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APRESENTAÇÃO

Desde 2009, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí publica a Re-
vista “Eleições & Cidadania”, contendo importantes decisões proferidas 
pelos Juízes das Zonas Eleitorais e pelos membros da Corte, além de 
diversos artigos relacionados com o Direito Eleitoral e áreas correlatas, 
elaborados por entusiasmados e vocacionados estudiosos das respectivas 
esferas, apresentando-se como uma valiosa fonte de pesquisa.

Os temas tratados na presente edição foram cuidadosamente se-
lecionados, levando-se em consideração, notadamente, a relevância e in-
teresse da sociedade. Deveras, esclarecem com minudências assuntos de 
grande relevo para a Justiça Eleitoral e, a despeito de abordarem a matéria 
com profundidade, são de fácil leitura. 

As análises feitas pelos articulistas são densas e instigantes, aptas a desper-
tar interesses sobre as diversas questões examinadas e estimular os leitores a uma 
maior refl exão, bem como conscientizá-los sobre a necessidade de ampliação 
de debates e discussões acerca destas temáticas fundamentais para a República.  

Com efeito, é indubitável a magnitude da Revista. Discorre sobre 
assuntos atuais, muitas vezes difíceis de serem encontrados na literatura 
eleitoral, especialmente, tendo em vista a dinâmica e celeridade com que as 
leis e entendimentos jurisprudenciais são alterados, obstaculizando, por-
tanto, a pronta publicação de obras.
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A organização do periódico foi, cuidadosamente e de maneira dig-
na de encômios, realizada pela Coordenadoria de Jurisprudência e Docu-
mentação, a quem incumbe adotar as providências pertinentes à respectiva 
confecção e divulgação. 

Este trabalho é decorrência de um sério compromisso do Tribunal 
Eleitoral Piauiense em participar de forma ativa com a disseminação do 
conhecimento e ampla publicidade de seus julgados, incentivando a pes-
quisa e a produção de textos nessa importante seara, almejando contribuir 
para a existência da verdadeira democracia.     

Seguramente este periódico será de grande valia. Assim, tenciono 
que seja bastante útil, colaborando efi cazmente para o aprimoramento e 
meditação dos assuntos expostos.

Excelente leitura!

Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho
Presidente do TRE/PI
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HOMENAGEM

Este ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí completa 72 (se-
tenta e dois) anos de serviços à sociedade. Sua instalação deu-se em 7 de 
junho de 1945. Instituída em 1932, a Justiça Eleitoral Brasileira teve suas 
atividades suspensas até 1945, após período de inatividade durante o go-
verno ditatorial de Getúlio Vargas, de 1937 até 1945.  

Com a presente edição da Revista Eleições & Cidadania, homena-
geia-se o Professor Fávila Ribeiro, pela sua dedicação ao estudo do direito 
e ao magistério, sobretudo do direito eleitoral, podendo ser considerado  
o mais renomado eleitoralista de nosso país. Reconhecendo sua importân-
cia no fortalecimento do ensino do Direito e sua atuação no Ministério 
Público Federal, o TRE-PI, em comemoração aos 70 ANOS DE REINS-
TALAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PIAUÍ, instituiu a MEDA-
LHA PROFESSOR FÁVILA RIBEIRO no ano de 2015. 

A presente homenagem deve-se às importantes contribuições que 
o Professor Fávila Ribeiro deu para instituições eleitorais como também 
para a história da democracia no Brasil. Fávila Ribeiro nasceu em 11 de 
fevereiro de 1930, em Fortaleza-CE. Graduou-se em Direito pela Univer-
sidade Federal do Ceará - UFC, em 1953, instituição de ensino superior 
da qual foi professor e chefe do Departamento de Direito Público. Além 
disso, foi um dos instituidores do Curso de Mestrado em Direito da UFC, 
criado em 9 de maio de 1977, do qual também foi Coordenador. 
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Destacou-se por ampla produção literária, especialmente nas áre-
as de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral. Sua obra  “Direito 
eleitoral”, publicada inicialmente em 1976, é considerada um  clássico no 
estudo desse ramo jurídico, tendo sido reeditada diversas vezes. Ainda na 
seara eleitoral, publicou as seguintes obras: “ Da justiça eleitoral e a demo-
cracia brasileira” (1960), “O comportamento eleitoral no Brasil” (1962), 
“O Ministério Público na jurisdição eleitoral” (1966), “A Constituição e a 
participação popular” (1987),“Abuso de poder no direito eleitoral” (1988, 
reeditada em 1993, 1998 e 2001) e “Pressupostos constitucionais do direi-
to eleitoral: no caminho da sociedade participativa” (1990).

Além disso, foi autor de inúmeros livros com trabalhos noutras 
áreas do direito,  como também nas da política ou da história, entre os 
quais relaciona-se os seguintes: “Da supremacia constitucional”  (1959), 
“Do recurso extraordinário” (1960), “Determinantes constitucionais so-
bre as execuções contra o Estado” (1961), “O parlamentarismo do Brasil” 
(1962), “Lei inconstitucional” (1962), “Dos sistemas de descentralização 
e suas técnicas de controle” (1963), “Em defesa dos valores éticos na vida 
pública” (1964), “Revolução e desenvolvimento” (1964), “A RFFSA, em-
presa pública” (1966), “O Ministério Público em ação” (1968), “A posição 
institucional do Ministério Público” (1970), “A Marinha e a nacionalida-
de” (1971), “O desenvolvimento e a efetividade de regime democrático 
estável” (1978), “O legislativo e a problemática da responsabilidade na 
organização constitucional contemporânea” (1980), “O parlamentarismo 
e a reaquisição da plenitude democrática” (1984), “Apreciações críticas 
à emenda constitucional n. 25” (1985), “Direito, sociedade e Ministério 
Público” (1986), “Constituinte e participação popular: o momento estra-
tégico da ordenação pré-constituinte e a emenda constitucional n. 25/85” 
(1986), “Projeções da Universidade” (1987), “Em homenagem à Batalha 
naval de Riachuelo: 124º aniversário” (1989), “A educação na Constituição 
brasileira” (1989), “A Constituição e a realidade brasileira” (1990), “Co-
mentários à Constituição”(1991) e “A intervenção federal nos estados”, de 
1960, que reproduz sua tese para Livre Docência na Faculdade de Direito 
da Universidade do Ceará (atual UFC).

Tem, ainda, artigos publicados em diversos periódicos, tais como:  
Revista Nomos, do Curso de Mestrado em Direito da UFC; Revista do 
Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia; a Revista de In-
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formação Legislativa, do Senado Federal; Revista Resenha Eleitoral, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Cadernos de Direito Cons-
titucional e Eleitoral,  do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Revista 
Estudos Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral; Revista do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Revista da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil; Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.

Fávila Ribeiro faleceu em Fortaleza-CE, em 24 de maio de 2012.
No ano de 2015, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em come-

moração aos SETENTA ANOS DE REINSTALAÇÃO  DA JUSTIÇA 
ELEITORAL NO PIAUÍ, instituiu a MEDALHA PROFESSOR FÁVI-
LA RIBEIRO, através da Resolução TRE-PI nº 310/2015.

Como justifi cativo para tão importante honraria, o Des. Edvaldo 
Pereira de Moura, então Presidente do TRE-PI, em um dos trechos de 
apresentação à Corte Eleitoral, assim se manifestou: 

“Como se vê, Fávila Ribeiro dedicou-se ao estudo e ao magistério, 
sobretudo do Direito Eleitoral, com tal empenho e denodo, que 
pode ser considerado o mais renomado eleitoralista de nosso país, 
sem risco de injustiça a outros também importantes nomes das ci-
ências jurídicas pátrias. Sua profícua produção literária, sua história 
no magistério, com relevantes contribuições para o fortalecimento 
do ensino do Direito, inclusive a iniciativa na instituição do curso 
de Mestrado da UFC, e sua atuação no Ministério Público Federal, 
expõem, de forma nítida e insofi smável, sua preocupação com o 
entendimento, a construção e a aplicação do Direito Eleitoral.“ 
(parágrafo extraído do documento PAD nº 43971/2017, do TRE-
-PI).

Teresina – PI, Julho de 2017
Conselho Editorial da Revista Eleições & Cidadania



REVISTA ELEIÇÕES & CIDADANIA10



11

Sumário

Apresentação …...............................................................................................5

Homenagem …................................................................................................7
  
I - Doutrina …................................................................................................15

1. O comportamento político do cidadão quanto a credibilidade das 
instituições políticas brasileiras..................................................................17
Cleber de Deus e  Isabella Paranaguá

2. Escândalos de corrupção divulgados na mídia e a confi ança nos 
parlamentares...............................................................................................35
Karina Matos   

3. Partidos políticos e Democracia no Brasil................................................57
Sâmya Nagle de Oliveira Sousa    

4.  Uma perspectiva comparada da crise de representação dos partidos 
políticos no Brasil (2000 – 2015)..............................................................70
Débora Gomes Galvão 

5. Competição política municipalista: a relação entre gastos com 
políticas públicas e o sucesso eleitoral...................................................101

Marília Gabriela de Sousa Mateus 
6. A infl uência dos meios de comunicação na política brasileira: 

refl exões sobre o “Poder Moderador”...................................................128
Sávia Lorena Barreto Carvalho de Sousa

7. Feminismo e democracia liberal...............................................................145
Francisca Zelma Lima Cavalcante

8. De governista à oposição: o declínio eleitoral do PFL/DEM na 
 Câmara Federal Brasileira de 1998 a 2010............................................159

 Sara de Sousa Fernandes Epitácio e Roberta Carnelos Resende 
9. Apontamentos sobre a Justiça Eleitoral no Brasil.................................177

Vicente Leal de Araújo
10. Justiça Eleitoral: mola propulsora da democracia...............................187

Andressa Pereira de Sousa Santos
11. Sob o signo da esperança: a Justiça Eleitoral e os caminhos para a 

construção da democracia brasileira......................................................205
Francisco Evandro da Costa Sousa

12. Tutela da cidadania pela Justiça Eleitoral..............................................219
Joyciane Carvalho Borges



REVISTA ELEIÇÕES & CIDADANIA12

II – Jurisprudência Selecionada do TRE-PI – 2015/2016 …..........229

1. Acórdão  nº 35674 – Julgado em 24.08.2015.  Ação de In-
vestigação Judicial Eleitoral - Abuso - de Poder Político / 
Autoridade - Captação Ilícita de Sufrágio - Distribuição de 
Material de Construção - Compra de Voto - Fraude - Pro-
cedência Parcial - Multa - Inelegibilidade - Cassação De Di-
plomas - Pedido De Anulação de Processo - Pedido de Re-
forma da Decisão. Relator: Des. Joaquim Dias de Santana 
Filho............................................................................................................231

2. Acórdão nº  117619 – Julgado em 16.05.2016. Ação e In-
vestigação Judicial Eleitoral. Eleições 2014. Governador e 
Vice-Governador. Eleição Majoritária. Preliminares. Inépcia 
da Inicial: Inadequação da Via Eleita. Ilegitimidade Passiva. 
Impossibilidade Jurídica do Pedido. Superação. Princípio da 
Primazia do Julgamento de Mérito: Art. 488, NCPC. Mé-
rito. Alegação de Abuso de Poder Político/Autoridade e 
Econômico. Captação Ilícita de Sufrágio (ART. 41-A, Lei N. 
9.504/97): Abastecimento de Água em Troca de Apoio Po-
lítico (VOTOS). Conduta Vedada a Agente Público (ART. 
73, I, Lei N. 9.504/97): Uso Irregular de Bem Público (VEÍ-
CULO) Para Transporte De Material De Campanha. Pedido 
De Cassação De Registro Ou Diploma ou Mandato. Fatos. 
Ausência de Provas Robustas e Incontroversas. Depoimen-
tos Testemunhais Frágeis e Insubsistentes. Improcedência 
da Ação. Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura..............................261

3. Acórdão nº 31821 – Julgado em 04.07.2016. Recur-
so. Ação de investigação judicial eleitoral. Eleições 2012. 
Preliminares. Rejeição. Prefeito, vice-prefeito e verea-
dores. Alegativas de captação ilícita de sufrágio, condu-
ta vedada e abuso de poder político e econômico. Au-
sência de provas. Relator: Dr. Geraldo Magela e Silva 
Meneses......................................................................................................285



13

4. Acórdão nº 1134 - Julgado em 09.02.2015. Ação penal ori-
ginária. Eleições 2008. Prefeito. Crime tipifi cado no art. 299 
Do código eleitoral. Relator: Dr. José Vidal de Freitas Fi-
lho...............................................................................................................317

5. Acórdão n.º 8588 – Julgado em 26.08.2016. Prestação de 
contas anual de partido político. Exercício fi nanceiro de 
2013 – Contas aprovadas. Relator: Dr. Antonio Lopes de 
Oliveira.......................................................................................................349

 
6. Acórdão nº 6817 – Julgado em 25.11.2016. Recurso Em 

Registro De Candidatura. Cargo. Prefeito. Impugnação. 
Desincompatibilização. Entidades Sindicais. Fetag. Cut/Pi. 
Âmbitos De Atuação. Municipal. Estadual. Afastamento De 
Fato. Prova Material. Comprovação. Alegação De Ausência 
De Afastamento De Fato. Provas. Imagens. Redes Sociais. 
Participação Em Evento Social. Descaracterização. Provas 
Robustas. Ausência. Recurso Conhecido E Desprovido. Re-
latora: Dra. Maria Célia Lima Lúcio.......................................................363

 
7. Acórdão nº 8547 – Julgado em 02.02.2016. Recurso Eleito-

ral - Investigação Judicial Eleitoral - Eleições 2012 -  Prefeita 
E Vice Eleitos - Alegação de Abuso do Poder Econômico 
e Captação Ilícita de Sufrágio - Sentença de Parcial Proce-
dência – Reconhecimento da Prática De Abuso Do Poder 
Econômico – Patrocínio da Entrada e Distribuição de Bebi-
das em Evento Festivo – Preliminares Rejeitadas - Presença 
nos Autos de Prova Inconteste do Ilícito Alegado na Inicial 
– Sentença Parcialmente Mantida. Relator: Dr. Agrimar Ro-
drigues de Araújo......................................................................................385

  
8. Acórdão nº 45346 – Julgado em 29.01.1016. Recurso. Ação 

de Investigação Judicial Eleitoral. Preliminares Rejeitadas. 
Mérito. Abuso do Poder. Captação Ilícita de Sufrágio. Não 
Comprovação. Manutenção da Sentença de Improcedência. 
Relator: Dr. José Wilson Ferreira de Araújo Júnior.............................413



REVISTA ELEIÇÕES & CIDADANIA14

III - Ementário - Referente à Decisões do TRE-PI em 2015/2016.....439

1. Acórdão nº 56481 – Julgado em 21.09.2015. Relator: Des. 
Joaquim Dias Santana Filho;...................................................................440

2. Acórdão nº 16389 – Julgado em 10.10.2016. Relator: Des. 
Edvaldo Pereira de Moura;......................................................................440

3. Acórdão nº 1338 – Julgado em 21.11.2016. Relator: Dr. 
Geraldo Magela e Silva Meneses;...........................................................441

4. Acordão nº 539 – Julgado em 11.08.2016. Relator:  Dr. 
Agrimar Rodrigues de Araújo;................................................................441

5. Acórdão nº 9741 – Julgado em 02.08.2016. Dr. Antonio 
Lopes de Oliveira;.....................................................................................442

6. Acórdão nº 10722 – Julgado em 29.09.2016. Relator: Dra. 
Maria Célia Lima Lúcio;...........................................................................442

7. Acórdão nº 27369 – Julgado em 08.11.2016. Relator: Dr. 
José Wilson Ferreira de Araújo Júnior..................................................443

IV - Sentenças – Decisões de Primeiro Grau......................................445

1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 193-
92.2016.6.18.0018, Dra. Keylla Ranyere Lopes Teixeira 
Procópio, Juíza Eleitoral da 18ª Zona;..................................................446

2. Representação n° 165-58.2016.6.18.0040, Dr. João Manoel 
de Moura Ayres, Juiz Eleitoral da 40ª Zona;........................................467

3. Representação nº 294-09.2016.6.18.0058, Dr. Carlos Al-
berto Bezerra Chagas, Juiz Eleitoral da 58ª Zona...............................475

  
  
  
  



15

DOUTRINA   
_________________________________           

A democracia, se existe no país, ou na pequena unidade política, ou se vier 

a existir no mundo, não é dado estatístico. É contínuo vir-a-ser, que mais se 

estende (evolução quantitativa) e mais se aperfeiçoa (qualidade evolutiva), se 

prossegue em sua linha de crescimento. Às vezes, aparece e desaparece o elemento 

que perturba, ou dá ritmo diferente à evolução. O tumor plutocràtico, de quase 

dois séculos até hoje, é um deles. Grande aumento de riqueza, concentração, 

distribuição imensamente desigual. Apoiados em fi nanceiros, os políticos plu-

tocráticos movem as classes pobres com motivos sentimentais, meticulosamente 

estudados, e acenos de proventos imediatos. Mas, fazendo votar, o próprio in-

centivo imoral trabalha a favor da democracia: porque se elimina aos poucos o 

móvel de enganos e subornos, e permanece a prática do sufrágio. Por outro lado, 

a época plutocrática tem de passar, é ciclo; e a democracia, se resiste às soluções 

despóticas, fi ca.

MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade: os 
três caminhos. 1ª ed., São Paulo: José Olímpio, 1945. p. 80.

CLEBER DE DEUS
Pós-Doutor em Ciência Política pelo Ibero Amerikanisches Insti-
tut em Berlim (Alemanha) e Coordenador do Núcleo de Estudos 

Políticos e Eleitorais (NEPE) do Programa de Mestrado em 
Ciência Política da UFPI.

ISABELLA PARANAGUÁ
Doutora em Direito (PUC-SP)
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O comportamento político do cidadão 
quanto a credibilidade das instituições 

políticas brasileiras
Cleber de Deus1

Isabella Paranaguá2

Resumo

Este artigo tem por objetivo analisar o comportamento político do cidadão quan-
to à credibilidade das instituições políticas brasileiras. Adotou-se a hipótese de que 
o aumento da corrupção tem o poder de provocar a crescente desconfi ança dos 
cidadãos brasileiros nas instituições políticas. Constatou-se que é necessária a ado-
ção de abordagem ampla sobre a corrupção, haja vista que tanto os fatores socio-
econômicos quanto culturais são importantes para o entendimento da questão. 
Evidenciou-se, também, que as pessoas estão cada vez mais descrentes com as 
instituições políticas, principalmente o Congresso e os partidos políticos. 

Palavras-chave: Corrupção política. Confi ança institucional. Democracia 
e classe política. 

O comportamento político do cidadão quanto 
a credibilidade das instituições políticas bra-
sileiras: estão as instituições políticas e repre-
sentativas sob ameaça?
 

Primeiramente, a fi nalidade deste artigo é discorrer sobre o apoio 
político à democracia e verifi car se o fenômeno da corrupção nas insti-
tuições democráticas representativas infl uencia no apoio a este tipo de 
regime. A partir dessa interpretação, será feito um estudo a respeito dos 
impactos da corrupção na confi ança institucional.

1  Pós-Doutor em Ciência Política pelo Ibero Amerikanisches Institut em Berlim (Ale-
manha) e Coordenador do Núcleo de Estudos Políticos e Eleitorais (NEPE) do Programa 
de Mestrado em Ciência Política da UFPI.

2   Doutora em Direito (PUC-SP)
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O próximo tópico se reserva a debater sobre a polêmica questão: 
o aumento da corrupção nas instituições políticas provoca o aumento da 
desconfi ança dos cidadãos em relação a elas? Fundamentado nos estu-
dos sobre corrupção e confi ança institucional pressupõe-se que haja uma 
relação coerente entre essas duas variáveis de forma que este capítulo 
verifi cará principalmente a discussão sobre a referida correspondência. 

1.0 Apoio político à democracia

A democratização da vida pública possibilitou a associação política 
dos cidadãos unidos em prol de um objetivo comum, qual seja: ceder par-
cela de sua liberdade ao Estado para assegurar a vida pacífi ca em socieda-
de, com a garantia dos seus direitos. 

O direito de participação política – de escolher os seus representantes 
e governo – é uma conquista que foi validada pelas revoluções inglesa, ame-
ricana e francesa, através do estabelecimento de um vínculo jurídico-legal 
entre as noções de liberdade, igualdade, fraternidade e Estado-nação3. 

A concepção liberal clássica deu origem a uma perspectiva protetora 
do cidadão como membro da associação política. O objetivo principal era 
proteger o indivíduo de riscos de arbitrariedade, opressão ou a violação de 
seus direitos por parte tanto de quem exercesse o poder quanto dos outros in-
divíduos. Por isso, as liberdades modernas foram entendidas como negativas, 
isto é, como mecanismos que institucionalizam a ausência de coerção estatal 
ou privada para evitar que o indivíduo seja impedido de realizar seus interesses. 
Essa concepção negativa está na origem da desconfi ança que a tradição liberal 
alimentou contra os detentores de poder e as estruturas do Estado Moderno4. 

Sob esse novo contexto, a representação política é vista como uma de-
rivação do direito de participação política dos cidadãos. A sociedade civil elege 
políticos para exercerem de forma limitada as tarefas governativas e, em troca, 
almeja a segurança do funcionamento do sistema de representação5.  

3   Essa ideia teve como fundamento fi losófi co o contratualismo de J. Locke e de J. J. Rous-
seau, nos séculos XVII e XVIII.

4  Locke (1632) formulou essa concepção de proteção em termos do direito natural à vida, 
à liberdade e à propriedade.

5  Premissas que posteriormente, Weber (1974) e Schumpeter (1975) viram como o princi-
pal objetivo da democracia. Nessa sequência de pensamento político, Montesquieu (1748), 
no seu livro O Espírito das Leis, expôs sistematicamente a teoria da tripartição dos poderes 
do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário).
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Trazendo a questão para os dias atuais e para a sociedade civil bra-
sileira, de fato, os cidadãos acabam tendo uma visão negativa das institui-
ções públicas devido ao seu mau funcionamento e aos escândalos, sen-
do o destaque deste estudo a corrupção. Dessa maneira, a razão ética e 
normativa para a existência dessas instituições perde-se, assim como o 
vínculo entre democracia e os direitos dos cidadãos é estremecido, pois o 
ambiente de desconfi ança dos cidadãos, na condição de eleitores, em rela-
ção ao funcionamento das instituições democráticas, passa a predominar. 
Isso provoca a crise no apoio político à democracia e, consequentemente, 
às instituições públicas6. 

A partir daí, quando os agentes políticos pensam que a única rota 
para a prosperidade é através da desonestidade e da corrupção, isso fragili-
za o apoio à democracia e certamente aumenta a tensão entre os cidadãos 
e suas instituições, criando uma situação política na qual a maioria dos 
indivíduos comuns rejeita os programas de bem-estar universal e, ao con-
trário, pedem por uma redistribuição de renda vinda dos ricos, quadro que 
demonstra claramente que o aumento da corrupção afeta diretamente a 
confi ança dos cidadãos nas instituições democráticas.

Em vista disso, as instituições não podem ser vistas como neutras 
ou vazias, mas como mecanismos de mediação política informados por 
valores derivados das escolhas que a sociedade faz com vistas a enfrentar 
os seus desafi os políticos. A confi ança política dos cidadãos não é, dessa 
maneira, cega ou automática, mas depende de as instituições estarem or-
ganizadas para permitir que eles conheçam, recorram ou interpelem os 
seus fi ns últimos – fi ns aceitos, desejados e considerados legítimos pelos 
cidadãos. Nesse sentido, regras institucionais democráticas – como a im-
parcialidade em eleições, a probidade no uso de recursos públicos ou a 
igualdade de acesso à justiça –, ao naturalizarem os direitos de cidadania, 
gerariam expectativas sociais correspondentes sobre o seu funcionamento, 
e isso afetaria precisamente a relação dos cidadãos com tais regras. Em ou-
tras palavras: a confi ança política dos cidadãos em instituições dependeria 
da coerência delas com a sua autojustifi cação normativa.

6  [...] a esfera pública diz respeito mais propriamente a um contexto de relações difuso no 
qual se concretizam e se condensam intercâmbios comunicativos gerados em diferentes 
campos da vida social. Tal contexto comunicativo constitui uma arena privilegiada para a 
observação da maneira como as transformações sociais se processam, o poder político se 
reconfi gura e os novos atores sociais conquistam relevância na política contemporânea . 
Leia mais: Oliveira e Dominguez (2014).
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Análises sobre o comportamento corrupto das instituições brasilei-
ras podem ser feitas no seguinte sentido: em que pese existir a tolerância 
quanto à corrupção, no Brasil, uma sociedade menos desenvolvida, os ci-
dadãos não a aceitam nem a apoiam; pelo contrário, quanto mais aumenta 
a corrupção, mais se eleva a desconfi ança dos indivíduos frente às institui-
ções políticas. Para a natureza mais complexa do fenômeno, exige-se que 
seu exame leve em conta fatores ainda pouco tratados, através de dados de 
pesquisas de survey, especifi camente para o Brasil. 

Porém, é possível fazer um paralelo da literatura com o caso em 
questão e constatar que o aumento da corrupção política, através da pre-
sença de líderes políticos disfarçados como democratas, da supervaloriza-
ção dos interesses das elites detentoras de poder, e do esquecimento da 
relação direta e necessária entre líderes políticos e o eleitorado, em detri-
mento do interesse individual e desprovido de conduta ética e normativa 
dentro da política, faz com que as instituições democráticas, tais como 
partidos e instituições de representação, como o Congresso, por exemplo, 
sejam desacreditadas pela população.

Os efeitos da corrupção política frustram a expectativa dos cida-
dãos quanto ao atendimento de seus direitos, ou seja, a corrupção provoca 
um quadro de comprometimento do desempenho do Estado com seus 
efeitos: ante o aumento dos custos dos serviços públicos, diminuição de 
sua qualidade, atraso na realização de obras, acesso de quem não paga 
propina à administração pública, dentre outros. Sendo assim, essa prática 
afeta negativamente a efi ciência de atores públicos e privados, levando à 
descrença do cidadão em ver na democracia um regime de governo capaz 
de resolver os problemas coletivos. A valorização dada pelos cidadãos às 
suas instituições é uma característica multifacetada, tendo como explica-
ção as variadas dimensões institucionais existentes.  

Easton (1965) defi ne um escopo empírico para o estudo da con-
fi ança, segundo o qual existem cinco níveis de confi ança política: o pri-
meiro refere-se ao apoio difuso dos cidadãos à comunidade política; o 
segundo nível diz respeito à adesão dos cidadãos ao regime democrático; 
o terceiro versa sobre a avaliação dos cidadãos sobre o desempenho espe-
cífi co do sistema democrático; e, por último, o quarto nível, que aborda 
as instituições democráticas e compreende a análise dos cidadãos sobre 
os três poderes, partidos políticos, sistema legal, serviços públicos (como 
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saúde, segurança pública e educação), burocracia estatal e as forças arma-
das em posição oposta à performance de seus líderes, em que a ênfase é 
posta na missão permanente das instituições e na expectativa de que isso 
implica menos do que seus resultados práticos.

O último nível de análise remete ao apoio dos cidadãos aos atores 
políticos e às instituições políticas. Trata-se aí de uma diferenciação analíti-
ca sobre o motivo de as pessoas confi arem de maneira distinta em variadas 
dimensões institucionais, sendo deixada de lado a hipótese segundo a qual 
a confi ança em um nível implica necessariamente a confi ança em outro. 
Devido a isso, é necessário analisar empiricamente cada instituição brasi-
leira disposta como objeto de estudo deste trabalho, quais sejam: partidos 
políticos e Congresso, fazendo um paralelo singular com a questão da 
corrupção praticada dentro do sistema político. 

Segundo Dalton (1999), Newton (1999) e Norris (1999), analisando 
o perfi l de cada democracia, tendo como ênfase as instituições políticas, 
pode-se constatar que todas, das mais antigas às mais recentes, nas últimas 
décadas (quando ocorreu uma queda na confi ança institucional), tiveram, 
ao mesmo tempo, um aumento no apoio à democracia como melhor for-
ma de governo. Por esse motivo, novamente, afi rmam que a baixa confi an-
ça institucional não é sinal de crise da democracia. 

Este é um fato que traduz o momento democrático, haja vista que 
no quadro político nacional, no mesmo período em que houve episódios 
evidentes de percepção da corrupção nas instituições pelos cidadãos, a 
preferência pela democracia como melhor forma de governo permaneceu, 
bem como a constância do apoio do povo ao regime democrático7. Isso 
revela um paradoxo: apesar de as instituições serem cada vez mais alvo de 
desconfi ança dos cidadãos, o apoio à democracia permanece, embora seja 
fragilizado pelos impactos dos problemas institucionais. 

Segundo Easton (1965 apud SILVA, 2009), o apoio difuso tem três 
fontes: 1) as crenças dos cidadãos em que os seus apoios ao regime podem 
se traduzir em benefícios futuros; 2) a consideração de cada cidadão de 
que o seu apoio pessoal é algo de imenso valor para a democracia, sendo 
um fator de ajuda na sua consolidação; e 3) a fi delidade automática por 
parte dos cidadãos que vêem a convergência dos seus valores com os do 
regime democrático.  

Uma pesquisa, realizada em 2002, pelo Estudo Eleitoral Brasilei-
7  Só houve dois momentos democráticos: o período entre 1946 e 1964 e o pós 1988.
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ro (ESEB) revelou que os brasileiros ainda consideram a democracia a 
melhor forma de governo (85,1%). Por outro lado, a insatisfação com 
o funcionamento desse regime de governo aumenta com a presença da 
corrupção.  

Quadro 2 – Satisfação com a democracia no país, segundo a avaliação do 
governo e o respeito a liberdades e direitos

      Fonte: Carvalho (2013)

 Sendo assim, é possível dizer que mudanças signifi cativas no pro-
cesso político, provocadas pela corrupção, podem estar aumentando o 
fosso entre os cidadãos e o Estado. O fato de o Brasil sempre ter fi cado 
abaixo da média latino-americana pode ser explicado pela conexão que os 
cidadãos fazem entre governo/instituição corrupto (a) e défi cit democrá-
tico, evidenciando que, embora os cidadãos ainda prefi ram a democracia 
como modelo de governo, e apesar da desconfi ança institucional não ser 
explicada única e diretamente pelo ambiente de apoio à democracia, sem 
dúvida, a variável apoio político sofre alterações negativas com a presença 
da corrupção.  

Entende-se que os cidadãos críticos diferenciam a democracia 
como melhor forma de governo de sua performance prática e, com isso, 
exaltam seu lado crítico, atribuindo notas diferentes ao funcionamento 
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das instituições democráticas, ao desempenho de seus representantes e ao 
próprio regime de variadas formas. Ainda que, por um lado, desconfi em 
de suas instituições, estejam insatisfeitos com o sistema político e tenham 
o apoio político à democracia fragilizado, por outro, mantêm uma signifi -
cativa preferência pela democracia e seus princípios. 

Nota-se que os cidadãos brasileiros apoiam a democracia de ma-
neira genérica. No entanto, simultaneamente, desconfi am do correto 
funcionamento de suas instituições políticas. A confi ança dos cidadãos é 
considerada essencial para a existência e permanência da democracia, em 
longo prazo. 

Signifi ca que se forem constatados altos índices de desconfi ança 
institucional em determinada democracia, isso quer dizer que certamente 
há problemas que podem comprometer a capacidade do Estado ao poten-
cializar o estabelecimento do bem-estar dos cidadãos.

Considera-se, portanto, que é fundamental a cooperação e a inte-
ração social com as estruturas institucionais, de forma que a participação 
pública neste processo dê aos cidadãos um lugar de destaque na arena po-
lítica. Uma participação política mais ativa pode tornar-se um meio efi caz 
para que se criem dispositivos de pressão política, com a intenção de que 
as desigualdades sociais sejam diminuídas, através de uma distribuição de 
renda mais justa e da elevação da qualidade de vida dos sujeitos.

Diante dos números relativos ao apoio do brasileiro à democracia, 
não há chances para dúvidas: a democracia não é apenas um aglomerado 
de regras que necessitam de uma estrutura institucional fi rme; é um re-
gime normativo que reforça a autonomia, liberdade e emancipação dos 
cidadãos. 

Para que isso seja efetivado, é preciso compromisso do Estado com 
a autonomia humana, que é explorado pelos valores de auto expressão. 
Esses valores enaltecem a liberdade individual no lugar da coletiva; a diver-
sidade humana ao invés da conformidade de grupo e a autonomia cívica 
em detrimento da autoridade do Estado. 

O cidadão brasileiro pode tornar-se descontente com o sistema po-
lítico se ele achar que nem o Congresso nem os partidos políticos são 
confi áveis, que os representantes eleitos não lhes dão nenhuma atenção 
e que o processo administrativo está repleto de corrupção e clientelismo. 

Também se tem a corrupção como fonte e consequência do redu-
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zido desenvolvimento do sistema, levando à diminuição da confi ança dos 
cidadãos nas instituições, no governo e em sua competência de solucionar 
problemas, afetando, portanto, a adesão ou o apoio ao regime democrá-
tico, compreendido através da ideia de que a política democrática e as 
maneiras sobre as quais ela se determina são a forma mais aplicada para a 
organização do sistema político. 

Infere-se, pois, que os impactos da corrupção refl etem no apoio 
dos cidadãos ao sistema. Sobre o assunto, Filgueiras (2008, p. 44) afi r-
ma que “entre os brasileiros, 73% consideram a corrupção no país um 
fenômeno muito grave”. A opinião pública entende a corrupção como 
um fenômeno concentrado fundamentalmente no campo do Estado, em 
especial se analisada a sua gravidade. 

Assim, entre as 11 (onze) instituições ou categorias de pessoas que apa-
recem como as mais corruptas, 9 (nove) são estatais, englobando os poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário; entre as 14 (quatorze) instituições mencio-
nadas pelos respondentes, todas aquelas consideradas menos corruptas são 
não-estatais ou privadas. Logo, a percepção da opinião pública é a de concen-
tração da corrupção no interior do Estado brasileiro e de suas instituições.

Assim, pode-se concluir que é necessário que se distinga entre o 
apoio para a comunidade, os princípios do regime, o desempenho deste, as 
suas instituições e os atores políticos. Têm-se evidências muito mais fortes 
sobre alguns níveis do que os outros, mas elas sugerem fortemente que o 
público faz distinções claras entre esses objetos. Isso será demonstrado no 
capítulo posterior, que trata da análise empírica deste estudo.

Quando a grande maioria dos cidadãos acredita nas instituições de-
mocráticas como a maneira mais adequada de a vida coletiva ser governada 
é porque aí se tem uma sociedade com regime democrático consolidado. 

Portanto, entende-se que o apoio estável dos cidadãos ao regime 
democrático é relevante para o processo de consolidação da democracia. 
Logo, pode-se inferir que as atitudes em relação à confi ança política estão 
associadas à vivência de regras, normas e procedimentos que decorrem do 
princípio de igualdade de todos perante a lei. 

A atitude dos cidadãos no tocante à política democrática depende do 
impacto do funcionamento concreto tanto de instituições como de gover-
nos. Uma vez que sejam capazes de sinalizar universalismo, imparcialidade, 
justeza e probidade, assegurando que os interesses dos cidadãos sejam leva-
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dos em conta no processo político, as instituições ganham a sua confi ança. 
Em sentido contrário, quando prevalece a inefi ciência ou a indife-

rença institucional diante de demandas para fazer valer direitos assegura-
dos por lei ou práticas de corrupção, fraude ou desrespeito ao interesse 
público, instala-se uma atmosfera de suspeição, descrédito e desesperança, 
comprometendo a aquiescência dos cidadãos à lei e às estruturas que re-
gulam a vida social. Florescem, então, a desconfi ança e o distanciamento 
dos cidadãos da política e das instituições democráticas.

Cumpre-se agora analisar a maneira como a fragilização do apoio à 
democracia se desenvolveu diante do fenômeno da corrupção no sistema 
político, alçando a deslegitimidade das instituições políticas. A partir do 
próximo tópico, então, começa-se a investigar com afi nco a corrupção 
nas instituições representativas (mais precisamente Congresso e partidos 
políticos), observando em que medida se desestrutura a política brasileira 
para dar lugar a um ambiente de desconfi ança institucional. 

Segundo Moisés (2010, p. 226 e 229), 

Claramente, os segmentos que não compartilham da aceitação da 
corrupção têm escolaridade superior, renda mais alta e são mais 
velhos; alguns desses segmentos, em algumas situações, também 
são os que rejeitam as posições políticas autoritárias, confi am nas 
pessoas e manifestam interesse em participar da vida pública. A 
aceitação social da corrupção não afeta, no entanto, a satisfação 
com o desempenho prático da democracia, uma dimensão que não 
deve ser confundida com a adesão normativa ao regime. Os mais 
satisfeitos com o funcionamento da democracia são do sexo femi-
nino e católicos, segmentos que, em outras situações, demonstram 
confi ar menos nas instituições e revelam menos tendências de par-
ticipação política em comparação, por exemplo, com os homens e 
crentes não católicos.

No contexto social e político brasileiro, percebe-se, através dos ín-
dices e indicadores analisados, os já descritos e os que seguirão no capí-
tulo posterior, que, além de o cidadão ter conhecimento da existência do 
problema, sua percepção sobre ele igualmente tem aumentado depois da 
divulgação do caso do mensalão no governo Lula. Este e outros casos de 
corrupção no Congresso e partidos políticos refl etem efeitos sistêmicos 
no plano democrático, pois causam uma crescente desilusão com o de-
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sempenho das principais instituições cívicas no governo representativo. 
No sentido oposto ao da segurança efetiva dos cidadãos quanto ao 

funcionamento prático das instituições brasileiras, verifi ca-se que os atos 
corruptos praticados desrespeitam o interesse público e estimulam um 
ambiente de suspeita e incerteza, que acaba fazendo com que os cidadãos 
se afastem das instituições políticas. 

Assim, apesar de fi car comprovado que as variáveis apoio político e 
confi ança política não se afetam (o cidadão brasileiro prefere a democra-
cia, a apoia, mas não confi a no sistema), sabe-se que mesmo que o cidadão 
ainda apoie a democracia quando verifi ca a predominância da corrupção 
nas instituições políticas, o uso indevido de recursos públicos para fi ns 
privados deslegitima-a e compromete a ótica dos cidadãos sobre suas reais 
vantagens, fazendo com que o apoio a esse sistema seja fragilizado.

Mignozzetti (apud MOISÉS, 2010) analisa o impacto da corrupção 
para a qualidade da democracia em diversos países. Seus dados revelam 
que a corrupção, medida pelo Índice de Percepções da Democracia (IPC) 
da transparência internacional, afeta a qualidade da democracia. Para essa 
mensuração, o autor utilizou como variável aproximada dados da Freedom 
House, que corresponde ao nível de liberdades civis e políticas. Quanto 
maior a corrupção, menor o desempenho dos países desse índice. 

Nas palavras de Diamond e Morlino (2004, p. 260-261), 

[...] consideramos uma democracia de qualidade aquela que pro-
ve aos cidadãos um alto grau de liberdades, igualdades políticas 
e controle popular sobre políticas e em que os governantes ajam 
de modo legítimo, em conformidade legal com os procedimentos 
institucionais estabelecidos. Uma boa democracia é, portanto, em 
primeiro lugar, um regime amplamente legítimo e que satisfaz às 
expectativas dos cidadãos no que concerne à governança (qualida-
de em termos de resultados). Em segundo, é aquela em que os ci-
dadãos, associações e comunidades dispõem de extensivas liberda-
des e igualdades políticas (qualidade em termos de conteúdo). Em 
terceiro, em uma boa democracia, os cidadãos têm poder soberano 
de avaliar se estão provendo liberdades e igualdades, em acordo 
com o estabelecido legalmente. Cidadãos, suas organizações e par-
tidos participam e competem para manter as atividades dos gover-
nantes responsivas. Eles monitoram a efi ciência na aplicação das 
leis, a efi cácia das decisões governamentais e a responsabilidade 
dos governantes. Instituições governamentais também trabalham 
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para manter umas as outras responsivas e em acordo com as leis e 
a constituição (qualidade em termos de procedimento). 

Segundo Reis (2008), numa pesquisa de plano mundial que avalia vá-
rios países de níveis distintos de religião, economia e tradição cultural, o Brasil 
aparece como o país de maior desconfi ança nas relações interpessoais: não vai 
além de 3% a proporção de brasileiros que responde positivamente à pergun-
ta sobre se, em geral, pode-se confi ar nas pessoas. Enquanto isso, nos países 
escandinavos, por exemplo, essa dimensão chega a 65% ou mais. Isso mostra 
que, no Brasil, há uma tendência maior do que em outros países comparados 
a ter como característica política cidadãos descrentes uns nos outros, levando 
à preponderância de uma visão negativa de suas instituições democráticas.

Esses problemas analíticos permitem reconhecer a importância da 
contribuição do conceito de cultura política para o estudo dos efeitos ne-
gativos da corrupção na construção do Estado Democrático de Direito. 
Uma vez que cultura política se refere às orientações políticas dos cidadãos 
em relação ao sistema político e ao papel atribuído a ele dentro desse 
sistema, é possível auferir que a corrupção gera a insatisfação e a descon-
fi ança dos cidadãos o que, consequentemente, gera o distanciamento e a 
alienação em relação à democracia. Nesse ponto, a revisão da explicação 
sobre confi abilidade institucional tem o objetivo de indicar os impactos da 
corrupção no sistema político brasileiro.

Uma razão para o forte interesse na confi ança social é que, por ser 
medida em pesquisas, faz-se uma correlação com um número de outras 
variáveis que a maioria das pessoas considera normativamente desejáveis. 
Em um nível individual, as pessoas que acreditam na maioria das outras 
em sua sociedade, podem, geralmente, ser acreditadas e são também mais 
inclinadas a terem uma visão positiva de suas instituições democráticas, 
a participarem mais na política, e a serem mais ativas nas organizações 
cívicas. Elas também são mais tolerantes com relação às minorias e às pes-
soas que não são como elas mesmas. Pessoas confi antes também têm uma 
visão mais otimista de suas possibilidades de infl uenciar as mudanças na 
sua própria vida e, não menos importante, tendem a ser mais felizes com 
relação a como suas vidas estão acontecendo. 

A confi ança institucional é entendida como a crença que os cida-
dãos depositam nas instituições como produto das experiências que es-
tabelecem com elas. Se, por um lado, os valores e as preferências dos ci-
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dadãos com relação às instituições e ao regime democrático infl uem no 
conjunto de suas atitudes e no seu sentimento de baixa confi ança, por 
outro, os problemas de desempenho das instituições, tanto no sentido de 
não resolverem os graves problemas da sociedade quanto no de se des-
viarem de suas funções, estabelecidas conforme a sua justifi cativa ético-
-normativa, também marcam a experiência democrática dos cidadãos e a 
confi ança institucional. 

Em vista disso, o ponto de vista adotado é que a combinação entre 
as orientações, os valores políticos e as avaliações práticas do desempenho 
das instituições defi ne as atitudes e os comportamentos dos cidadãos com 
relação ao regime. É precisamente essa dinâmica que defi ne o desenvolvi-
mento da confi ança institucional.

As instituições democráticas são peça essencial da engenharia po-
lítica de uma democracia, pois a elas compete garantir que as leis sejam 
cumpridas e que o regime seja de qualidade. Em tal suposição, está pre-
sente o argumento segundo o qual as instituições democráticas são uma 
ponte de interação entre os cidadãos e o regime, sobretudo, os partidos 
políticos e o Congresso. 

Os encargos mais importantes das instituições democráticas são: 
garantir a correta distribuição do poder político, o seu controle e fi scali-
zação; garantir a segurança tanto para os atores políticos quanto para os 
cidadãos nos processos de tomada de decisão; satisfazer os interesses e 
as demandas dos cidadãos através, por exemplo, da adoção de políticas 
públicas efetivas; assegurar o acesso à justiça. 

É justamente porque as instituições políticas são elementos funda-
mentais à qualidade e ao bom funcionamento da democracia, através da 
garantia do cumprimento de normas e procedimentos do regime, que a rela-
ção entre elas e os cidadãos deve ser estreita. Contudo, as expectativas destes 
quanto à honestidade, imparcialidade, probidade e correto funcionamento 
das instituições (no sentido de satisfazerem seus interesses), geralmente é 
frustrada quando existe a percepção de corrupção nesse ambiente. 

Esse fenômeno, portanto, afl ige a sociedade e repercute na forma 
pela qual os cidadãos avaliam as instituições, revelando um quadro de des-
confi ança crescente quando eles acreditam que as suas instituições públi-
cas estão praticando atos corruptos, de maneira a contrariar as normas e 
os princípios democráticos. 
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Regras institucionais democráticas, como a imparcialidade em elei-
ções, a probidade no uso de recursos públicos ou a igualdade de acesso à 
justiça, ao naturalizar os direitos de cidadania, gerariam expectativas sociais 
a respeito de seu desempenho, assim como de seus funcionários, e isso 
afetaria a relação dos cidadãos com elas, ou seja, a confi ança política dos 
cidadãos dependeria da coerência das instituições quanto à sua justifi cação 
normativa, e é o repertório de signifi cações resultante do funcionamento 
destas instituições que determinaria a medida dessa confi ança, que pode 
ou não se estender aos responsáveis por elas, conforme o comportamento 
deles seja compatível com aqueles objetivos. 

Segundo Moisés (2010, p. 54-55),

Essa dinâmica envolveria, portanto, a percepção dos cidadãos a res-
peito das orientações normativas das instituições, decorrente da sua 
experiência prática com elas, e esses seriam fatores decisivos de de-
terminação de confi ança. Em tais condições, o julgamento dos cida-
dãos, que fundamentaria a sua decisão de confi ar, seria baseado no 
desempenho institucional mas, ao mesmo tempo, tomaria por base 
a avaliação da consistência e da coerência internas das normas das 
instituições, mais do que a estrita avaliação do comportamento in-
dividual de gestores e administradores. Por certo, os ordenamentos 
normativos que estruturam o comportamento destes se constituem 
também em elemento importante para as avaliações e as atitudes dos 
cidadãos (WARREN, 1999); mas o móvel primordial dessas atitudes 
seria a avaliação do desempenho das instituições com base em sua 
justifi cação normativa. Por essa razão, alguns autores sustentaram 
que a confi ança em instituições deveria ser vista também como um 
caso especial da confi ança em pessoas, ou seja, como um equiva-
lente funcional da confi ança interpessoal (HARRÉ, 1999; COHEN, 
1999). Esse esquema conceitual supõe que a aceitação e a identifi -
cação dos cidadãos com os princípios que justifi cam as instituições 
estão relacionadas com o compromisso moral que os vincula à sua 
comunidade política. Em última análise, a razão para as pessoas con-
fi arem em instituições estaria no fato de elas serem defi nidas por 
leis adotadas em referência aos princípios de liberdade e igualdade, e 
uma vez que a sua legitimidade tenha sido socialmente reconhecida.

O baixo nível de confi ança dos cidadãos brasileiros nas suas institui-
ções políticas, agravado pela corrupção, é marcado por uma cultura sub-
missa, caracterizada por uma aceitação passiva do sistema político, com 
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pequena tendência para a comunicação e pouca disposição para participar. 
Muitos acreditam que as instituições não estão oferecendo soluções 

para o problema da corrupção, mas não sabem como agir diretamente 
no controle dessa mácula. Como exemplo, a pesquisa IBOPE revela que 
o partido político é a instituição menos confi ável para os brasileiros. A 
pesquisa é feita anualmente pelo instituto, desde 2009, e tem o objetivo de 
acompanhar a relação de confi ança da população com as organizações e 
pessoas de seu convívio social. 

A confi ança política signifi ca a aquiescência e contribuição dos cida-
dãos na implementação de políticas sociais essenciais, injetadas na socie-
dade pelas autoridades públicas. Isso quer dizer que a confi ança política é 
um bem fundamental para a vitória da governança democrática, pois, para 
que haja a boa gestão das instituições, elas precisam passar pelo crivo da 
confi ança política que os cidadãos depositam sobre elas.

No caso do Brasil, um número crescente de cidadãos torna-se cada 
vez mais crítico das principais instituições do governo representativo. As 
evidências apresentadas sugerem que o apoio para a comunidade e para os 
princípios democráticos permanece esmagador. 

Já as avaliações de desempenho do regime e confi ança nos políticos 
e instituições é negativa, como se viu no dado presente na introdução deste 
trabalho e em outros que serão informados no capítulo 3. O apoio públi-
co às instituições centrais do representante do governo, destacando-se os 
partidos políticos e o Congresso, tem se fragilizado, o que pode criar sérios 
problemas para a estabilidade destes sistemas no processo de consolidação.

Assim, quando a corrupção acontece no seio das instituições, os 
cidadãos fi cam desconfi ados porque alguns dos atores políticos passam 
a não respeitar suas obrigações públicas e outros não obedecem mais às 
leis e normas que regulam a vida política e social. Em razão disso, surgem 
dúvidas a respeito dos direitos de cidadania e da efetividade dos governos 
e partidos políticos, o que leva à percepção negativa dos cidadãos quanto à 
capacidade das instituições públicas de operar como meios de realizar seus 
interesses ou preferências. Isso ajuda a explicar por que, algumas vezes, 
a desconfi ança aparece associada à posição de parcelas do público que 
traduz um preocupante menosprezo pelas instituições de representação, 
inclusive com a admissão de que a democracia pode funcionar sem parti-
dos ou sem parlamentos.
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Em conclusão, este artigo serve para explicar a importância da vari-
ável confi ança na efetividade de políticas públicas, na necessidade de coo-
peração social e na resolução dos dilemas coletivos, como forma que os ci-
dadãos têm de afi rmar sua obrigação com as condições impostas para que 
sejam, de fato, membros da comunidade política. A confi ança é, portanto, 
um requisito imprescindível da cidadania, e a sua forma de realização são 
as instituições político-democráticas. 

Feita a exposição do conceito de confi ança institucional, passa-se ao 
seguinte capítulo, no qual são apresentados dados que mostram o impacto 
da percepção da corrupção na confi ança institucional, que servem de refe-
rência para o presente trabalho. 

Frente a esses dados que tornam evidentes as consequências ne-
gativas da corrupção para o regime democrático, o estudo do impacto 
da corrupção, seja a sua percepção ou sua experiência direta, no caso da 
democracia brasileira, torna-se essencial, já que é um fenômeno constante.
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Escândalos de corrupção divulgados na mídia 
e a confi ança nos parlamentares

Karina Matos8

RESUMO: O artigo tem por objetivo mostrar que para a democracia 
funcionar de verdade é preciso ir além do sistema em si.  Os operadores 
desse sistema, no caso, os políticos, precisam contar com o apoio dos cida-
dãos.  Se o desempenho dos políticos fi ca muito aquém do que é esperado, 
gerando uma frustração nas expectativas, ou uma demanda reprimida, a 
tendência é o afastamento do cidadão da participação política criando uma 
sociedade em que a dimensão eleitoral e as instituições políticas vão tendo 
seus espaços diminuídos. Dessa forma, analisamos qual a relação entre 
a imagem das instituições e a exposição na mídia. A cobertura midiática 
que mostra os inúmeros envolvimentos de parlamentares com casos de 
corrupção faz com que haja uma percepção negativa dessas instituições, 
gerando uma desconfi ança dos cidadãos.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Política. Instituições. Confi ança. Partido 
Político. Mídia

1 Introdução

Há muito tempo estudos com tradição culturalista apontam a con-
fi ança nas instituições como necessária para a estabilidade e legitimidade 
do regime democrático (INGLEHART, 2002; FUKUYAMA, 2002; PU-
TNAM, 2006), e associam que essa desconfi ança nas instituições podem 
estar relacionadas ao envolvimento dos parlamentares em denúncias de 
corrupção (DELLAPORTA, 1999; POWER; JAMISON, 2005).   

O desenvolvimento socioeconômico provoca mudanças nas atitu-
des em relação à autoridade, mudanças na forma de participação política 
e torna o público mais crítico e menos manipulável. As exigências em 
relação às instituições democráticas passam a ser crescentes, também 
aumenta a demanda por comportamentos mais responsivos da elite. 
Vive-se uma fase na qual se questiona a autoridade política e como essa 

8   Cientista política.
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autoridade age em favor da democracia. Democracia aqui entendida não 
apenas como uma democracia eleitoral, mas como uma democracia que 
realmente responde às necessidades das massas (INGLEHART, 2009, 
p. 40). 

As mudanças socioeconômicas provocam mudanças culturais que 
se dividem em dois estágios; no primeiro, há uma secularização da au-
toridade, com dogmas e doutrinas que legitimam a autoridade política. 
No segundo, uma emancipação frente à autoridade. O crescimento dos 
valores de autoexpressão levam as pessoas cada vez mais a rejeitar a 
autoridade que viola os direitos individuais. Valores de autoexpressão 
entendidos aqui como os que valorizam a escolha humana, a autono-
mia e a criatividade em substituição aos valores de sobrevivência (IN-
GLEHART, 2009, p. 41-47). 

Para a democracia funcionar com excelência os operadores desse 
sistema, no caso, os políticos, precisam contar com o apoio dos cidadãos. 
Se o desempenho dos políticos fi ca muito aquém do que é esperado, ge-
rando uma frustração nas expectativas, ou uma demanda reprimida, a ten-
dência é o afastamento do cidadão da participação política criando uma 
sociedade em que a dimensão eleitoral e as instituições políticas vão tendo 
seus espaços diminuídos.  

A percepção de uma imagem institucional negativa leva à des-
confiança, se positiva, à confiança, combustível essencial para parti-
cipação, à legitimidade e à qualidade do regime. Para Giddens, a con-
fiança se mantém com base em dois tipos de compromisso: os “com 
rosto”, feitos em copresença (que pode ser midiática), e os “sem 
rosto”, a confiança em seres inanimados como as instituições. E a 
confiança nas instituições é fortemente influenciada pelos meios de 
comunicação que funcionam como “pontos de acesso” que permi-
tem essa conexão entre indivíduos, coletividade e os representantes 
dos sistemas abstratos (GIDDENS, 2009). 

Para Giddens, esses pontos de acesso tanto podem manter e 
reforçar a confiança como passar a ser ponto de vulnerabilidade. No 
caso das instituições, como partidos políticos e o Congresso Nacio-
nal, o que se verifica é que as pesquisas apontam que esses pontos 
de acesso, essas atualizações da mídia, afetam de forma negativa a 
confiança. As atualizações da mídia teriam um “forte viés anti-insti-
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tucional” (PORTO, 1996). Os cidadãos teriam assim acesso não só à 
instituição como aos seus representantes. 

E as formas do eleitor ter acesso ao rosto dos políticos são inúme-
ras, durante a campanha eleitoral e depois da posse. Nenhum outro poder 
tem tantos pontos de acessos, nenhum outro poder precisa prestar contas 
do seu desempenho e depende tanto de reciprocidade. Constantemente a 
literatura, o senso comum e a mídia apontam para essa relação entre con-
fi ança nas instituições e divulgação de denúncias de corrupção. 
 

Assim, se os deputados e senadores são os principais atores na 
percepção subjetiva do cidadão, nada mais natural do que as acusa-
ções de corrupção e os escândalos a eles relacionados funcionarem 
como um grande redutor da confi abilidade da instituição, não so-
mente pelo não cumprimento da missão institucional - que na per-
cepção subjetiva do cidadão parece ser tão somente a elaboração 
das leis -, mas principalmente pela redução da credibilidade dos 
“compromissos com rosto”, estabelecidos pelos atores. (HENRI-
QUE, 2010, p. 424). 

   
Para a democracia, mais do que qualquer outro regime, a transpa-

rência, improbidade e a confi ança entre representantes e representados 
são essenciais para a sua legitimação.  Especifi camente essa pesquisa Ibope 
foi realizada em 2005, ano que veio à tona o escândalo do mensalão9, um 
dos casos mais graves de corrupção no Brasil, que envolvia um esquema 
de apropriação de recursos públicos e privados pelo Partido dos Trabalha-
dores (PT), o partido do Presidente da República e que sempre teve como 
atuação partidária a defesa da ética na política. 

Teriam sido distribuídos cerca de 55 milhões de reais entre os anos 
de 2003 e 2004. Esse episódio na política do Brasil colocaria em discus-
são a capacidade de instituições como os políticos, os partidos políticos 
e a câmara dos deputados. E é exatamente nesse ano que os percentuais 
de confi ança nessas instituições políticas são os menores já apresentados, 
chegando a apenas 8% de confi ança nos políticos.  
 

9  No dia 6 de junho de 2005, o deputado Roberto Jefferson (PTB/RJ) deu entrevista afi r-
mando que parlamentares do Partido Popular (PP) e do Partido Liberal (PL), que participa-
vam da base aliada do governo, receberam mensalão. Mensalão seria uma mesada oferecida 
a deputados para votarem a favor de projetos de lei, encaminhados pelo Poder Executivo, 
em tramitação na Câmara dos Deputados (CAVALCANTI , 2005, p. 07). 
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Quadro 1 – Confi ança nas instituições em porcentagem – Brasil, 2005 

Fonte: IBOPE  
   

A 52ª Legislatura (2003-2007) seria considerada a com maior nú-
mero de escândalos da Nova República até 2008, obtendo os menores 
índices de confi ança no Senado, na Câmara dos Deputados, nos partidos e 
nos políticos. E deve-se notar que a proximidade, o “compromisso com o 
rosto” aumenta o grau de desconfi ança; seguindo o pensamento de Gid-
dens, os deputados tem uma percentual desconfi ança maior do que os dos 
senadores porque quanto mais próximos os representantes estão do povo, 
mais se tem um rosto para cobrar (HENRIQUE, 2010, p. 426). 
  
O acesso à informação e a confi ança nos parlamentares 
   

  Para analisar especifi camente a infl uência da divulgação do es-
cândalo do mensalão sobre os diversos segmentos da sociedade o ins-
tituto Datafolha10 realizou pesquisas entre 2005 e 2008 para verifi car se 

10  A pesquisa Datafolha é realizada por amostragem, com abordagem em pontos de fl uxo 
populacional, com cotas de sexo e idade, e sorteio aleatório dos entrevistados. O universo 
da pesquisa é a população brasileira urbana com 16 anos ou mais, dividida em quatro sub-
universos que representam as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte/Centro-Oeste. Em 
cada subuniverso, os municípios são agrupados e sorteados de acordo com o seu porte. 
A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um 
nível de confi ança de 95%. 
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a divulgação do escândalo diminuiria a aprovação nos parlamentares. O 
Datafolha associou o aumento da reprovação no período a dois episódios: 
à repercussão da entrevista do deputado Roberto Jefferson à Folha de São 
Paulo, o que aconteceu em junho de 2005 e foi considerado o começo 
do escândalo e depois em abril de 2006, quando a deputada Angela Gua-
dagnin comemorou em plenário a não cassação de um colega, o episódio 
fi cou conhecido como a “Dança da Pizza”.  

Durante esse período da pesquisa foi possível analisar também outro 
escândalo, envolvendo o então presidente do Senado Federal, Renan Calhei-
ros. O escândalo vem à tona em maio de 2007 e em outubro Renan Calheiros 
se afasta da presidência do Senado, voltando um mês depois. O período ana-
lisado (2005-2008) é enriquecedor porque a legislatura (2003-2007) foi consi-
derada a de maior número de escândalos desde a Nova República até 2008. 

Os dados da pesquisa mostram que existe uma associação entre a 
divulgação dos escândalos e ao aumento na reprovação dos parlamentares. 
  
Gráfi co 1– Avaliação de Desempenho de Deputados e Senadores Brasil, 
Maio 2005/Nov 2008 

Fonte: Datafolha
 

Com a repercussão do escândalo do mensalão, os percentuais de reprova-
ção subiram 36% (em maio de 2005) para 42% (junho/2005), 46% (julho/2005) 
e 48% (agosto/2005). O segundo maior índice de reprovação foi de 47%, em 
abril de 2006, coincide com a Dança do Plenário da Deputada Guadagnin. 
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A pesquisa Datafolha avaliou também a relação entre o acesso à informa-
ção e os índices de reprovação dos parlamentares, para aqueles que disseram es-
tar bem informados, o percentual de reprovação chegou a 56% (somando ruim/
péssimo). Enquanto isso, aqueles que declararam desconhecer o escândalo apenas 
25% avaliaram o desempenho dos parlamentares como ruim/péssimo. O que se 
verifi ca é que quanto mais conhecimento se tem sobre o fato, maior o índice de 
reprovação do desempenho dos parlamentares. Desinformação está associada à 
aprovação. No começo do escândalo 75% dos entrevistados disseram conhecer o 
assunto, já em julho, um mês depois, esse percentual sobe para 85%.  
  
Quadro 2 – Avaliação de Desempenho dos Parlamentares e Conhecimen-
to do Mensalão (data do campo 16/06/2005 e 17/06/2005) 

Fonte: Datafolha
 

À medida que a informação sobre o escândalo aumenta isso se re-
fl ete no aumento dos percentuais de reprovação do desempenho dos par-
lamentares. É o que se verifi ca na fi gura abaixo. 
 
Quadro 3 – Avaliação de Desempenho dos Parlamentares e Conhecimen-
to do Mensalão (data do campo 21/07/2005) 

Fonte: Datafolha
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A cobertura da mídia eletrônica também modifi ca os graus de per-
cepção e repercussão do escândalo. Para 64,5% dos brasileiros a televisão 
é a principal fonte de informação política (MOISÉS, 2010), enquanto os 
jornais são utilizados como principal fonte de informação por apenas 6.4% 
dos brasileiros (CNT/Sensus 2007). Então, é compreensível que os maiores 
percentuais de reprovação estejam associados à divulgação do escândalo na 
mídia eletrônica. A televisão está presente em quase todos os lares brasilei-
ros (95,1%) perde apenas para o fogão (98.2%). Outro meio também bas-
tante acessível é o rádio, presente em 88,9% dos lares. (Pnad 2008). 

Segundo Henrique (2010), os percentuais de avaliação como ruim 
ou péssimo também poderiam ser maiores, uma vez que a opinião não 
sabe/não respondeu também pode estar associada à baixa escolarização 
e/ou falta de capacidade para compreender os fatos: 
 

[...] a maioria dos entrevistados não teria nem bagagem intelectual nem 
interesse sufi ciente para entender a maior parte das questões mais com-
plexas elaboradas pelas elites escolarizadas e bem-informadas [...] a cha-
ve que diferencia os iletrados – que não opinam pela ignorância imposta 
pelas barreiras sociais – dos indiferentes, que não respondem por um 
ato de volição, está na segmentação de escolaridade e renda. (HENRI-
QUE, 2010, p.19). 
   

Gráfi co 2 – Percentual de Não escolaridade Brasil, Mai 2005/Nov 2008 

Fonte: Datafolha 
Os menos escolarizados representam o maior percentual de não 
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respostas (média de 11%), enquanto os mais escolarizados fi cam em torno 
de 2%, o que é praticamente nulo porque estão na margem de erro da pes-
quisa. Nos meses de maior divulgação do escândalo e maior reprovação 
do desempenho, esse percentual fi ca ainda menor, em torno de 1%.

Em relação à renda, o que se verifi ca é também uma associação de 
não resposta maior aos que têm menor renda, com média de 10%, para 
aqueles que ganham até dois salários mínimos e de 3% para os que têm 
renda mais alta. 

Gráfi co 3 – Percentual de Não Resposta por Renda Brasil, Mai 2005/Abr 
2006

Fonte: Datafolha 
 

São os mais ricos e escolarizados aqueles que mais criticam o de-
sempenho dos parlamentares, com reprovação média de 54%. Entre os 
menos escolarizados e com menor renda, o percentual de reprovação do 
desempenho dos parlamentares é de cerca de 40%. Entre a renda e a esco-
larização, verifi ca-se que a escolarização tem uma relação ainda mais direta 
com a falta de confi ança. 

Informação, educação e renda estão na base das pesquisas que ana-
lisam o desempenho dos parlamentares, quanto mais informados, mais 
escolarizados e com maior renda, mais insatisfeitos ou mais críticos são 
esses cidadãos.  

 A educação torna as pessoas intelectualmente mais independen-
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tes, porque elas não dependem mais das interpretações de tercei-
ros em relação ao mundo [...] Além disso, a evolução da mídia de 
massa e a moderna tecnologia da informação permitem às pessoas 
livre acesso ao conhecimento, aumentando sua autonomia infor-
macional [...] Esse processo lhes dá um sentimento de segurança 
existencial, levando-as a valorizar mais a liberdade de escolha e 
tornando-as menos propensas a aceitar a autoridade e verdades 
dogmáticas. (INGLEHART, 2009, p. 51-52). 

 
A desconfi ança política pode indicar uma desaprovação do desem-

penho dos atores políticos, porque esses cidadãos estão cada vez mais bem 
informados e exigentes, o que seria benéfi co porque incentiva a participa-
ção dos cidadãos e a prestação de contas dos políticos. 

Mas essa desconfi ança não afeta a crença nos princípios democrá-
ticos. 
 
O paradoxo: confi ança e expectativas não alcançadas 
 

  Em 2008 a Associação dos Magistrados Brasileiros em par-
ceria com o Instituto de pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas 
(IPESPE), começou um estudo que avalia quantitativamente o nível 
de confiança dos brasileiros nas principais instituições do país.  A 
pesquisa foi realizada de 29 de maio a 2 de junho de 2008, pelo 
IPESPE, através de consulta telefônica (nos domicílios ou locais de 
trabalho), com uma amostra de 1.500 entrevistados, representati-
va da população adulta com acesso à rede telefônica. A margem de 
erro máximo possível é de 1,6%, com um intervalo de confiança de 
95,5%. 

  Foram avaliadas 17 instituições, os partidos que são a base 
do sistema democrático aparecem como a instituição menos confi ável, 
com percentuais de confi ança que variam de 15% a 22%. Em média, 
72% dos brasileiros afi rmam não confi ar nos partidos políticos. As 
instituições político-partidárias são as que obtém menor confi ança da 
população. 

A pesquisa dividiu as instituições em grupos de três, de acordo com 
as notas recebidas pelo percentual de confi ança. No grupo das institui-
ções mais bem avaliadas, com nota média 7, estão: Forças Armadas, Igreja 
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Católica e Polícia Federal. Num segundo grupo, com notas entre 6 e 6,6 
estão: Imprensa, Ministério Público, Justiça e Igreja Evangélica. No tercei-
ro grupo, com notas abaixo de 5 estão: Senado, Câmara dos Deputados, 
Câmara de Vereadores e Partidos Políticos. 

No ranking de confi ança, as forças armadas ocupam o primeiro 
lugar em confi ança e os partidos políticos a última posição.  
 

Por causa de sua formação simbólica ou da cultura política, a ade-
são à democracia é um fenômeno universal. Mas, ao mesmo tempo, 
a maior parte dos cidadãos que prefere esse regime às suas alterna-
tivas revela que, quando se trata das instituições democráticas e de 
governos específi cos, sua atitude mais comum é de desconfi ança, o 
que sugere que existe uma distância crítica entre o ideal e a prática 
da democracia na percepção das pessoas comuns. (INGLEHART; 
WEZEL, 2005; SHIN, 2005 apud MOISÉS, 2010, p. 45). 

 
Esse paradoxo há muito vem sendo discutido, uma vez que se 

observa que o descontentamento com o desempenho das instituições 
democráticas é comum entre os cidadãos que vivem sob o regime de-
mocrático. A cada conquista alcançada, outras aparecem. Assim, aten-
der todas as expectativas torna-se algo utópico; a teoria e a prática da 
democracia seriam diferentes por essência. A descrença, ou a descon-
fi ança viriam de expectativas não alcançadas, ou no caso de países com 
democracia recente, de uma cultura em que essas mesmas instituições, 
há muito pouco tempo eram usadas de forma autoritária com o pretexto 
de manter a ordem.  

Quanto à necessidade de instituições básicas, como partidos 
políticos e câmaras, essências da democracia, há de se observar 
um alto nível de desconfiança porque essas mesmas instituições há 
pouco tempo serviam aos interesses de outras autoridades políticas. 
Segundo Moisés (2010) essa desconfiança das instituições públicas, 
nas democracias recentes, estaria associada a sentimentos negativos 
sobre a política e a pouca participação. Já de acordo com Santos 
(2007), no Brasil, essa descrença seria muito mais uma manifestação 
das expectativas não atendidas do que uma desconfiança no regime 
em si.  
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Quadro 4 – Ranking de Confi ança Nacional 2008 

Fonte: AMB, 2008. 

Como os partidos políticos aparecem sempre com os menores ín-
dices de confi ança poderia ensejar a discussão de uma crise nos partidos 
políticos, mas para teóricos como Mair (2003), o que se vê na verdade é 
uma mudança no papel do partido que deixa de ter menos importância 
como agente de representação e passa a ter um papel cada vez maior na 
gestão democrática.  

É inegável que há um declínio na fi liação partidária, o partido de 
massas dá lugar a um partido cada vez mais distante dos cidadãos e da 
sociedade para se aproximar do governo e do Estado. E três aspectos vão 
reforçar essa mudança dos partidos; de se tornarem cada vez mais fracos 
na base organizacional e fortes na face pública. Primeiro, o fi nanciamen-
to público que recebem do Estado, segundo, leis e regulamentos estatais 
que determinam como os partidos devem funcionar e em terceiro lugar, a 
prioridade dos partidos em serem detentores de cargos públicos (MAIR, 
2003, p. 281). 

Esse comportamento dos partidos faz com que a identidade par-
tidária suma, dando lugar a uma identifi cação crescente do partido com 
os líderes partidários. E a sociedade também reage a esse comportamento 
dos partidos; utiliza cada vez menos os partidos como mediadores dos 
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seus interesses. Assim, a confi ança no partido pode diminuir, à medida que 
o cidadão enxerga na instituição partidária um representante dos interes-
ses do partido e não dos interesses da sociedade. 

Se para os partidos, mais importante do que estabelecer uma 
identidade partidária é ganhar cargos e assim conseguir se manter no 
poder, para os cidadãos, não importa qual partido, eles passam a ter 
comportamentos parecidos, a confundirem-se uns com os outros. 
Essa aversão aos partidos preocupa porque pode gerar uma despo-
litização. 

Na democracia, um dos aspectos mais importantes do regime é 
a ligação dos eleitores aos partidos políticos que dão uma estrutura e 
signifi cados às crenças individuais. Antes dos partidos, o voto era direito 
de uma parte pequena da população. Os partidos lutaram pela expansão 
do sufrágio. 
 

Em contrapartida, ao longo da história, sempre que os partidos 
se mostraram incapazes de desempenharem as suas funções, veri-
fi cou-se um declínio da participação eleitoral. Em suma, o estado 
dos partidos políticos, e do sistema partidário em geral, desempe-
nhou um papel crucial na saga da participação eleitoral nos países 
industrializados avançados do ocidente. (DALTON, MCALLIS-
TER; WATTENBERG, 
2003, p. 312). 

 
À medida que os laços partidários declinam, muda o timing da 

decisão do voto, a decisão do eleitor passa do prévio sentimento de 
identifi cação partidária para uma decisão tomada durante a campanha 
eleitoral ou até mesmo no dia das eleições. O eleitor sem identidade 
partidária é mais suscetível às polêmicas e aos temas de curto prazo das 
campanhas, é mais vulnerável à manipulação e aos apelos de políticos 
demagógicos. 

O declínio da participação eleitoral é um fenômeno recente, dos 
anos 90, uma consequência da diminuição do vínculo do eleitor com o 
partido. Se os partidos incentivam os partidários a votar, ao corpo a corpo 
das campanhas eleitorais, quando a campanha passa a ser centrada nos 
meios de comunicação toda essa relação é modifi cada; o envolvimento nas 
atividades partidárias diminui, os meios de comunicação passam a substi-
tuir os partidos como fonte de informação política e a diminuir o conteú-
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do partidário das informações. 
O declínio dos partidos pode estar associado a momentos de crise, 

a guerras, a agitação urbana e a confl itos de direitos civis ou à consequên-
cia da modernização social e política: 
 

Os crescentes níveis educacionais contribuíram para o aumento 
dos recursos cognitivos e políticos médios dos cidadãos, que se 
refl etem em crescentes níveis de interesse pelos assuntos públi-
cos. Com mais informação política disponível a um eleitorado mais 
instruído, mais pessoas apresentam hoje o nível necessário de re-
cursos e capacidade políticas para se tornarem politicamente auto-
-sufi cientes. (SHIVLEY, 1979; DALTON, 1984 apud DALTON; 
MCALLISTER; WATTENBERG, 2003, p. 297). 

   
A forma de participação política está mudando, do voto para ma-

nifestações, plebiscitos, abaixo-assinados. São formas de participação au-
toexpressivas, nas quais mesmo quando as pessoas se julgam incapazes 
de mudar as decisões ofi ciais, as manifestações tornam-se um valor em si. 
Dessa forma, a participação não está diminuindo, mas as formas de par-
ticipação sim. As formas de participação lideradas pelas elites e a lealdade 
aos partidos hierárquicos estão enfraquecendo. O público sai do âmbito 
das campanhas eleitorais dominadas pelas elites para formas de participa-
ção mais autônomas e contestadoras (INGLEHAT; WELZEL, 2009, p. 
69-70). 

Por outro lado, os partidos também mudam e deixam de depen-
der menos do público, passam a investir nos líderes do partido. O foco 
das campanhas sai do partido e é transferido para o líder, o que é claro, 
enfraquece a identidade partidária. O enfraquecimento do partidarismo 
aumenta a probabilidade de mudanças eleitorais súbitas. Esse declínio dos 
sistemas partidários democráticos também abre espaço para a emergência 
dos partidos verdes, à esquerda, e dos partidos conservadores, à direita 
(DALTON, 2003, p. 306). 

Quanto mais escolarizados, mais reprovam o desempenho 
dos parlamentares
 

Como já foi tratado aqui, o termo mensalão fi cou conhecido como 
a acusação de compra de votos do Congresso brasileiro durante o governo 
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Lula. A pesquisa Datafolha foi realizada no dia 10 de agosto de 2012, em 
159 cidades brasileiras, foram ouvidas 2.562 pessoas com 18 anos ou mais. 
A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou 
para menos.  

Segundo a pesquisa, 81% dos entrevistados disseram ter conheci-
mento do caso conhecido como mensalão, 18% disseram estar bem infor-
mados, 44%, mais ou menos informados, 19%, mal informados e 19%, 
não tomou conhecimento. 
 
Quadro 5 – Grau de conhecimento sobre o mensalão 

Fonte: Datafolha 2012 
 

Sobre o julgamento do caso, 75% dizem ter conhecimento, e 
destes, 39% estão mais ou menos informados, 16%, bem informados e 
20%, mal informados. O conhecimento sobre o julgamento é infl uen-
ciado pela escolaridade e pela idade; dos entrevistados, a taxa dos que se 
dizem bem informados é de 33% para os que tem curso superior e 11% 
para quem tem ensino fundamental. Entre os jovens, os bens informa-
dos são 8%. 

Não basta apenas disseminar a informação, o veículo em que 
isso vai acontecer e a capacidade cognitiva dos cidadãos são fatores 
decisivos para que a informação repercuta. Estão nos seguimentos de 
maior escolaridade, os cidadãos mais críticos, aqueles que mais repro-
vam o desempenho dos parlamentares. Os dados mostram que a esco-
larização mais do que a renda infl uencia uma reação à notícia (HEN-
RIQUE, 2010). 
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Quadro 6 – Grau de conhecimento sobre o mensalão x sexo x idade x 
escolaridade x renda x ocupação 

Fonte: Datafolha 2012. 
 

Quando perguntados sobre se o caso conhecido como mensalão 
foi um caso de corrupção ou não, a maioria (82%) disse que sim, o men-
salão foi um caso de corrupção, 7% disseram que não se tratou de caso de 
corrupção e 11% não souberam responder.  

Quadro 7 – Grau de conhecimento sobre o mensalão x venda votos 
 

Fonte: Datafolha 2012   

No seguimento escolaridade, o percentual dos que tem curso supe-
rior e afi rmam que o mensalão foi um caso de corrupção é de 93% e 18% 
dos que tem ensino fundamental não sabem responder. 
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Quadro 8 – Grau de conhecimento sobre o mensalão x venda x idade.

Fonte: Datafolha 2012 
 

Depois de afi rmar que o mensalão foi um caso de corrupção, foi 
perguntado ao brasileiro o que de fato aconteceria com os principais acu-
sados do caso, 43% disseram acreditar que os acusados seriam absolvidos 
pelo Supremo Tribunal Federal, e 37% que seriam condenados, mas não 
seriam presos. Apenas 11% acreditavam em condenação com prisão. 

A percepção da corrupção e a crença de que não há punição, au-
menta a desconfi ança nas instituições, diminui a obediência às regras e 
aumenta o percentual de reprovação do desempenho dos atores políticos. 
E esse percentual de confi ança é fortemente infl uenciado pela mídia, uma 
vez que a mídia dá rosto aos parlamentares. 
 
Quadro 9 – Grau de conhecimento sobre o mensalão x condenação STF 

Fonte: Datafolha 2012. 
 

A pesquisa também analisou qual o grau de confi ança dos brasilei-
ros em várias instituições, entre elas, a confi ança no Supremo Tribunal Fe-
deral, a mais alta corte da justiça do país, responsável pelo julgamento dos 
réus do mensalão. O STF é muito confi ável para 16% dos brasileiros, 51% 
confi am um pouco e 32% não confi am. O STF perde em confi ança para 
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instituições como a imprensa e a Presidência da República. Na imprensa, 
31% dos brasileiros dizem confi ar muito, 51% confi am um pouco e 18% 
não confi am. Na Presidência, os percentuais de confi ança são parecidos: 
33% confi am muito, 52% confi am um pouco e 15% não confi am.  

Os menores percentuais de confi ança estão nos partidos políticos 
e no Congresso Nacional. No Congresso o percentual dos que confi am 
muito é de apenas 8%, confi a um pouco 40% e não confi am 52%. Os 
partidos políticos são as instituições menos confi áveis para o brasileiro, 
com 52% de não confi ança, 40% de confi a pouco e 7% de confi a muito.  
  
Quadro 10 – Avaliação governo x confi ança nas instituições 

Fonte: Datafolha 2012. 
 

Se para que a legitimação do sistema aconteça é preciso relacionar 
ao grau de confi ança nas instituições políticas como Congresso, partidos 
políticos, presidência e Senado. É preciso uma reavaliação, uma vez que a 
confi ança em instituições como a presidência está associada ao desempe-
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nho econômico e os partidos políticos, geralmente relacionados à corrup-
ção, e incapacidade para atender as necessidades dos cidadãos.  

Quanto à cobertura do julgamento do mensalão pela imprensa, a 
avaliação dos brasileiros começa pela abrangência, 45% dizem que é com-
pleta e 42% dizem que é incompleta, não sabe 13%. Para 46% a cobertura 
jornalística é parcial, 39% acreditam na imparcialidade. A imprensa trata 
o assunto de forma séria para 46% e de forma sensacionalista para 38%. 
 
Quadro 11 – Conhecimento sobre o julgamento do mensalão x cobertura 
dos meios de comunicação 

Fonte: Datafolha 2012. 
 

Os altos percentuais de desconfi ança verifi cados na América Latina 
são para autores como Seligson (2002) resultado da pouca experiência ins-
titucional com a democracia. Os anos continuados de democracia aumen-
tam a confi ança interpessoal e a confi ança nas instituições.  

Inglehart (2002) defende que a confi ança interpessoal é um fator 
essencial para o desenvolvimento das organizações sociais no regime de-
mocrático que essa confi ança também tem infl uência de fatores culturais. 
As sociedades protestantes teriam culturalmente um nível de confi ança 
interpessoal maior do que as sociedades católicas, mesmo as sociedades 
católicas mais ricas tem um nível de confi ança interpessoal menor do que 
nas sociedades protestantes (INGLEHART, 2002 apud HARRISON; 
HUNTINGTON, p. 145). 

Das 19 sociedades11 em que mais de 35% do público acredita 
11  Dados da Pesquisa Mundial de Valores (Word Values Survey, 1995-1998). 
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que a maioria das pessoas merece confiança, 14 são historicamente 
protestantes, três são de influência confuciana, uma é predominante-
mente hindu, e apenas uma (Irlanda) é historicamente católica (IN-
GLEHART, 2002, p. 135). A organização hierarquizada, burocrática 
e centralizadora da igreja católica diminui a confiança interpessoal. 
O impacto de viver em uma sociedade com instituições católicas ou 
protestantes tem consequências a longo prazo na confiança interpes-
soal. 

Lipset e Lenz (2002) vão associar essa infl uência cultural da reli-
gião que leva a uma maior desconfi ança interpessoal ao desenvolvimen-
to econômico e à corrupção. Usando dados do Índice de Percepção de 
Corrupção da Transparência Internacional (Corruption Percepion In-
dex, CPI, 1998) e da Word Values Survey de 1995) os autores afi rmam 
que países dominados por protestantes são menos corruptos porque os 
protestantes são mais rigorosos no comportamento que exige o respeito 
as normas. 

Os protestantes, particularmente os sectários, acreditam que in-
divíduos são pessoalmente responsáveis por evitar o pecado, en-
quanto outras igrejas cristãs, especialmente a Igreja Católica, dão 
mais ênfase à fraqueza inerente dos seres humanos, a sua capacida-
de de evitar o pecado e o erro, e à necessidade de que a Igreja seja 
mais tolerante e protetora. As igrejas católica, anglicana e ortodoxa 
tendem a aceitar melhor a fraquezas humanas, porque o clero tem 
autoridade de aliviar o indivíduo de algum senso de responsabilida-
de. (LIPSET; LENZ, 2002 apud HARRISON; HUNTINGTON, 
2002, p. 183). 

 
As tradições religiosas tem um impacto duradouro no sistema de 

valores das sociedades. Os protestantes seriam dessa forma incentivados 
a institucionalizar a virtude, à obediência às normas e a desenvolver um 
forte senso do que é corrupção. Organizações como a Igreja Católica, 
marcadas pela burocracia, pela hierarquia e centralização parecem cor-
roer a confi ança interpessoal (INGLEHART; WELZEL, 2003, p. 100-
102).
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Considerações fi nais
 

A insatisfação com o desempenho das instituições não é privilégio ape-
nas dos países em desenvolvimento como também das democracias consoli-
dadas. A fi liação partidária tem caído, mas isso não implica a não participação 
na vida política. Estão aparecendo novas formas de participação; à condução 
às urnas de forma disciplinada pelos partidos políticos dá lugar a ações políti-
cas não convencionais como passeatas e ocupação de instalações físicas.  

A evolução da sociedade de sobrevivência para a sociedade de au-
toexpressão aumenta a desconfi ança na autoridade das elites, explicada 
também por níveis mais elevados de escolaridade e renda que dão a pos-
sibilidade dos cidadãos terem um maior poder cognitivo. E quanto mais 
escolarizados, mais críticos eles se tornam, o que seria o paradoxo da de-
mocracia; liberdade sufi ciente para lutar por direitos e a incapacidade de 
atender a todas as demandas. 

Segundo as pesquisas aqui mostradas, os percentuais de descon-
fi ança nas instituições políticas, principalmente os partidos políticos, tam-
bém tem relação direta com a percepção da corrupção e a exposição nas 
mídias de massa.  Tendo como base o escândalo do mensalão, quanto mais 
conhecimento se tem de um fato, pior é a avaliação do desempenho dos 
parlamentares. Os índices de reprovação dos parlamentares também estão 
diretamente relacionados à escolarização, os mais escolarizados são os que 
mais reprovam a atuação dos parlamentares. 

Como o cidadão passa a ter na mídia uma relevante fonte de infor-
mação o papel de agente de representação dos partidos passam por mudan-
ças, há uma clara diminuição nos números de fi liados, mas essa queda não 
signifi ca crise. Os partidos passam a ter como prioridade os cargos públicos, 
a identidade partidária some, o que faz com que a sociedade sinta cada vez 
menos a necessidade de ter os partidos como seus mediadores.  Dessa for-
ma, a confi ança diminui à medida que o cidadão enxerga no partido uma 
instituição que representa o interesse do partido e não da sociedade. 

Se a principal fonte de informação política deixa de ser o partido e 
passa a ser a mídia é compreensivo que o conteúdo político partidário den-
tro desses meios seja menor. Deixamos de lado a posição de crise nos par-
tidos políticos e passamos a ver o comportamento da sociedade como um 
momento de mudanças: a forma de participação política está mudando, do 
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voto para manifestações, plebiscitos, abaixo-assinados. Há um enfraque-
cimento das formas de participação lideradas pela elite, o público sai das 
campanhas eleitorais dominadas pelas elites para formas de participação 
mais autônomas e contestadoras. E os partidos também mudam, o foco 
das campanhas sai dos partidos para a fi gura dos líderes. 

E são esses líderes que passam a ser objeto de pesquisas de opinião 
que avaliam principalmente a relação entre a reprovação por parte da so-
ciedade e a percepção de atos de corrupção. 

Por fi m, outra questão a considerar nas futuras pesquisas é que a 
percepção que as instituições democráticas não atendem as expectativas 
da sociedade pode ampliar à adesão a formas autoritárias de poder. 
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Partidos Políticos e Democracia no Brasil
Sâmya Nagle de Oliveira Sousa12

Resumo

Vários estudos apontam para a crise dos partidos, o não cumprimento de 
suas funções, baixa representatividade dos cidadãos, queda no número de 
fi liações e doações. Os partidos políticos estariam mesmo chegando ao fi m? 
É possível a Democracia sem partidos políticos? O presente artigo tem o 
objetivo de comprovar a hipótese de que apesar dos partidos sofrerem mu-
danças nas suas relações com a sociedade civil brasileira, isso não signifi ca 
o seu fi m. Os partidos têm se tornado cada vez mais fortes, principalmente 
em sua relação com o Estado. Entendo, ainda, que esses são fundamentais 
para o funcionamento da Democracia. Para tanto, além do aporte teórico, 
utilizo dados do Americas Barometer, do período de 2006 a 2012.

Palavras-chaves: Partidos Políticos; Democracia; Sociedade Civil.

1 Introdução

Vários estudos apontam a crise dos partidos, o não cumprimento 
de suas funções, a baixa representatividade dos cidadãos, queda no núme-
ro de fi liações e doações. Este trabalho tem a fi nalidade de responder as 
seguintes questões: os partidos políticos estariam mesmo chegando ao fi m 
no Brasil? É possível a Democracia sem partidos políticos?

Defendo a hipótese de que os partidos vêm sofrendo mudanças nas 
suas relações com a sociedade civil, o que não acarreta o seu fi m. Os partidos 
têm se tornado cada vez mais fortes, principalmente em relação ao Estado; es-
ses são fundamentais para o funcionamento da Democracia. Para tanto, utilizo 
dados do Americas Barometer13, do período de 2006 a 2012 no Brasil.

Na próxima seção traço um breve histórico dos partidos políticos, 

12  Bacharela em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí - UFPI, Mestra em Ciên-
cia Política pela UFPI e Professora Substituta em Sociologia na UFPI/Campus Parnaíba. 

13  Americas Barometer é um levantamento feito a cada dois anos em 26 países, compreen-
dendo a América do Norte, Central, América do Sul e Caribe. O levantamento é feito pelo 
Latin American Public Opinion Project   LALOP, que é ligado à Vanderbilt University. No 
Brasil, em 2006 foram realizadas 1214 entrevistas, em 2008 foram 1497, em 2010 foram 
2482 e no ano de 2012 foram feitas 1500 entrevistas nas cinco regiões do país.
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discutindo as mudanças sofridas ao longo do tempo. Também trato da 
Democracia e da importância dos partidos para o seu funcionamento. Na 
terceira etapa apresento as principais transformações pelas quais passaram 
as organizações partidárias e dados brasileiros sobre confi ança, participa-
ção em atividades partidárias e se é possível uma democracia sem partidos. 
Na última parte, a conclusão do trabalho.

2 Partidos Políticos e Democracia

A relevância dos partidos políticos, segundo Michels (1982) se 
dá a partir do fato que a existência de representantes é indispensável na 
democracia, a massa necessita de delegados para representá-la, já que 
é impossível reunir a todos em um determinado local, com hora fi xa e 
com frequência para que todos sejam ouvidos na tomada de decisões. 
Além disso, o autor alega que o proletário não se interessa pela vida 
política, ele está mais interessado em descansar após o trabalho. Assim, 
a tomada de decisão sai das mãos da massa para os chefes dos partidos, 
são poucos governando muitos, o que para ele é contrário ao princípio 
democrático. Entretanto, os chefes que no início são servidores da mas-
sa passam a ser superiores a esses por meio da direção profi ssional. O 
conhecimento e a experiência na vida política acabam distanciando os 
representantes dos representados. Dessa forma, a democracia se res-
tringiria as eleições, onde as massas elegem seus chefes. O autor afi rma 
que a organização partidária é uma oligarquia, onde o poder dos chefes 
é quase sem fi m.

Reduzida à sua mais breve expressão, a lei sociológica fundamen-
tal que rege inelutavelmente os partidos políticos (dando à pala-
vra “políticos” seu sentido mais abrangente) pode ser formulada 
assim: a organização é a fonte de onde nasce a dominação dos 
eleitos sobre os eleitores, dos mandatários sobre os mandantes, 
dos delegados sobre os que os delegam. Quem diz organização, diz 
oligarquia. Toda organização de partido representa uma potência 
oligárquica repousada sobre uma base democrática (MICHELS, 
1982, p. 238).

Todavia, o partido como conhecemos hoje percorreu um longo 
caminho e para entender a atual fase dos partidos políticos é necessário 
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olhar para o início, para a formação dos primeiros grupos políticos: o em-
brião dos partidos são as facções. O termo facção, com o tempo, torna-se 
negativo e passa a designar grupos com interesses mesquinhos, que não 
buscavam o bem comum. Aos poucos passam a ser substituídos pelos 
partidos. Na tentativa de distinguir os partidos das facções Edmund Burke 
elabora a seguinte defi nição de partido:

O partido é um grupo de homens unidos para promoção, pelo 
seu esforço conjunto, do interesse nacional com base em algum 
princípio com o qual todos concordam. Os fi ns exigem meios, e 
os partidos são o meio adequado que permite a esses homens levar 
seus planos comuns à prática, com todo o poder e autoridade do 
Estado (Burke apud Sartori, 1982, p. 29).

Entretanto, mesmo com a diferenciação entre facções e partidos, 
muitos ainda criticavam esses últimos. Por exemplo, os participantes da 
Revolução Francesa. Para eles não havia diferença entre os grupos: as 
facções e os partidos signifi cavam a mesma coisa. Porém, somente com 
Thomas Jefferson foi instituído o primeiro partido moderno, o Partido 
Republicano nos Estados Unidos.

Essa transição não foi fácil e nem linear. “A transição da facção ao 
partido baseia-se num processo paralelo: a transição ainda mais lenta, mais 
enganosa e mais tortuosa, da intolerância para a tolerância, desta para a 
dissensão, e da dissensão para a crença na diversidade” (SARTORI, 1982, 
p.33). Para o autor os partidos não são facções e sim canais de expressão, 
têm como função transmitir aos governantes os desejos do povo e comu-
nicar ao povo as decisões dos governantes. 

Segundo Sartori a defi nição mínima de partido é: “qualquer grupo 
político que apresente em eleições, e seja capaz de colocar através de elei-
ções, candidatos a cargos públicos” (Idem, p. 86). Assim, os partidos têm 
como razão de existência também a consolidação do pluralismo, isto é, a 
divergência de ideias. Já Umberto Cerroni (1982) declara que o partido 
político moderno é uma máquina organizativa com um programa político. 
O autor afi rma que o partido é vital para vida política moderna e que é 
um acontecimento mundial, não se restringindo apenas a França e a Grã-
-Bretanha. E conforme Angelo Panebianco (2005) os partidos são organi-
zações que atuam no campo político. 
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[...] os partidos políticos – como qualquer outra organização – se 
distinguem pelo ambiente específi co no qual se desenvolvem uma 
atividade específi ca. Quaisquer que sejam as outras possíveis arenas 
em comum com outras organizações, somente os partidos atuam 
na arena eleitoral disputando os votos, Isso permite distinguir os 
partidos por uma atividade (relacionada a um ambiente específi co) 
que não compartilham com nenhum outro tipo de organização, 
deixando em aberto o problema dos eventuais objetivos (a partir 
do momento em que uma mesma atividade pode ter objetivos di-
ferentes) (PANEBIANCO, 2005, p. 11). 

Os partidos de massa, vistos como tipos ideais até os dias atuais foram 
caracterizados, principalmente, na década de 1950 quando Maurice Duverger 
escreve “Os Partidos Políticos”. Os partidos de massa eram organizados em 
seções, muito hierarquizadas e tinham como objetivo principal a educação po-
lítica da sociedade como um todo e o recrutamento maciço de adeptos. Esses 
adeptos dos partidos era quem fi nanciavam as atividades partidárias.

Somente os partidos de massas conhecem um mecanismo formal de 
adesão, comportando a assinatura de um compromisso, uma vez por 
todas, e o pagamento de uma contribuição anual. [...] Para ingressar num 
partido de massas, a técnica mais corrente é a do boletim de adesão, for-
mulário impresso que comporta geralmente um texto declarando que o 
interessado se compromete a observar a disciplina do partido e a propa-
gar suas doutrinas, e espaços em branco para a inscrição do nome, en-
dereço, data de nascimento e informações diversas. Aderir a um partido 
é, inicialmente preencher e assinar um boletim de adesão. Esse processo 
apresenta duas vantagens essenciais. Para começar, concretiza a adesão 
do adepto. [...] Mas o boletim de adesão apresenta outra vantagem: cons-
titui uma fi cha de informações sobre o novo adepto. [...] Uma vez admi-
tido, o adepto recebe uma carta nominativa que concretiza sua qualidade 
de membro (DUVERGER, 1970, pp. 107-109).

Dessa forma, para que os partidos de massas possam existir é ne-
cessário um grande número de fi liados, pois são esses que vão custear to-
das as atividades do partido, ou seja, eles não contam com o fi nanciamen-
to das grandes empresas e indústrias. Quem os fi nancia são os cidadãos 
comuns que se fi liam e pagam anualmente uma taxa.

Por fim, uma última definição de partido político, que será 
adotado neste artigo, é de Max Weber, que apesar de ser do início da 
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década de 1920 permanece muito atual. “O Partido político é uma 
associação... que visa a um fim deliberado, seja ele objetivo como a 
realização de um plano com intuitos materiais ou ideais, seja pesso-
al, isto é, destinado a obter benefícios, poder e, consequentemente, 
glória para os chefes e sequazes, ou então voltado para todos esses 
objetivos conjuntamente” (WEBER apud Bobbio, 1998, p. 908).

Observo que todas essas defi nições de partido político (vale lem-
brar que há muitas outras defi nições de partidos políticos, não encer-
rando nestas apresentadas) acompanham as mudanças que ocorrem em 
cada tempo, não sendo contraditórias entre si, as vezes complementam-
-se, outras, sendo atualizadas segundo as transformações nas sociedades.

Os partidos políticos tiveram opções várias nos trabalhos que deram im-
portância ao tema, sendo as mesmas infl uenciadas pelas épocas, Estados 
e investigadores, que apresentam maneiras diversas de encará-los: Du-
rante a primeira metade do século XIX, quando se falava de “Partidos”, 
tinham-se em mente, essencialmente, as ideologias, e não os homens 
que as encarnavam. Com os trabalhos de Marx, e ainda mais de Lenine, 
a ênfase transitou para a estrutura social: considerando-se os Partidos 
como modos de expressão das classes da vida política. Ostragorski e 
Robert Michels, os autores americanos de entre 1920 e 1940, e nós mes-
mos, dedicamos mais atenção às estruturas, considerando nos Partidos, 
sobretudo, o seu aspecto de “maquinismo”, organização, “aparelho”. 
Por outro lado, mal se começou ainda a estudar a imagem que um mem-
bro possui do seu Partido, o signifi cado de sua adesão formal, a natureza 
dos laços que o prende ao Partido. (BARACHO, 1979, 131).

Passando para outra categoria, a Democracia, é um sistema de go-
verno onde os cidadãos têm a oportunidade igual de participação na to-
mada de decisões pela regra da maioria. Portanto, “é um modelo para a 
organização do exercício público e coletivo do poder nas instituições de 
uma sociedade com base no princípio segundo o qual as decisões que 
atingem o bem estar de uma coletividade podem ser vistas como o resul-
tado de um procedimento de deliberação livre e racional entre indivíduos 
considerados iguais política e moralmente” (BENHABIB, 2007, p. 48).

A Democracia, mesmo com as críticas que sofre, é considerada 
por muitos estudiosos, como Robert Dahl, o melhor sistema de go-
verno possível, pois “um governo democrático proporciona um pro-
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cesso ordeiro e pacífico através do qual a maioria dos cidadãos pode 
induzir o governo a fazer o que eles mais querem que ele faça ou a evi-
tar fazer o que eles menos querem que ele faça” (DAHL, 2012, p.148).

Dentro desse contexto os partidos políticos têm papel primordial, 
já que atua em duas arenas do sistema político, conforme Kinzo (2004): 
a) arena eleitoral, onde disputam o voto dos eleitores para conquistar 
cargos políticos; e b) arena decisória, em que estão em posição de for-
mular e implementar políticas públicas. Ainda de acordo com a autora, 
os partidos políticos modernos possuem duas funções na democracia, 
onde a primeira é a principal: os partidos devem organizar a disputa elei-
toral, determinando candidatos a cargos públicos. E a segunda função é 
a de mobilização dos eleitores, estimulando os eleitores a irem às urnas.

A Democracia no Brasil já é considerada consolidada por al-
guns estudiosos. Moisés (2005), por exemplo, afirma que as institui-
ções em nosso país funcionam respeitando os princípios democráti-
cos, de forma cooperativa, não se apresentando hoje as bases para um 
retorno a regimes autoritários. Prova disso, é uma maior tolerância à 
oposição, reconhecendo sua legitimidade, onde o Partido dos Traba-
lhadores, considerado um partido de esquerda, chegou a Presidência 
da República por vias democráticas.

Com tal característica, discuto as transformações pelas quais os par-
tidos vêm passando. Mudanças que levam muitos estudiosos a afi rmarem 
que os partidos políticos estão caminhando para a extinção. Como base de 
dados, utilizo o Americas Barometer, do período de 2006 a 2012 no Brasil.

3 Mudanças nos Partidos Políticos

A tese defendida aqui é de que os partidos políticos não estão em crise. 
Apenas estão acompanhando as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Os par-
tidos têm mantido relações cada vez mais estreitas com o Estado, deixando de lado 
o recrutamento maciço de fi liados, principal característica dos partidos de massas.

Para Mair e Katz (2004) o partido político não é uma organização estática, na ver-
dade, os partidos passam por uma evolução, onde cada partido gera um desenvolvimento, 
dando origem a outro partido e assim por diante. Segundo essa perspectiva o partido de 
massas, vistos como tipos ideais, é apenas uma fase nesta evolução. Os autores também 
acreditam que a tendência atual dos partidos é a sua relação próxima com o Estado.
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[...] sustentamos que nos últimos anos existe uma tendência para uma 
simbiose cada vez mais estreita entre os partidos e o Estado, e é esta que 
estabelece as condições para a emergência de um novo tipo de partido 
que nós defi nimos como “o partido cartel” (MAIR e KATZ, 2004, p. 10).

Mair e Katz (2004) afi rmam que a diferença entre o partido de massas 
e o partido cartel é que o primeiro atua como nexo entre a sociedade civil e o 
Estado, enquanto o segundo é um intermediário entre a sociedade e o Estado. 

O partido cartel é um agente da sociedade que penetra no Estado e age 
sobre ele e tem como fonte fi nanceira subsídios estatais, não taxas pagas por fi lia-
dos, como acontece com o partido de massas. Por conseguinte, não há que se falar 
que os partidos políticos estão acabando, pois, estão tomando como referência o 
partido de massas. Os partidos estão se adaptando as transformações ocorridas na 
sociedade. O gráfi co abaixo mostra a mudança na relação partido/sociedade civil/
Estado. Gráfi co1: Relação partido político/sociedade civil/Estado

Partido de Massas

Partido cartel

Fonte: Adaptação de Mair e Katz (2004).
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Em outro texto, Mair (2003) alega que o que acabou foram os parti-
dos de massas, pois não há mais a mobilização enorme do eleitorado, o ati-
vismo partidário está cada vez menor, o número de fi liados pequeno. Então, 
no partido político atual é fortalecido a sua relação com o Estado e existe 
uma troca da função representativa pela função procedimental: formulação 
de políticas públicas, recrutamento de líderes para ocupação de cargos pú-
blicos e organização do parlamento e do governo. O autor destaca ainda que 
mesmo diante de tantas alterações os partidos continuam vitais.

Devido a uma série de razões, incluindo mudanças na natureza da de-
mocracia, bem como mudanças tanto nos próprios partidos como na 
sociedade, em geral, os partidos dão-se conta da sua crescente incapa-
cidade para funcionarem como agentes de representação. A época do 
partido de massas acabou e, tanto quanto podemos prever, difi cilmen-
te poderá ser recuperada. Ao mesmo tempo, contudo, os partidos de-
sempenham de facto um papel de importância – e talvez de crescente 
importância – na gestão da democracia. Assim, se bem que o papel 
representativo dos partidos possa estar em declínio, o seu papel pro-
cedimental continua a ser tão essencial quanto antes. Um dos modos 
pelos quais os partidos poderão garantir o seu futuro será enfrentando 
e aceitando as suas novas circunstâncias e procurando enfatizar a sua 
legitimidade como garantia de uma forma de democracia abrangente, 
transparente e responsável (MAIR, 2003, p. 278).

As mudanças pelas quais vêm passando os partidos foram muito bem 
descritas por Manin (1995). Nesse texto, ele lista os três tipos ideais de gover-
no representativo e através deles lista as modifi cações nos partidos. O primei-
ro tipo é o Parlamentar, onde a escolha dos representantes era feita através 
da confi ança que os candidatos passavam aos eleitores e os representantes 
tinham relativa independência para votar segundo sua consciência; o segundo 
tido é a Democracia de Partido, em que havia fi delidade a um partido e assim 
eram escolhidos os representantes, o debate parlamentar ocorria dentro dos 
partidos; por fi m, a Democracia do Público, onde a escolha dos eleitos é feita 
baseada na pessoa do candidato, a fi gura do candidato é superior ao do parti-
do. O autor comenta também sobre o papel da mídia que passa de limitado no 
primeiro modelo para mais ativo e fi scalizador no último modelo.

Richard Katz (1997) faz um traçado histórico da relação Democra-
cia e eleições. Ele defende que as eleições nem sempre foram necessárias à 
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Democracia, por exemplo, em Atenas. As eleições é que tornam a demo-
cracia moderna possível, mas segundo o argumento do autor até chegar a 
esse ponto inúmeras variações ocorreram e o mesmo aconteceu com os 
partidos políticos. As instituições surgiram de necessidades, mas passaram 
por uma evolução, nem sempre linear, ou seja, as instituições foram adap-
tadas às necessidades de cada época e sociedade.

Democracias contemporâneas não foram estabelecidas durante a noi-
te com novas instituições derivadas somente a partir da análise lógica 
rigorosa. Em geral, os governos foram democratizados, não substi-
tuídos. Mesmo quando a mudança era revolucionária, as instituições 
existentes normalmente foram modifi cadas e adaptadas. Assim, mui-
tas características das instituições contemporâneas refl etem as necessi-
dades e valores dos sistemas políticos anteriores (KATZ, 1997, p. 10).

Deste modo, outro autor que defende que os partidos são pri-
mordiais para a Democracia é Russell Dalton (2013). Em seu livro, 
defende que os partidos não estão em declínio e não são fracos, os 
partidos políticos são sobreviventes. Lista, ainda,  diversas alegações 
nas quais as organizações partidárias estão em decadência, como o 
baixo número de filiados, o aparecimento de outros atores no proces-
so eleitoral, a dependência cada vez maior do Estado e um aumento 
da fragmentação dos interesses políticos. Entretanto, o escritor rebate 
cada uma das críticas, demonstrando a força dos partidos nas demo-
cracias contemporâneas.

Dalton alega que as mudanças não afetam somente os partidos, 
mas as mais diversas instituições e que muitos críticos comparam os 
partidos atuais ao partido de massas, o que para ele é um erro, já que 
esse último é apenas um tipo ideal.

No Brasil fica bem claro o que a literatura aqui apresentada 
defende. A participação dos eleitores ocorre basicamente no dia da 
eleição, as taxas de participação, trabalho em campanha, identificação 
partidária e confiança nos partidos políticos estão cada vez menores. 
A tabela 1 mostra as porcentagens da frequência a reuniões de um 
partido político ou movimento partidário. A resposta “nunca”, com 
exceção do ano de 2008 onde ocorre uma pequena queda, fica acima 
de 90%, é um valor muito alto.



REVISTA ELEIÇÕES & CIDADANIA66

Tabela 1: Frequência com que assiste a reuniões de um partido político 
ou movimento político % 

Fonte: Americas Barometer

A confi ança nos partidos políticos, cada vez menor, fi ca evidente a 
cada série.  O gráfi co 2 mostra os resultados para a confi ança nos partidos 
políticos. A porcentagem para quem respondeu “nada” gira em torno de 30% 
e quem “confi a muito”’ tem uma queda de 10% em 2006 para 7,2% em 2012. 

Como justifi cativa para estes resultados, principalmente no Brasil, está 
o fato de que os partidos políticos servem apenas de rodízio na perpetuação 
no poder pelas elites e não têm fortes ligações com a população. Por conse-
guinte, “os partidos compreendidos como agentes indispensáveis na interme-
diação entre sociedade e Estado, foram construídos apenas para coordenar a 
rotatividade de elites oligárquicas no poder” (SILVA e EPITÀCIO, 2012, p. 7).

Gráfi co 2: Confi ança nos Partidos Políticos* %

Fonte: Americas Barometer
* A pergunta devia ser respondida numa escala de 1 (nada) a 7 (muito). Na confecção do 

gráfi co nada contempla quem respondeu 1. Pouca: respostas 2 e 3. Alguma: respostas 4 e 5. 

E muita: respostas 6 e 7.



67

Sobre se pode haver democracia sem partidos políticos, vem di-
minuindo a porcentagem de quem concorda muito (27,8% em 2006 para 
17% em 2012). Entretanto, as taxas mais altas registradas são as respostas 
de quem concorda parcialmente, conforme tabela 2 a seguir.

Tabela 2: Pode haver democracia sem partidos políticos* %

Fonte: Americas Barometer

* A pergunta devia ser respondida numa escala de 1 (nada) a 7 (muito). Na confecção do 
gráfi co nada contempla quem respondeu 1; pouca, respostas 2 e 3; alguma, respostas 4 e 

5; e muita, respostas 6 e 7.

Como podemos observar, os dados apresentados confi rmam uma 
diminuição na participação dos cidadãos em atividades políticas, isso se 
deve ao fato da população ter pouca confi ança nos partidos. Contudo, 
não acredito que as organizações partidárias estejam em crise, segundo a 
literatura apresentada o que temos é uma mudança de foco: da sociedade 
civil para o Estado.  

Por fi m, apesar da baixa identidade partidária, é possível iden-
tifi car uma simpatia partidária no eleitorado brasileiro, segundo Braga 
e Pimentel Jr (2011). A principal argumentação dos autores é de que 
os eleitores em nosso país tem se dividido em dois grupos, segundo a 
simpatia partidária, por causa da bipolarização das eleições para presi-
dente. Essa divisão ocorre entre os dois partidos que têm concentrado 
maior poder nas eleições a nível nacional, o PT e o PSDB. A alegação 
dos autores lança um novo componente para a discussão da importância 
dos partidos no Brasil, já que, uma parte dos estudos alega que aqui os 
partidos não importam, não é o que os autores observam pelo menos 
nas eleições presidenciais.
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4 Considerações fi nais

Apesar das mutações que os partidos sofreram desde o seu surgi-
mento, observo que são essenciais para a Democracia. Os partidos mu-
daram o enfoque, da sociedade civil para o Estado. Esse fenômeno não 
acontece somente no Brasil, mas sim em todo o mundo. 

Os partidos modernos não conseguem mais mobilizar grandes nú-
meros de eleitores, como os partidos de massas. A função de representante 
deixa de ter tanta importância e passa a ser exaltada a função procedimen-
tal. A dependência do Estado é cada vez maior, inclusive fi nanceiramente.

De tal modo, concluo que os partidos não estão chegando ao fi m 
e conforme o nosso sistema político não é possível uma Democracia sem 
partidos. As mudanças ocorridas são, na verdade, parte da evolução das 
organizações partidárias, pois essas não são estáticas e sim dinâmicas. Os 
estudos e os dados aqui apresentados corroboram essas afi rmações.
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Uma pespectiva comparada da crise de 
representação dos partidos políticos 

no Brasil (2000 – 2015)

Débora Gomes Galvão14

Resumo
A expansão da democracia foi um dos fenômenos políticos mais importan-
tes do século XX. A despeito dos grandes avanços democráticos vistos por 
toda parte, a insatisfação política, a desconfi ança de partidos e a descrença 
de governos crescem nas novas e velhas democracias. Isto é, apesar do au-
mento de países democráticos, os modelos apresentados de democracia têm 
inspirado os estudos de analistas. A presente pesquisa versa sobre o compor-
tamento político eleitoral, destacando o papel dos partidos políticos como 
meio de representação da população. Parto da hipótese de que os partidos 
políticos estão sofrendo uma crise de representatividade no cenário brasilei-
ro e tenho como objetivo apontar artifícios sufi cientes para testar essa hipó-
tese. Utilizei dados extraídos de surveys aplicados por centros de pesquisa e 
estudos acadêmicos, especialmente, o Latinobarômetro, Datafolha Instituto 
de Pesquisas, Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa Estatística (Ibope) e 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo geral, portanto, consiste em 
demonstrar a crise de representatividade dos partidos políticos no Brasil en-
tre os anos de 2000 a 2015. Em razão do contexto político contemporâneo, 
o tema se torna de grande relevância e discussão na literatura, ensejando 
ricos debates sobre a vertente que trata de democracia, bem como analisa os 
países da América Latina em termos comparados ao Brasil.

Palavras-chave: Representação; Partidos Políticos; Eleição; Comporta-
mento eleitoral.

Introdução

Nos últimos anos, presenciamos fenômenos políticos que colocam 
em evidência a importância dos estudos sobre o comportamento polí-
tico. A presente pesquisa versa sobre comportamento político eleitoral, 
14  Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (UFPI).
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destacando o papel dos partidos políticos como meio de representação 
da população. Em vista disso, neste estudo, parto da hipótese de que os 
partidos políticos estão sofrendo crise de representação no cenário polí-
tico brasileiro. Através da ampla literatura estudada, tenho como objetivo 
apontar artifícios teóricos sufi cientes para testar essa hipótese. Utilizarei 
como base empírica as pesquisas survey extraídas dos centros de pesquisa e 
estudos acadêmicos, sobretudo, o Latinobarômetro15, Instituto Brasileiro 
de Opinião Pública e Estatística (IBOPE)16, Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e o Datafolha Instituto de Pesquisas.

No Brasil há uma literatura signifi cativa sobre a temática da repre-
sentação política, modelo adotado no nosso sistema político, tendo em vista 
que vivemos em uma democracia representativa, em que os eleitores esco-
lhem seus representantes através do sufrágio universal. No entanto, hoje, 
notamos que os partidos pouco se diferenciam no jogo político e no campo 
ideológico, tão pouco cumprem suas promissões ao ingressarem no poder.

Todos esses eventos colocam os estudos sobre cultura política, 
comportamento eleitoral na ordem do dia e suscitam uma série de per-
guntas de pesquisa: Os cidadãos sentem-se representados por partidos 
políticos? São os partidos uma instituição em crise? Os eleitores confi am 
nas instituições políticas? Existe lealdade partidária? O voto é no candida-
to ou no partido? Qual será o futuro dos partidos políticos?

O diagnóstico de parte da literatura é predominante na linha de que 
os eleitores têm se afastado dos partidos em boa parte das democracias. 
O que se evidencia mediante os índices baixos de fi liação, militância e 
identifi cação partidária, pelo menor peso do voto partidário e pela maior 
desconfi ança nas instituições (KATZ e MAIR, 1994; WOLINETZ, 1990; 
DALTON E WATTENBERG, 2000; BAQUERO, 2000; WEBB, FAR-
REL E HOLLIDAY, 2002; MIGUEL, 2003; PUTMAN, 2000; MAIR, 
2015). Tal distanciamento pode desencadear em consequências como a 
crise ou transformação do modelo democrático ao qual estamos inseridos, 
bem como despertar novos meios de mobilização política em detrimento 
dos papéis partidários.

15  Latinobarômetro é um estudo da opinião pública em que são aplicadas anualmente 
20.000 entrevistas em 18 países da América Latina, representando mais de 600 milhões 
de habitantes.

16  Estudo anual que monitora a evolução da confi ança da população em instituições e 
grupos sociais. Entre as instituições monitoradas, estão: bombeiros, Forças Armadas, ban-
cos, sistema judicial, governos, partidos políticos, igrejas e imprensa. 
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Em contrapartida, mesmo havendo o citado distanciamento, é atri-
buída aos partidos, em quase todas as democracias — em uma mais, e em 
outras menos —, a responsabilidade de conquistar e escolher candidatos, 
organizar o processo eleitoral, bem como mobilizar eleitores, representar 
interesses da população, implementar políticas públicas, ocupar assentos 
no parlamento, isto é, governar e fazer a oposição. Assim, os partidos vêm 
atuando nas três arenas da democracia representativa: eleitoral, parlamen-
tar e governamental. 

Os partidos políticos como objetos multifacetados, ou seja, com 
atuação em várias arenas, podem estar perdendo a capacidade em deter-
minadas áreas e em outras não. Por esse motivo, para alguns cientistas po-
líticos, em outra direção aos que corroboram com a crise, não há um o de-
clínio dos partidos, mas simplesmente uma adaptação aos novos tempos 
(SELLE e SVASAND, 1991; MANIN, 1995). As mudanças pelas quais os 
partidos estão passando seriam apenas necessárias adaptações ao macro 
ambiente político e econômico atual (KITSCHELT, 2004).

Através dos problemas e interferências a que o debate teórico nos 
remete, tornou-se possível enumerar questionamentos provenientes da 
literatura que proporcionaram o embasamento metodológico desta pes-
quisa e a construção de um estudo sobre a representatividade dos partidos 
políticos na conjuntura política brasileira contemporânea.

A análise da desconfi ança nas instituições contribuiu para fornecer 
subsídios à questão central deste artigo. Para tanto, as principais institui-
ções analisadas foram os partidos políticos e o Congresso Nacional. Esta 
análise justifi ca-se porque a confi ança nas instituições, a lealdade partidária, 
o voto partidário, a volatilidade eleitoral e, sobretudo, a representatividade 
seriam, então, explicações para a crise de representatividade dos partidos 
políticos. Em outras palavras, se os cidadãos desconfi am das instituições, 
não confi am nos partidos políticos, não são leais a estes, votam no candi-
dato, são voláteis e se abstêm. Em suma: a relação entre o eleitorado e os 
representantes encontra-se estremecida.

Diante da interpretação acima, analisou-se a hipótese de que os 
partidos políticos são uma instituição que está passando por uma crise de 
representatividade, entre outros motivos, devido à interpretação segundo 
a qual as instituições (Congresso e Partidos Políticos) carecem de con-
fi ança e simpatizantes. Ademais, a abstenção eleitoral crescente, a falta de 
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lealdade partidária e a volatilidade eleitoral contribuem para tal situação. 
Logo, é plausível afi rmar que estas variáveis são fatores centrais para a ve-
rifi cação da crise de representatividade pela qual vêm passando os partidos 
políticos.

Para a análise das especifi cidades do caso brasileiro, incorporou-se a 
esta pesquisa um paralelo com estudos já feitos em ordem nacional e inter-
nacional. Um trabalho exemplar foi o realizado por PETER MAIR (2015), 
em pesquisa pela Europa Ocidental, no qual constatou que, a partir dos 
anos 90, os partidos políticos vêm sofrendo queda na sua representação. 
Outra de suas conclusões se refere à importância dos partidos, uma vez 
que estão cada vez menos necessários na representação e intermediação 
de interesses nas democracias consolidadas. Isso porque, a seu ver, a arti-
culação de interesses e das demandas populares acontecem fora das insti-
tuições partidárias.

Acredito que através desta conexão seja possível também avaliar o 
caso brasileiro, pois o autor trata de democracias consolidadas como a bra-
sileira, que enfrenta a falta de confi ança, abstenção eleitoral, baixa repre-
sentação e distanciamento do eleitorado dos partidos políticos. Portanto, 
infere-se que devido a uma série de razões — a exemplo de mudanças nos 
partidos e na sociedade — seja crescente a incapacidade dos partidos para 
funcionarem como agentes de representação. 

1 Representação: partidos políticos e o personalismo político

A expansão da democracia foi um dos fenômenos políticos mais 
importantes do século XX, mas a situação da segunda década do século 
XXI implica em uma incongruência. A despeito dos importantes avanços 
democráticos vistos por toda parte, a insatisfação política, a desconfi ança 
de partidos e a descrença de governos crescem nas novas e velhas demo-
cracias. Isto é, apesar do aumento de países democráticos, as correntes 
falhas nos modelos apresentados de democracia têm inspirado os estudos 
de analistas, exigindo-se um aprofundamento dessa realidade para que seja 
possível progredir na elucidação de suas causas.

Os partidos políticos atuam de maneira determinante nas três arenas 
fundamentais da democracia representativa: eleitoral, parlamentar e gover-
namental. Nesse sentido, Vera Maria Nunes Michels (2004) afi rma que:
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Podemos entender, assim, que o partido político, como pessoa ju-
rídica de direito privado, é um grupo social de relevante amplitude, 
destinado à arregimentação coletiva, em torno de ideias e de inte-
resses, para levar seus membros a compartilhar do poder decisório 
nas instâncias governamentais. (MICHELS,2004, p. 151)

É pertinente constatar que existe um pressuposto abstrato na pró-
pria existência dos partidos políticos. Deste modo, tais instituições fun-
cionam como base ideológica para as diversas maneiras que os indivíduos 
possuem de interpretar a realidade do mundo. Na observação de Duver-
ger, “poderíamos afi rmar que os eleitos representam seus eleitores não 
como um mandatário representa seu mandante, mas como uma fotografi a 
representa o objeto fotografado”.

Nesse sentido, García-Pelayo (1986) destaca que só os partidos po-
dem “converter as necessidades expressas ou latentes e os desejos mais 
ou menos difusos de parcelas da população em pretensões precisas e con-
cretas”. Assim, são os partidos políticos, representando o povo, que or-
ganizam estratégias ideológicas para o convencimento dos seus eleitores, 
através de programas bem defi nidos.

Deste modo, os partidos funcionam como fi ltros para selecionar 
ou recrutar os indivíduos que formarão a representação das democracias, 
especialmente quando no país necessita-se de fi liação partidária, como é o 
caso do Brasil. Assim, cabem às instituições políticas o indispensável papel 
de recrutar e selecionar aqueles que terão a oportunidade de alcançar os 
cargos de poder. No entanto, mesmo com o papel central dos partidos 
políticos na escolha dos representantes, nos países ocidentais vêm se dis-
cutindo a crise de representatividade dessas instituições.

Antes, tais instituições possuíam ideologias que caracterizavam o 
partido, e quando os representantes chegavam ao poder, cumpriam com 
as propostas apresentadas ao eleitorado. Nos dias atuais, notamos campa-
nhas baseadas no personalismo, em que os governantes chegam ao poder 
não pelas políticas que apresentam e pela proximidade com seus eleitores, 
e sim pela habilidade na propaganda e na utilização dos meios de comuni-
cação de massa. Segundo Bernard Manin:

A personalidade dos candidatos parece ser um dos fatores essen-
ciais na explicação dessas variações: as pessoas votam de modo di-
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ferente, de uma eleição para a outra, dependendo da personalidade 
dos candidatos. Cada vez mais os eleitores tendem a votar em uma 
pessoa, e não em um partido. Esse fenômeno assinala um afasta-
mento do que se considerava como comportamento normal dos 
eleitores em uma democracia representativa, sugerindo uma crise 
de representação política. (1995, p. 26)

Esse mesmo autor aponta duas causas para as transformações na 
representatividade: o advento dos meios de comunicação de massa e o 
personalismo político. Os meios de comunicação política acometem a re-
lação de representação. Os candidatos se comunicam diretamente com 
seus eleitores através do rádio e da televisão, um papel que antes era exer-
cido pelos partidos políticos. 

Isto é, não notamos a presença de liderança, chefes políticos ou 
burocratas, porém percebemos os meios de comunicação realizando esse 
papel, e mais, realçando a personalidade dos candidatos através da comu-
nicação de massa. Ou seja, o vitorioso nas democracias modernas passa a 
ser aquele que detém a melhor forma de comunicação, sendo a democra-
cia do público o reinado do “comunicador”. (MANIN, 1995, p. 26) 

Portanto, nas novas formas de mobilização é predominante a ênfase 
aos candidatos na sua individualidade em detrimento das plataformas polí-
ticas. Os estudos contemporâneos revelam que os eleitores escolhem seus 
representantes de acordo com sua necessidade e simpatia do momento, 
mudando de voto de uma eleição a outra sem seguir nenhuma preferência 
ideológica ou partidária. O que demonstra que o comportamento dos elei-
tores varia, o que poderia enfraquecer a democracia partidária (MANIN, 
1995; SILVEIRA, 1998; LAVAREDA, 2009).

Manin (2015), em um novo texto, quase vinte anos após a escritura 
do texto anterior sobre as metamorfoses do sistema representativo, atuali-
za suas ideias à luz de pesquisas mais recentes, apontando que os partidos 
políticos perderam campo em fi delidades duradouras. Para isso aponta 
como causas os níveis crescentes de educação e dos meios de comunica-
ção de massa:

Há uma área em que os partidos sem dúvida perderam terreno: 
eles já não atraem as fi delidades duradouras dos eleitores. Mais 
precisamente, não atraem essas fi delidades no mesmo grau que 
antes. As evidências de erosão das fi delidades partidárias foram 
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crescentes desde que escrevi minha explicação original da demo-
cracia do público. A tendência agora foi documentada em todas 
as democracias estabelecidas. Isso sugere que estamos vendo aqui 
não apenas as fortunas fl utuantes de partidos particulares, nem 
os efeitos de sistemas partidário específi cos, mas uma mudança 
fundamental, impulsionada por desenvolvimentos gerais, como a 
passagem de economias industriais para economias de serviços e a 
concomitante erosão de meios sociais tradicionais, níveis crescen-
tes de aquisição educacional e o papel dos meios de comunicação 
de massa. (2015, p. 116)

Enfatiza-se, novamente, que existe falta de identifi cação do povo 
com os governantes, juntamente com a escassa preparação — tanto do 
eleitorado quanto dos candidatos — para a participação política, provo-
cando um desequilíbrio no ideal de funcionamento da política, em que 
nem os representantes seguem o que fora estipulado (chegam ao poder 
e não cumprem suas propostas), menos ainda, os representados sabem 
como funciona o jogo político, fi cando assim descrentes.

O referido distanciamento dos eleitores e partidos tem desdobra-
mentos mais profundos, tais como: a apatia dos eleitores, a desconfi ança 
nos agentes políticos e o sentimento de incapacidade de afetar as decisões 
políticas. Desta maneira, a literatura se preocupa em estudar principal-
mente as mudanças ocorridas nos partidos no fi nal do século XX, com 
o distanciamento deles da sociedade e a aproximação cada vez maior do 
aparelho governativo e estatal. A teoria do distanciamento dos partidos é 
tratada por diversos autores (WOLINETZ, 1990; KATZ e MAIR, 1994; 
MANIN, 1995; DALTON, 2000), evidenciando a perda da capacidade dos 
partidos de massa de atrair a população para seu interior e o declínio de 
suas funções representativas. 

2 Representação política e partidos políticos: problemática

Os partidos políticos estão no centro da representação política, en-
quanto orientadores da conquista, do exercício e da manutenção do poder. 
Esta centralidade decorre do próprio papel desempenhado por estes no 
sistema político (WARE, 2004, pp. 25 – 31). Eles organizam o processo 
eleitoral, recrutam os candidatos e, por último, preparam e implementam 
decisões políticas. Portanto, os partidos políticos desempenham diferentes 
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funções, de modo que se relacionam diretamente à atividade representa-
tiva. Acerca disso, Blondel (1965) afi rma que a função de representação 
política dos partidos é realizada pelas atividades de seleção de candidatos 
a cargos eletivos.

O modelo de democracia representativa, adotado em várias so-
ciedades complexas, precisa de instituições políticas que garantam o seu 
funcionamento. E apesar das críticas aos partidos17, são estes que têm as-
segurado a manutenção do modelo democrático representativo. Isto se 
deve, em grande parte, ao fato da democracia representativa conferir aos 
partidos políticos um lugar central, razão pela qual o monopólio da repre-
sentação política é atribuído a eles (Dalton e Wattenberg, 2000: 261 – 262).

No processo representativo, os partidos políticos se encontram 
intrinsicamente ligados à eleição e ao voto. A eleição é um dos valores 
característicos do regime democrático. Nesse sentido, este processo po-
lítico associa-se à noção de democracia representativa, isso porque é um 
mecanismo central de constituição do governo representativo. Ou, como 
preceitua Duverger (1985, p. 58), é uma pedra angular das democracias li-
berais, que se baseiam no princípio segundo o qual para que alguém exerça 
governo sobre os outros, uma vez que todos são livres e iguais, é preciso 
que seja escolhido para assim o fazer.

Dahl (1998) coloca a eleição política como requisito essencial à de-
mocracia, considerando esta como “instituição política” de base das mo-
dernas democracias representativas. A eleição resulta da necessidade de 
eleger representantes para condução dos assuntos políticos. Nestes ter-
mos, a eleição se torna uma forma de democracia, uma vez que o povo 
elege seus representantes de forma periódica e justa. Ao traduzir a vontade 
do eleitor, o voto concretiza o princípio da representação popular.

Dito isso, menciona-se uma problemática que está presente na li-
teratura: estariam os eleitores se sentindo representados pelos partidos 
políticos? Haveria uma crise de representação?

A democracia consolidada no século XX  caracteriza-se pela com-
petição política e pelos partidos políticos organizarem as eleições, pro-
cesso essencial para a legitimação dos representados. Historicamente, os 
partidos sempre foram considerados essenciais para o funcionamento da 
democracia representativa. Conforme Baquero (2000):

17  Este assunto será abordado de forma minuciosa no próximo capítulo.
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Embora, ao longo da história, os partidos permanentemente te-
nham demonstrado sua inefi ciência nas tarefas de mediação efe-
tiva das demandas entre Estado e sociedade, nunca houve ques-
tionamento sobre sua importância e signifi cado a democracia. 
Assumia-se que as crises eram temporárias e cíclicas. De fato, em 
determinados contextos, a desconfi ança com a política e com as 
instituições políticas são vistas como um sinal de saúde da demo-
cracia, desde que não comprometa os princípios da democracia 
deliberativa. (BAQUERO, 2000, P. 151)

Portanto, os partidos, enquanto instituições, sempre foram consi-
derados essenciais e, mesmo diante de certa inefi ciência, como não há 
índices consistentes nem são feridos os princípios da democracia delibe-
rativa, não há necessidade e motivo para falar em crise, segundo Baquero.

No entanto, no diagnóstico de parte da literatura existe uma crise 
da democracia representativa, expressa através dos partidos políticos que 
aparentam um declínio na importância nas democracias contemporâneas, 
ainda de acordo com o autor. Esse declínio levou a uma reorientação dos 
estudos sobre partidos políticos a fi m de avaliar as novas relações políticas 
entre o Estado e sociedade civil.

Um dos primeiros estudos sobre a crise é de Kirchheimeir (1990). 
O autor analisa a transformação dos sistemas partidários na Europa Oci-
dental em 1960 e mostra como os partidos perderam identidade, fazendo-
-os não se distinguirem ideologicamente e programaticamente, pois os 
partidos se burocratizaram e perderam seu caráter classista no início do 
século XX, com propostas difusas e com o único objetivo de ter mais 
votos e conquistar o poder. 

Ou seja, aqueles partidos de massa que se caracterizavam fortes ide-
ologicamente e que tinham uma identifi cação com determinada parcela da 
população perdeu a vez para partidos burocratizados que apenas queriam 
chegar ao poder, mesmo que para isso precisassem perder suas caracte-
rísticas formadoras iniciais. Castells (2001) argumenta que, além dos par-
tidos políticos, a própria democracia representativa também encontra-se 
em crise:

Fundamentado na concorrência aberta entre partidos, capturados 
na arena da mídia, reduzido a lideranças personalizadas, dependen-
tes de sofi sticados recursos de manipulação tecnológica, induzido 
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a práticas ilícitas para a obtenção de fundos de campanhas, condu-
zido pela política de escândalo, o sistema partidário vem perdendo 
seu apelo e confi abilidade e, para todos os efeitos, é considerado 
um resquício burocrático destituído de fé pública. (CASTELLS, 
op.cit, p.402)

Para Castells, os partidos estão se reduzindo a lideranças personali-
zadas apontadas pelos novos meios de comunicação de massa, bem como 
se utilizam de práticas ilícitas para chegar ao poder envolvendo escândalos, 
fi cando assim totalmente destituídos de um caráter de confi abilidade da 
população em geral. Ademais, nesse mesmo estudo, o autor constatou que 
nos anos 80 e 90 houve o decréscimo de votos aos partidos consolidados. 
Para ele, as novas condições institucionais e tecnológicas tornaram os par-
tidos obsoletos, tendo como consequência disso a volatilidade eleitoral e o 
enfraquecimento dos partidos políticos.

Portanto, há um afastamento dos representantes dos representados, 
bem como esse canal de interligação que antes era administrado pelos 
partidos políticos, encontra-se agora sacrifi cado pela nova presença das 
tecnologias digitais, que tomam para si o papel das instituições partidárias 
e tornam as eleições cada vez mais personalistas.

3 Representação política: o caso brasileiro em perspectiva 
comparada (2000-2015)

A consolidação da democracia moderna no século XX, sobretudo 
nos países desenvolvidos, é resultado da criação e do aperfeiçoamento de 
instituições políticas que regulam os confl itos sociais através da competi-
ção política, e também da aderência ao sufrágio universal como forma de 
participação política democrática.

A transição da democracia brasileira, até a consolidação, inicia-se 
no Regime Militar até Constituição de 1988, modifi cando as relações en-
tre o Estado e a sociedade. Tal modifi cação fi cou clara na junção entre a 
representação e a democracia. No cenário pós 88 a democracia deixa de 
ser oculta e passa a ser a ideia-força da representação. Nesse contexto, o 
sistema político é marcado pela pluralização do sistema partidário; demo-
cratização do sistema eleitoral; reorganização político-administrativa do 
país; ampliação dos direitos e consolidação da soberania popular. Desta 
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feita, as mudanças ocorridas não se limitaram à arena eleitoral e à repre-
sentação, mas foram além disso. 

Assim, no Brasil pós 88, quando a democracia veio a se consoli-
dar, passamos a ter uma democracia representativa, na qual os cidadãos, 
através do sufrágio universal, também garantido pela Carta Magna, passa-
ram a votar nos candidatos que deverão representá-los durante os anos de 
mandato. 

A redemocratização trouxe uma série de mudanças com o fortale-
cimento da representação, o aparecimento do pluripartidarismo, o surgi-
mento do primeiro partido de massas, o Partido dos Trabalhadores (PT), e 
a organização dos três Poderes (KECK, 1992; AVRITZER, 2009). 

Desde a Constituição de 1988, consubstanciou-se a organização da 
República brasileira, a qual, no seu artigo primeiro, parágrafo único, de-
clara que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de repre-
sentantes eleitos ou diretamente. Portanto, a soberania popular é exercida 
através do sufrágio universal, mediante o qual a população escolherá os 
representantes, que devem estar fi liados a partidos políticos, e estes, por 
sua vez, assumirão o poder para cumprir seus mandatos.

No entanto, consoante período contemporâneo e discussão abor-
dada nesta pesquisa, os partidos políticos que são o centro da democracia 
representativa, modelo adotado no Brasil, vêm passando por situação de 
crise na representação, o que se constata pela abstenção eleitoral, volatili-
dade, baixa lealdade, desconfi ança nas instituições e, também, declínio de 
identifi cação com os partidos políticos. Consoante MOISÉS (2005):

O distanciamento entre a participação política e a resolução de 
problemas sociais, cria a sensação de impotência no eleitorado que, 
cada vez mais, sente-se alijado das decisões políticas. Daí a apatia 
que se traduz na maior parte das democracias políticas ocidentais, 
no aumento da abstenção. Desta forma, abre-se espaço ao desen-
canto, a apatia e até a hostilidade em face de distorções que, muitas 
vezes, envolvem políticos e instituições democráticas.(MOISÉS, 
2005, pp.33-63) 

A sensação de impotência do eleitorado torna-se evidente na apa-
tia da população para com os partidos políticos (instituição democrática), 
bem como no aumento signifi cativo da abstenção eleitoral nas últimas 
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eleições e, na baixa lealdade partidária. Como demonstrado nos capítulos 
anteriores, depois dos anos 90, os partidos políticos vêm sofrendo queda 
na sua representatividade, não só no Brasil, mas, em vários países. 

Consoante Mair (2015), apesar de antes dos anos 90 os dados ainda 
não serem tão expressivos para se falar em uma crise de representação dos 
partidos políticos, após 1990 notou-se que os dados se tornaram expressi-
vos e alarmantes, uma tendência profunda que não pode ser ignorada, pois 
tornou-se uma tendência geral das democracias consolidadas, conforme 
demonstrou através de vasta pesquisa na Europa Ocidental.

No modelo de Manin (1995), o poder era exercido pelos candida-
tos que conquistavam a confi ança de seus governados, sobretudo porque 
mantinham um laço de relação pessoal. Este era o governo representati-
vo do tipo parlamentar. Com a atual crise de representação, o eleitorado, 
não tem mais aproximação com os representantes, o que torna recorrente 
o distanciamento entre os representantes e representados, sobretudo em 
razão da a aproximação dos representantes com o governo para fi ns de 
fi nanciamento.

Com tal distanciamento, o voto conquistado a duras penas passou 
a ser deixado de lado pela população, que já não participa da política e 
tem uma baixa lealdade partidária, já que os atuais partidos são pouco 
diferentes ideologicamente, com cada vez mais frequente personalização 
da política e a pouca confi ança nas instituições como os partidos políticos. 
Meneguello, que analisa partidos e eleições, corrobora com a ideia de crise:

Um conjunto grande de análises internacionais vem mostrando 
uma tendência à constituição de um cenário adverso às institui-
ções tradicionais partidárias e representativas, marcado, sobretudo, 
pelo descrédito nos partidos, nas eleições e nos próprios governos 
como atores responsivos aos interesses do público. A mesma ten-
dência declinante ocorre para a confi ança em instituições (...) esses 
estudos apontam o declínio da participação eleitoral nas democra-
cias consolidadas e a intensifi cação de formas mais participativas 
de ativismo político. (MENEGUELLO, 2003, p.346) 

O que se constata na literatura é que há um consenso do crescimen-
to da abstenção eleitoral, bem como uma tendência geral do declínio da 
identifi cação com partidos políticos. Dito isso, para a realização desta pes-
quisa, que parte da hipótese de Crise de Representatividade dos Partidos 
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Políticos dos anos 2000 a 2015, utilizei metodologicamente de uma abor-
dagem quantitativa a partir dos dados disponíveis nos centros de pesquisa 
e estudos acadêmicos. Desta forma, utilizei uma base de dados secundária. 

Foram escolhidos centros de pesquisa, como o Latinobarômetro, 
o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e o Datafolha Instituto de Pesquisas, porque seus 
questionários contêm uma quantidade signifi cativa de perguntas sobre re-
presentação por partidos políticos. Depois de realizada a coleta, passei 
para o procedimento de análise dos dados que será exposto neste capítulo. 

Através dos dados colhidos, infere-se que no Brasil, assim como na 
Europa Ocidental pesquisada por Mair (2015), também há uma evidente 
crise de representação dos partidos políticos. Assim, vejamos o resultado 
de uma pesquisa realizada pelo Latinobarômetro em 2015 exposta na ta-
bela 2.

Tabela 2 - Confi ança nos partidos políticos – Brasil 2000 – 2015 (%)

Fonte: Latinobarômetro

Através da Tabela 2, nota-se que a confi ança dos brasileiros nos 
partidos políticos de 2000 a 2015 só tem declinado, caindo para a apenas 
1% da população que possui muita confi ança, em 2015. Os partidos polí-
ticos vêm se enfraquecendo e perdendo o apoio da população que já não 
mais os concebem como base institucional de sua politização. Há, por 
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decorrência desse fenômeno, uma frequente presença da personalização 
política e do marketing político, sobretudo depois do advento dos meios 
de comunicação de massa. Consoante Meneguello (2003):

um conjunto grande de análises internacionais vem mostrando 
uma tendência à constituição de um cenário adverso às institui-
ções tradicionais partidárias e representativas, marcado, sobretudo 
pelo descrédito nos partidos, nas eleições e nos próprios governos 
como atores responsivos aos interesses do público. A mesma ten-
dência declinante ocorre para a confi ança em instituições (...) esses 
estudos apontam o declínio da participação eleitoral nas democra-
cias consolidadas e a intensifi cação de formas mais participativas 
de ativismo político. (MENEGUELLO, 2003, p. 346). 

Nas democracias consolidadas existe uma tendência para a des-
confiança nas instituições, com consequente declínio de participação 
eleitoral e intensificação de formas mais participativas de ativismo 
político, como o ativismo político via internet. 

A propensão para o declínio dos partidos políticos, aliada a 
diminuição do interesse partidário e desconfiança nas instituições foi 
observada em vários países no contexto das democracias ocidentais. 
O que leva os partidos políticos a não serem mais explicativos do 
comportamento eleitoral, com evidência do personalismo dos candi-
datos, em detrimento do partido ou da ideologia política (DALTON; 
MCALLISTER; WATTENBERG, 2003).

No Brasil, os partidos políticos fracassam, enquanto institui-
ções, sendo objeto de ampla desconfiança dos cidadãos, tanto que 
consoante pesquisa realizada em 2015 pelo Ibope (Instituto Brasi-
leiro de Opinião Pública e Estatística) — a qual avaliou a confiança 
em outras instituições políticas brasileiras, tais como as eleições, o 
sistema eleitoral, o governo federal, o presidente da república, o con-
gresso nacional —   os partidos políticos estão com os menores índi-
ces de aceitação da população. Os partidos políticos de 2009 a 2015 
permanecem como a instituição que possui menos confiança diante 
do eleitorado; em 2009, por exemplo, aparece com apenas 31%, e em 
2015, com apenas 17% do eleitorado brasileiro, consoante tabela 2 
a seguir.
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As instituições pesquisadas buscam representar diferentes se-
tores da sociedade brasileira, e a pesquisa coloca a confiança nas ins-
tituições democráticas como as últimas da lista. Assim, as instituições 
privadas gozam de mais confiança que as instituições da democracia, 
estando os partidos políticos com apenas 17% de aceitação, índice 
que só vem decaindo desde os anos 2000, em que o índice era de 
31%. 

Tabela 3 – Confi ança nas instituições – Brasil – 2009 – 2015 (%)

Fonte: Ibope

Além da falta de confi ança nos partidos políticos evidenciada na 
Tabela 3, a insatisfação se faz também com o Congresso Nacional. No 
Congresso Nacional existem mais 30 partidos políticos, segundo os dados 
disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre legendas com re-
gistro em pelo menos um dos 27 tribunais regionais do país. É nessa insti-
tuição que os partidos políticos têm suas bancadas e onde os representan-
tes atuam de acordo com o nosso modelo de democracia representativa. 

Através de pesquisa realizada pelo Latinobarômetro em 2015, cons-
tata-se que as instituições perdem credibilidade frente ao eleitorado brasi-
leiro. No Brasil, a confi ança no Congresso é pouca ou nenhuma, estando 
mínima parcela da população com muita confi ança nessa instituição, o que 
se nota a seguir na tabela 4.
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Tabela 4 - Confi ança no congresso – Brasil 2000 - 2015 (%)

Fonte: Latinobarômetro

Mesmo os partidos políticos e o congresso nacional sendo com-
ponentes essenciais para a democracia, os cidadãos são descrentes 
quanto ao seu funcionamento. E a descrença destaca-se no Brasil em 
alto índice se comparado a outros países da América Latina, chegando 
a ser o segundo país com o menor índice de confi ança, só perdendo 
para o Peru:

Tabela 5 - Confi ança no congresso – América Latina 2015 (%)

Fonte: Latinobarômetro
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Apesar dos partidos políticos e o congresso nacional oferecerem 
suporte ao modelo democrático nas democracias consolidadas ocidentais, 
verifi ca-se nas tabelas 4 e 5 a baixa confi ança e um risco dos cidadãos se 
tornarem indiferentes à política, o que se evidencia também pelos indica-
dores de abstenção eleitoral.

O crescente número de abstenções de eleitores pode ser notado nas 
pesquisas realizadas na Europa Ocidental, cujas eleições também atingem 
seus pontos máximos de abstenção eleitoral. Segundo Mair (2015, p. 41), 
a participação eleitoral na Europa Ocidental caiu de 81,7 % para 77,6% na 
última década do século XX, e caiu 75,8% na primeira década do novo sé-
culo, sendo o nível mais baixo registrado em todas as décadas pós-guerra.

Esse crescente número de abstenção eleitoral pode ser notado tam-
bém no Brasil, que nos anos de 2002 a 2014 teve um aumento no núme-
ro de abstenções para 27.698.475 nas eleições presidenciais brasileiras, de 
acordo com pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2014, 
demonstrada na Tabela 5.

Tabela 6 - Eleições presidenciais – Brasil 2002 – 2014

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Mair (2015) constatou que a tendência da abstenção e pouca par-
ticipação eleitoral se manteve no século XXI. Para isso, aponta que em 
2001 as eleições do Reino Unido foram marcadas pela participação mais 
baixa já registrada desde a chegada da democracia de massa, tendo o 
mesmo acontecido na França e Irlanda, que também registram níveis 
mais baixos. 

Seguindo a tendência da Europa Ocidental pesquisada por Mair 
(2015), o Brasil, se comparado aos demais países da América Latina, apre-
senta índice de participação menor que a média, de acordo com pesquisa 
realizada pelo Latinobarômetro18 em 2015.   Esta pesquisa aponta que 

18  Ver a Pesquisa de evolução da participação eleitoral colhida no site <http://www19.
iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15817.pdf  - acesso em 2/01/2016> página 29.
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o Chile, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Uruguai, Brasil e 
Paraguai têm registrado participação menor que a média.

No Brasil, seguindo a linha de baixa participação, no ano de 2014, 
as eleições presidenciais tiveram o nível de abstenção eleitoral registrado 
maior desde 2002, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral presen-
tes no Gráfi co 1.  Em 2014, 19,4% do eleitorado brasileiro não compare-
ceu às urnas - 27,7 milhões dos 142,8 milhões de eleitores no país.

Gráfi co 1 – Abstenção eleitoral – Brasil – 2014 (%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

No Brasil, a participação eleitoral, se dá, dentre outras formas, atra-
vés do voto obrigatório. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e 
menores de 70 anos que estejam em pleno gozo de seus direitos políticos. 
Consoante dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral19, nas elei-
ções brasileiras de 2008 a 2014, mais da metade dos eleitores com mais de 
70 anos deixaram de votar. O índice de abstenção foi bem acima da faixa 
entre 16% e 24% dos eleitores em geral.

Dentre as justifi cativas obtidas pelos maiores de 70 anos, o Ibope20 
ouviu que estes tinham cansado de votar e preferiam aproveitar a vida. 
Infere-se da pesquisa que muitos brasileiros estão insatisfeitos com a atua-
ção dos representantes e preferem abster-se da participação eleitoral: 

19  Ver <http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/abstencao-de-eleitores-
com-mais-de-70-anos-oscila-entre-53-e-64-nas-ultimas-seis-eleicoes/>

20  Ver <http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/abstencao-de-eleitores-
com-mais-de-70-anos-oscila-entre-53-e-64-nas-ultimas-seis-eleicoes/>
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Entre os entrevistados que optaram por não votar mais, desde que 
atingiram uma idade em que foram desobrigados disso, o estudo 
mostra que há maior distanciamento de questões ligadas à socieda-
de em geral, pois parecem preocupados quase que apenas com eles 
mesmos e com sua família. Eles demonstram falta de credibilidade 
em relação aos governos e governantes, bem como certo desânimo 
quanto à possibilidade de mudanças em prol do cidadão21.

Pesquisa Datafolha22, realizada em 2014, mostra que 57% dos brasi-
leiros, entre 18 e 70 anos, não votariam nas próximas eleições caso o voto 
fosse livre. Os dados apontam que a taxa dos brasileiros que não votariam 
caso o voto não fosse obrigatório é a maior já registrada pelas pesquisas 
Datafolha. 

Em 1989, 44% desses eleitores não votariam; em 1994, 49% não 
votariam, índice que se manteve até 2006; em 2014 atingiu o recorde de 
57%. Esse levantamento foi realizado nos dias 07 e 08 de maio de 2014, 
com 2.844 entrevistas em 174 municípios do país. 

Os brasileiros mostram distanciamento, pouca ou nenhuma con-
fi ança nas instituições democráticas, abstenção eleitoral com índices ele-
vados se comparados a eleições passadas, bem como baixa participação 
eleitoral com dados evidenciando que muitos só votam em razão do voto 
ser obrigatório, seguindo a mesma tendência de crise de representação dos 
partidos políticos nas democracias consolidadas.

Manin (2013), na sua reconsideração da democracia de público, 
aponta a falha dos partidos políticos na mediação social e o distancia-
mento dos representantes dos representados, em contraste com o modelo 
representativo do tipo parlamentar no qual havia uma aproximação dos 
eleitores com os candidatos.  Mair e Van Biezen (2001), analisando as 
democracias europeias, constatam que os partidos políticos são caracte-
rizados por crescentes níveis de promiscuidade, não conseguindo mais 
mobilizar os cidadãos, o que vêm a explicar o declínio da participação elei-
toral, em todo o mundo democrático avançado. A mesma promiscuidade 
apontada pelos autores, como motivo de desconfi ança e baixa participa-

21  Ver<http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/abstencao-de-eleitores-
com-mais-de-70-anos-oscila-entre-53-e-64-nas-ultimas-seis-eleicoes/>

22    Ver <http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2014/05/1453158-rejeicao-a-voto-
obrigatorio-atinge-61-e-alcanca-taxa-recorde-entre-brasileiros.shtml>
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ção eleitoral, pode ser notada no Brasil, país da América Latina que possui 
altos índices de corrupção e com 51% da população não confi ando em 
partidos políticos, além de fi gurar que tem mais confi ança em instituições 
privadas que as democráticas.

No Brasil vivemos em um Estado Democrático de Direito, tendo 
no centro disto os partidos políticos. O trabalho aponta uma fragilida-
de pela qual passam as instituições no Brasil, principalmente os partidos 
políticos e o congresso nacional, através dos índices baixos de confi an-
ça, proximidade, capacidade de representação e abstenção eleitoral. Este 
estudo comprovou, portanto, que consoante atinou Mair (2015), em sua 
pesquisa na Europa Ocidental, que os números não podem ser ignorados 
e que a tendência de uma crise de representação dos partidos políticos se 
segue nas democracias consolidadas, incluindo nestas o Brasil, bem como 
muitos países da América Latina.

Considerações fi nais 

Através das informações coletadas na presente pesquisa, atingiu-se 
um diagnóstico geral: os partidos políticos passam por crise de representa-
tividade perante o eleitorado brasileiro entre os anos de 2000 a 2015. Par-
tindo desse pressuposto, foi possível constatar através da análise empírica, 
bem como da reunião das concepções interpretativas do fenômeno, que 
as instituições políticas brasileiras, principalmente os partidos políticos e o 
congresso nacional, possuem pouca confi ança, pouca proximidade e pou-
ca simpatia dos seus representados.

Este estudo mostrou que não se pode mensurar a crise de repre-
sentatividade dos partidos políticos sem as variáveis aqui adotadas, quais 
sejam: confi ança nos partidos políticos, instituições e no congresso nacio-
nal, a participação eleitoral, a representação pelos partidos políticos e no 
congresso nacional, a proximidade e simpatia com os partidos políticos. 
Os partidos políticos estão no centro do sistema representativo político, 
são orientadores da conquista, organizam o processo eleitoral, recrutam 
candidatos, além de   preparar e implementar decisões políticas. No entan-
to, esse papel determinante dos partidos políticos vem sofrendo uma crise. 

Na trajetória do trabalho foram utilizadas pesquisas empíricas de-
senvolvidas em outros países, especialmente a de Peter Mair (2015) feita na 
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Europa Ocidental, na qual o autor constatou a debilidade dos partidos po-
líticos como representantes da sociedade, demonstrando que os partidos 
pouco se diferenciam no campo ideológico, e que existe uma aproximação 
com o Estado e o desaparecimento do antigo partido de massas. Aponta 
ainda a grande volatilidade eleitoral, com os eleitores escolhendo os candi-
datos de forma personalista e menos através de partido, inclusive decidin-
do seu voto perto do dia das eleições, demonstrando a baixa lealdade par-
tidária, pois poucos eleitores de fato votam através de partidos políticos. O 
personalismo político fi ca em evidência através do surgimento dos meios 
de comunicação de massa, e Dalton (2000), Pippa Norris (2002), Watten-
berg (2002), Mair (2015) asseveram que os partidos políticos perderam a 
posição de explicadores do processo eleitoral, evidenciando o surgimento 
dos meios de comunicação de massa como formadores de opinião políti-
ca, em detrimento dos partidos políticos como meio de politização. Os au-
tores apontam um distanciamento dos populares da política convencional, 
ou seja, uma relação enfraquecida entre os representantes e representados, 
que antes era estreita e ativa. Demonstrando assim uma indiferença com 
a política, estando os índices de participação eleitoral nas eleições com 
níveis baixos. Mair (2015) assevera que os números na Europa Ocidental 
não podem ser ignorados, que após os anos 90 a participação no processo 
eleitoral diminuiu signifi cativamente nas democracias consolidadas e que 
essa tendência se estendeu ao século XXI, o que mostra, segundo ele, que 
o fenômeno é generalizado. O mesmo autor demonstra que os atuais elei-
tores são mais voláteis, inseguros e mais aleatórios para demonstrar suas 
preferências, o que torna os resultados das eleições menos previsíveis; e 
afi rma que quando os cidadãos se abstém de votar, mostram uma leal-
dade partidária muito menor. Os eleitores votam em partidos diferentes 
em eleições distintas. Essa prática, de acordo com a pesquisa de Dalton 
(2000), tem se ampliado em todos os casos nos quais é possível medir-
-se ao longo do tempo como na Austrália, Canadá, Alemanha Suécia e 
Estados Unidos. Assim, os votos são menos partidários e mais variáveis, 
e os eleitores já não decidem antecipadamente, Se os eleitores votam em 
partidos diferentes, é porque não têm lealdade, o que assevera mais ainda o 
personalismo político e a prática da volatilidade eleitoral. Para Van Biezen 
(2009), os cidadãos estão muito menos dispostos a assumir compromisso 
e obrigações com os partidos políticos. Essa característica é onipresente 
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em todas as democracias consolidadas. 
 Manin (2013), em sua reconsideração da democracia pública, apon-

ta que não haveria uma crise da democracia representativa, apesar de os 
partidos estarem perdendo lealdades duradouras. Menciona a transforma-
ção da democracia de partidos para a democracia de audiência, um novo 
modelo no qual os meios de comunicação de massa são formadores de 
opinião.

 Mair (2015), além de apontar a volatilidade dos eleitores que mu-
dam de partido em eleições distintas e sem qualquer lealdade partidária, 
aponta que os próprios partidos perderam sua caracterização essen-
cial, pois para vencer no jogo político, ou seja, angariar votos, precisam 
desvencilhar-se de suas características primordiais; aponta ainda que os 
partidos socialistas procuram votos da classe média, os partidos liberais 
votos da classe trabalhadora, e os partidos do campo votos urbanos.  
Assinala também que a divisão esquerda e direita perde sua capacidade 
interpretativa e que, para os partidos conseguirem chegar ao poder e 
ter votos, perdem sua coesão e ordem interna. Portanto, o importante 
para os partidos, segundo o autor, é chegar ao governo, ou seja, ter êxito 
eleitoral, com consequente ajustamento dos programas, políticas e estra-
tégias do partido.

Outro aspecto enfatizado por Mair (2015) é o distanciamento dos 
partidos com a sociedade civil, a qual representa, e a aproximação destes 
com o Estado, fi cando este último com o papel fi nanciador. Assim, as 
organizações partidárias fi cam mais distantes dos representados e mais 
orientadas pelo governo. Infere-se que os partidos estão cada vez menos 
necessários para processar a representação de interesses, saindo os parti-
dos da esfera da democracia popular, o que antes caracterizava os partidos 
de massa. Com o desaparecimento dos partidos de massa e a aproximação 
dos partidos com o Estado, estes perderam suas características classistas, 
tendo como objetivo o sucesso eleitoral, levando-os a procurar apoio e vo-
tos em diferentes setores da sociedade, enfraquecendo a divisão esquerda-
-direita e a ideologia partidária.

Em recente estudo, Veenendal (2016) mostrou que têm seis peque-
nas ilhas do Pacífi co que vivem em democracia sem partidos políticos, 
afi rmando que empiricamente isso pode ser possível, predominando na 
República de Palau uma política personalista, corroborando o enfraqueci-
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mento dos partidos políticos e a crise de representatividade.
O autor evidencia a possível presença de um modelo democráti-

co sem partidos políticos, e menciona o personalismo político, já muito 
presente desde o surgimento dos meios de comunicação de massa, atual-
mente mais utilizados que os partidos. Parcela signifi cativa da população 
europeia vota em candidatos, sem infl uência partidária, o que ratifi ca as 
teses de Mair (2013) as quais mostram a volatilidade, os votos personalis-
tas e pouca lealdade partidária.

Trazendo a pesquisa para o contexto brasileiro, através de dados 
colhidos dos centros de pesquisa, Latinobarômetro, Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística (IBOPE), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e Datafolha Instituto de Pesquisas, estes demonstram que o Brasil segue 
a mesma tendência da Europa Ocidental pesquisada por Peter Mair em 
2015, ou seja, os partidos políticos estão enfraquecidos no jogo político 
como representantes da população.

A confi ança dos brasileiros nos partidos políticos de 2000 a 2015 
só tem declinado, caindo para a apenas 1% da população que possui mui-
ta confi ança, em 2015, e se comparado às instituições privadas, as insti-
tuições democráticas como o congresso nacional e os partidos políticos 
fi guram com os menores índices. Na América Latina, o Brasil encontra-se 
como país com menos confi ança, perdendo apenas para o Peru.

O Latinobarômetro23 registrou que o Brasil tem participação menor 
que a média, e segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), teve 
nas eleições presidenciais de 2014 o maior nível de abstenção eleitoral 
registrado desde 2002, com 19,4% do eleitorado brasileiro não compare-
cendo às urnas – 27,7 milhões dos 142,8 milhões de eleitores no país.

Os brasileiros confi rmam distanciamento, pouca ou nenhuma 
confi ança nas instituições democráticas, abstenção eleitoral com índices 
elevados se comparados a eleições passadas, bem como baixa participa-
ção eleitoral, com dados evidenciando que muitos só votam pelo voto ser 
obrigatório.

Os eleitores já não têm mais proximidade e simpatia pelos partidos 
políticos, havendo desconfi ança e distanciamento entre os representantes 
e representados, em contraste com a democracia apresentada por Bernard 
Manin (1995). De acordo com pesquisa feita pelo Latinobarômetro, apenas 

23  Ver Pesquisa de evolução da participação eleitoral colhida no site http://www19.iadb.
org/intal/intalcdi/PE/2015/15817.pdf  - acesso em 2/01/2016 - página 29
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21% da população brasileira está satisfeita com o modelo de democracia 
representativa adotado no Brasil. Conforme esta pesquisa, apenas três países 
da América Latina têm mais da metade de sua população satisfeita com a 
democracia, sendo eles o Uruguai, Argentina e República Dominicana.

E apontando ainda com mais veemência a crise de representati-
vidade pela qual passam as instituições democráticas, in casu, os partidos 
políticos e o congresso nacional, o último aponta que 80% da população 
brasileira não se sente representada pelo congresso nacional – local de 
atuação dos partidos políticos, consoante pesquisa do Latinobarômetro 
exposta no Gráfi co 4. E que 89%24 da população não se sente representa-
da por partidos políticos. 

No que tange aos dados analisados, percebe-se que em consonân-
cia com a pesquisa de Mair (2015), no Brasil, os números não podem ser 
ignorados e seguem uma tendência generalizada que pode ser notada no 
país, bem como na América Latina, o cenário de uma crise de representa-
tividade dos partidos políticos.

O crescimento dos cidadãos críticos, com desconfi ança e descré-
dito nas instituições democráticas gera consequências desestabilizadoras 
sobre o sistema político, o que se assevera com a grande insatisfação com 
o modelo democrático representativo adotado no Brasil. Assim, pode-se 
concluir que os partidos políticos estão enfraquecidos no processo elei-
toral, perdendo espaço para os novos meios de comunicação de massa, o 
personalismo político e o consequente distanciamento com os represen-
tados.

Por fi m, ressalta-se que a contribuição mais importante deste traba-
lho foi analisar um aspecto pouco explorado na literatura contemporânea 
brasileira da Ciência Política e, nessa lógica, demonstrar que a hipótese 
de enfraquecimento dos partidos políticos tem respaldo nos dados apre-
sentados pelos centros de pesquisa acadêmicos, seguindo a mesma linha 
na América Latina e na Europa Ocidental, pesquisada por Mair em 2015.
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Competição política municipalista: a relação 
entre gastos com políticas públicas e o 

sucesso eleitoral

Marília Gabriela de Sousa Mateus*25

Resumo
O presente estudo teve como objetivo central averiguar a relação entre os 
gastos com políticas públicas e o sucesso eleitoral em três capitais nordes-
tinas, Fortaleza, São Luís e Teresina, Pós Constituição de 1988. A análise 
feita por intermédio dos gastos é justifi cada por serem estes indicadores 
diretos de esforços dos prefeitos na provisão de políticas públicas. Com 
isso, foram selecionadas para análise três políticas sociais: duas de maior 
destaque em relação à visibilidade e aos gastos, saúde e educação, e a polí-
tica de assistência social, por também possuir grande visibilidade embora 
nem sempre se destaque por volumes vultosos de gastos. A outra base em-
pírica foram os dados eleitorais de 1992 a 2012, que possibilitaram enten-
der a conjuntura política de cada localidade. As informações coletadas e 
analisadas neste estudo tiveram as seguintes fontes: Secretaria do Tesouro 
Nacional – STN e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), for-
mando a base de dados sobre os gastos; Tribunal Superior Eleitoral – TSE 
e Tribunal Regional Eleitoral – TRE, formando a base de dados sobre a 
competição política. Sendo assim, a metodologia da pesquisa consistiu, 
basicamente, na análise comparada dos dados coletados. Os resultados 
das observações feitas neste estudo revelam a infl uência dos gastos com 
políticas sociais sobre a permanência do prefeito no cargo.

Palavras-chave: Descentralização. Poder local.  Políticas públicas.   

Introdução  

Este estudo possui como objetivo central compreender como os 
gastos com políticas públicas interferem no sucesso eleitoral para o cargo 

25  Possui Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal do 
Piauí (2012). É Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí e pesquisa-
dora do  Núcleo de Estudo sobre Instituições e Políticas Públicas( NIPP - UFPI)
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de prefeito em três capitais nordestinas: Fortaleza, São Luís e Teresina. 
Busca-se então, averiguar os gastos com políticas públicas nas capitais nor-
destinas durante os anos de 1992 a 2012, possibilitando por intermédio 
desses dados uma análise específi ca da relação de gastos e sucesso eleitoral. 

Como o objeto de estudo é a competição política municipalista, foi 
realizada uma análise comparada das três capitais nordestinas, levando em 
conta a importância econômica e política em seus respectivos Estados, e 
a ocorrência de políticas públicas de maior visibilidade, já que são capitais. 
A seleção da região Nordestina é justifi cada por ser considerada, por parte 
signifi cativa da literatura, uma das regiões menos competitivas do país e 
mais atrasada político, social e economicamente (Arretche, 1999; Caldas, 
1995), o que a torna mais suscetível, portanto, ao clientelismo e fi siolo-
gismo (Silva, 2006). A análise da competição política foi realizada a partir 
do levantamento dos resultados das eleições para prefeito no período de 
1992 a 2012, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE).   As eleições de 2016 não foram analisadas devido a 
não liberação de informações necessárias pelos TREs até o momento da 
publicação deste artigo.

Em relação ao levantamento dos gastos com políticas, este é fruto 
da necessidade de se analisar a competição para além das variáveis po-
líticas, dando ênfase as variáveis de políticas sociais. Assim, o intuito de 
avaliar os gastos municipais com políticas públicas deriva da importância 
destes como indicadores diretos de prioridades de investimentos, o que 
viabiliza a construção de um indicador capaz de revelar o esforço do mu-
nicípio com políticas públicas, especifi camente as políticas de saúde, edu-
cação e assistência social, por serem elas de maior impacto na sociedade.  
Essas informações foram coletadas via Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Vale res-
saltar que os dados fornecidos pela STN são de alto nível de agregação, o 
que impede a realização de observações de gastos com programas especí-
fi cos (Ribeiro, 2005). 

Quanto ao recorte temporal de 1992 a 2012, este foi escolhido por 
representar o período eleitoral em que já se validava a descentralização 
das políticas públicas; pela implantação do estatuto do segundo turno nos 
municípios com mais de 200 mil eleitores; pela possibilidade do ocupante 
da cadeira da prefeitura disputar um segundo mandato consecutivo e por 
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fi m, as eleições de 2012, o último ano eleitoral com informações sufi cien-
tes para que ocorra a análise comparada.

Defende-se nesse estudo que os gastos com políticas públicas têm 
impacto sobre a permanência dos prefeitos nos cargos. Portanto, quanto 
maior o gasto, maior a chance de sucesso eleitoral. Assim mudanças de-
terminadas pela Constituição Federal de 1988 em relação à autonomia dos 
municípios, alteram o comportamento político dos atores envolvidos na 
competição política municipal para o cargo de prefeito. 

Diante do Exposto, o motivo desta pesquisa está no desafi o de 
estudar e compreender, especifi camente, como a descentralização das po-
líticas públicas afeta a dinâmica eleitoral em Fortaleza, São Luís e Teresina, 
e verifi car se estas realmente interferem na lógica competitiva do subsis-
tema político municipal nessas capitais. Este estudo ajuda ainda a enten-
der os efeitos das mudanças institucionais no comportamento dos atores 
políticos em meio a competição política, especifi camente nordestina. Por 
conseguinte, as informações que foram coletadas e analisadas neste estudo 
ajudarão a desmistifi car a ideia de que a competição política no Nordeste é 
de pouca importância para a estrutura política nacional. 

Com isso, o intuito é colaborar para o desenvolvimento de linhas de 
pesquisas que focam nos estudos de políticas públicas relacionando com 
sistemas eleitorais, partidários e competição política, já que normalmen-
te a literatura voltada para estudos sobre políticas públicas são dedicadas 
somente a explicação e descrição do processo de descentralização dessas 
políticas (Almeida, 1995; Arreche, 1999 e 2000; Souza, 1998).  Assim, a 
contribuição deste trabalho para a Ciência Política é de relevância signifi -
cativa, pois o estudo se volta para o impacto da descentralização das polí-
ticas públicas na dinâmica política através do indicador de gastos públicos. 
Para tanto, alguns questionamentos foram levantados e, é com base neles 
que foi construído a parte empírica do artigo:   

Quais os efeitos dos gastos com políticas sociais sobre a continui-
dade ou derrota de um partido?

 Os gastos com políticas públicas podem ser um preditor de con-
tinuidade? 

Houve um aumento progressivo de gastos com políticas públicas 
(saúde, educação e assistência social) de forma semelhante nas três capitais 
no período de 1992 a 2012? Se houve ou não, quais foram os impactos?  
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Dessa forma, a operacionalização deste estudo foi estabelecida em 
algumas etapas no sentido de garantir a viabilidade da pesquisa em relação 
à disponibilidade das informações necessárias e tempo de fi nalização da 
escrita. Lembrando que os resultados apresentados neste artigo foram sin-
tetizados, uma vez que a pesquisa completa, foi realizada durante três anos 
( 2013-2016) no Programa de Mestrado em Ciência Política da Universi-
dade Federal do Piauí com mais de 150 páginas. Aqui, serão apresentados 
os principais resultados quanto a relação de gastos com políticas públicas 
e sucesso eleitoral. 

Durante a realização do estudo, foi utilizada a técnica de análise com-
parada em que, na primeira etapa da pesquisa, se deu a construção do banco 
de dados que forneceu os elementos para analisar a competição política nas 
capitais nordestinas. As variáveis coletadas nos TREs e TSE, foram:  

Situação dos candidatos (concorrendo a reeleição, com apoio 
do atual prefeito, desafi ante, eleito e não eleito); Partidos 
concorrentes; Coligações;  Número de votos; Porcentagem 
de votos e eleição no segundo turno.

Após a construção do banco de dados, foi feita a descrição da con-
juntura política de cada capital, na intenção de auxiliar na comparação de 
posturas e estratégias dos partidos ao longo das competições políticas mu-
nicipalistas26. Na etapa seguinte, foi feito o levantamento das informações 
que dizem respeito aos gastos anuais com as políticas públicas. Por serem 
em grande número, foram selecionadas três políticas: duas de maior desta-
que em relação à visibilidade e aos gastos, que são as de saúde e educação; 
e a política de assistência social, por possuir também grande visibilidade, 
embora nem sempre se destaque por gastos vultosos. É importante en-
fatizar que saúde e educação formam as duas principais áreas sociais de 
investimento dos municípios (Ribeiro, 2005). 

Por fi m, realizou-se a análise comparada entre os resultados atingi-
dos, tanto da compreensão da conjuntura política dessas capitais, como os 
resultados dos gastos com políticas públicas, a fi m de examinar se gastos 
26  A descrição da conjuntura política das capitais estudadas aqui, estão na integra na 
minha dissertação de   Mestrado intitulado  A RELAÇÃO ENTRE A DESCENTRAL-
IZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O SUCESSO ELEITORAL NAS CIDADES 
DE FORTALEZA, SÃO LUÍS E TERESINA NO PERÍODO DE 1992 A 2012.  Marília 
Gabriela de Sousa Mateus, 2015.
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com políticas públicas interferem na competição política. O escopo foi de 
identifi car regularidades e desenvolver uma compreensão mais profunda 
dos dados (Gibbs, 2009).  É exatamente esta última etapa da pesquisa que 
iremos demonstrar no presente artigo. Aqui o sucesso eleitoral é relacio-
nado com a reeleição do prefeito/partido ou eleição do seu sucessor. E 
nas considerações fi nais, constam as observações derivadas das análises 
comparativas entre gastos e competição política nas três capitais estuda-
das, diagnosticando a infl uência dos gastos com políticas sociais sobre a 
permanência do prefeito no cargo.  

1 As Três Políticas: Educação, Saúde e Assistência   

É importante relembrar que a descentralização das políticas sociais, 
em geral, não estava bem defi nida pela Constituição Federal de 1988. Porém, 
as medidas tomadas em favor das políticas de saúde, educação e assistência 
foram as seguintes: em síntese, houve na saúde uma política descentraliza-
dora estabelecida pela Constituição por meio do SUS – Sistema Único de 
Saúde; no caso da educação, não existiu uma política deliberativa de descen-
tralização, sendo que o diferencial da Constituinte de 1988 nessa área foi a 
municipalização na oferta de educação básica (ensino infantil, fundamental 
e médio). Consta no Artigo 212 que anualmente a União tem o dever de 
aplicar nunca menos de 18%, e os estados, o distrito federal e os municípios 
25%, no mínimo, da receita proveniente de transferências e impostos para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino. A política de educação foi a única 
área social que teve seu fi nanciamento defi nido já na Constituição de 1988; 
A assistência social foi reconhecida na Constituição como política pública e 
incluída no âmbito da seguridade social. No entanto, a assistência não foi be-
nefi ciada por nenhuma política efetivamente descentralizadora, até por volta 
dos anos 90. O que aconteceu foi uma determinação do Governo Federal, 
via Constituição, de defi nir normas, além de fi nanciar e coordenar as ações 
de assistência social. Aos estados e municípios coube a responsabilidade de 
executar os programas assistencialistas. Esses programas, conforme consta 
no Artigo 195 da Constituição Federal, serão fi nanciados com recursos dos 
entes federados, que são as chamadas contribuições sociais.

Porém, só no decorrer dos anos de 1990 e início de 2000 que as 
diretrizes e políticas deliberadas de descentralização atuaram na educação, 
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saúde e assistência social, defi nindo o que competia a cada ente federado 
e as suas fontes de fi nanciamento. Essas defi nições ocorreram em meio à 
guerra contra a infl ação e a carência de verbas (Ribeiro, 2005). Mesmo assim, 
no caso da assistência social, foram criadas algumas medidas de descentrali-
zação durante os anos 90: a Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS (Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993). A LOAS defi ne a Assistência Social 
como “direito do cidadão e dever do estado e  Política de Seguridade Social 
não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um con-
junto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 
o atendimento às necessidades básicas” (BRASIL, art. 1º, LOAS, 1993); o 
Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (1996), órgão gerenciado  
pela  Administração Pública Federal; e o Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS (Criado pela Loas/1993 e regulamentado pelo Decreto nº 
1.605, de 25 de agosto de 1995) (Fontenele,2007; Ribeiro, 2005). 

Na saúde as medidas estabelecidas foram: a Lei nº 8.080, de 13 de 
setembro de 1990, instituída no intuito de estabelecer critérios para a dis-
tribuição de recursos entre os estados e municípios; Normas Operacionais 
Básicas - NOB-SUS, com o objetivo de maximizar a capacidade do Go-
verno Federal para incitar a utilização dos recursos do SUS por meio do 
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec) no ano de 1999 e por 
meio da Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde – NOAS, cria-
da em 2002; a Emenda Constitucional nº 29 de 2000 que determinava no 
seu Artigo 77 que até o exercício fi nanceiro de 2004 os recursos mínimos 
aplicados nas ações e serviços públicos de saúde deveriam ser estruturados 
da seguinte forma: a União deveria otimizar os seus gastos de 1999 a 2000, 
com no mínimo 5% de aumento. De 2001 a 2004, o valor empenhado 
seguiria a variação nominal do Produto Interno Bruto – PIB. No caso dos 
estados e Distrito Federal, deveriam ser direcionados 12% da receita total. 
Para os municípios e Distrito Federal, 15% da arrecadação dos impostos.

Na educação as medidas de descentralização foram essas: a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 - LDB) na qual o Artigo 11, em seu inciso V (cinco), defi ne ser 
de responsabilidade dos municípios oferecer a educação infantil em cre-
ches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental. A atuação em 
outros níveis de ensino somente é permitida quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de sua competência e com recursos acima 
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dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal; o Fundo 
de Manutenção do Ensino Fundamental (Lei 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996 - Fundef); além dos programas do Governo Federal - Programa 
Nacional de Transporte Escolar (PNTE), Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) e o 
Programa Nacional do Material Escolar (PNME); por fi m, o Plano Nacio-
nal de Educação, aprovado pela Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001 - PNE.

A partir das normatizações que abrangem os três entes federais, é 
importante enfatizar que as transferências por meio dos fundos de par-
ticipação defi nidos constitucionalmente tornam os municípios fi nancei-
ramente dependentes tanto do governo federal como dos estados, assim 
como já eram antes. Porém, é por meio dessas transferências que os mu-
nicípios garantem certa regularidade de recursos, pois o IPTU e o ISS-
QN são insufi cientes em boa parte dos municípios brasileiros. O fato das 
transferências via fundos não dependerem de negociações ou acordos, 
inibe situações que comprometam a autonomia política e administrativa 
das cidades. Por conseguinte, as transferências foram desvinculadas de es-
pecífi cas políticas e programas, salvo o caso da educação. Mas antes dessa 
determinação constitucional, no período de regime militar algumas trans-
ferências eram obtidas por negociações diretas com o governo federal, o 
que maximizava a desigualdade Regional. (Ribeiro, 2005). Afonso e Arau-
jo (2000) destacam ainda que a descentralização dos recursos tributários 
realizada pela Constituição de 1988 foi uma forma de municipalização da 
receita, elevando o peso dos municípios na execução de políticas públicas. 
Segundo esses pesquisadores, em 1999, 50% dos alunos matriculados no 
ensino fundamental no país e 52% dos investimentos em saúde, já eram de 
responsabilidade dos municípios. Dentro do processo de descentralização, 
os municípios tiveram um grande aumento de gastos em meio a capacida-
de de arrecadação ainda desestruturada.

Com isso, o esforço do governo com a provisão de políticas é 
afi rmado pelo fato do orçamento público refl etir as prioridades de inves-
timento de cada município. Porém Ribeiro, (2005) chama atenção para 
três pontos que devem ser levados em consideração quando a intenção é 
apreender os esforços dos governos em exercício na provisão de políti-
cas sociais, são eles: a tendência inercial dos orçamentos governamentais; 
as vinculações e condicionalidades de aplicação de recursos defi nidas em 
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lei; e a participação dos diferentes níveis de governo no fi nanciamento 
das políticas em questão (Ribeiro, 2005). O primeiro e segundo princípios 
atribuem um caráter institucionalizado, por estarem os gastos comprome-
tidos por longos prazos, impedindo a gestão em exercício de alterá-las em 
um curto prazo. Portanto, é necessária a atenção para a forma de como o 
governo consegue manter, retirar ou acrescentar recursos em uma política 
já existente. O terceiro ponto reafi rma a questão da existência de um sis-
tema federativo em que os seus diferentes níveis de governo articulam-se 
na execução de políticas, mostrando que os gastos não refl etem a escolha 
de apenas um nível de governo. 

Para tanto, é importante entender a provisão de políticas e como 
se confi gura o seu fi nanciamento para que seja possível compreender o 
esforço do governo independente de qual nível se queira analisar. Com 
isso, permite-se a construção de indicadores que possibilitem entender 
os esforços dos municípios com políticas sociais, já que estes passaram 
também a ser responsáveis pela elaboração e implementação de políticas 
sociais. Os municípios ganharam maiores responsabilidades na provisão 
de políticas públicas mesmo que interagindo com os dois outros entes 
federados conforme estabelecidos pela Constituição de 1988. 

Parte assim, a importância de se averiguar a existência da relação 
entre os gastos com as políticas de educação, saúde e assistência social 
com a continuidade do prefeito ou partido no cargo, acreditando que 
quanto maior o gasto, maior a chance de sucesso eleitoral. Com isso, o 
esforço realizado pelo executivo municipal é medido neste trabalho pelo 
aumento ou manutenção dos gastos durante o tempo.

Os dados referentes aos gastos que estão disponibilizados pela 
STN são apresentados de forma inadequada para uma observação de pro-
gramas específi cos.  As informações sobre os gastos das funções de saú-
de e saneamento; educação e cultura; assistência social e previdência, são 
agregados de 1992 até 2001. Só apenas em 2002 ocorre o desligamento e o 
fornecimento dos dados de forma individual, de cada função. Assim como 
consta a seguir, foram criadas as tabelas sem levar em conta os repasses 
específi cos de recursos por parte do Governo Federal e Estadual, apenas 
o gasto total. Frisando também que alguns anos não estão disponíveis na 
base de dados do STN, portanto, foi necessário o acesso às informações 
do Ipea, o que não comprometerá a confi abilidade da pesquisa.
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 Aqui a análise se volta principalmente para o segundo, terceiro e 
quarto ano de mandato dos prefeitos, entendendo que no primeiro ano 
em que o prefeito assume a administração da cidade, ele está se organi-
zando e ainda cumpre a agenda do governo anterior, o Plano Plurianual- 
PPA. Esse Plano, deve ser aprovado antecipadamente pelos vereadores e 
é nele que consta as prioridades da prefeitura em um período de quatro 
anos, tendo início no segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano de 
administração do próximo ou do mesmo prefeito. Já os dois anos do meio, 
demonstram com maior clareza a forma típica do governante aplicar os 
seus gastos. No caso do último ano, a tendência é que os gastos sejam bem 
maiores, por ser ano eleitoral. Assim, torna possível visualizar o efeito do 
período eleitoral nos gastos com políticas públicas.

Tamanho são os benefícios de se analisar os gastos de um governo 
municipal em áreas sociais que deveriam ser realizados pela própria União, 
facilitando o auxílio fi nanceiro de importantes funções e suas possíveis 
adequações, além de ser uma ótima maneira de medir o esforço municipal 
na intenção de promover a satisfação social. O gasto público como um 
todo é um elemento indiscutível par a promoção de bens e serviços. Se-
gundo Castro (2003), a grandiosidade das demandas sociais, os interesses 
que acabam também envolvidos e a competição por escassos recursos, 
torna indispensável a defi nição de prioridades. A mobilização de atores 
sociais, nesse aspecto de se defi nir o que é prioridade, aproxima ainda mais 
a questão de gastos com as questões de eleições (Castro, 2003). E uma boa 
forma de se averiguar a existência dessa relação, encontra-se na aprovação 
dos eleitores por intermédio do voto.  Portanto, tona-se possível entender 
o sucesso eleitoral vinculado a continuidade de um governante ou parti-
do na prefeitura. É exatamente sobre isso que se trata o próximo tópico. 
Lembrando que a questão ideológica do prefeito/partido não é levada em 
conta neste momento.

2 A reeleição como sucesso eleitoral

No Brasil por muito tempo o governante no poder era impossibili-
tado de ter dois mandatos sucessivos. Essa característica persistiu durante 
todo o regime militar e foi mantida na Constituição de 1988. Após o Plano 
Real e o seu alusivo controle da infl ação, assim como as relativas transfor-
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mações na economia com o intuito de garantir o equilíbrio infl acionário, 
instigaram o questionamento sobre a insufi ciência de quatro anos para a 
plena execução de um programa de governo substancial. Dessa forma, e 
como dito anteriormente, houve a necessidade de se instituir a reeleição 
para os cargos de presidente da República, governadores e prefeitos. Sen-
do fi ndado via Emenda Constitucional n° 16 no ano de 1997 (Meneguin; 
Bugarin, 2001).

As primeiras eleições municipais com a aplicação da reeleição acon-
teceram no ano de 2000. Conforme Meneguin; Bugarin, (2001), logo nes-
se primeiro ano de implementação, houve forte tendência de permanência 
dos prefeitos que disputaram as eleições. Essa situação de reeleição não 
agradou um número signifi cativo de lideranças políticas, que sentiram a 
necessidade de se rediscutir a manutenção do governante. Os principais 
argumentos desses atores políticos para a necessidade de uma nova altera-
ção nas regras eleitorais estão atrelados à baixa possibilidade de se monito-
rar e regular o uso da “máquina pública” em detrimento dos interessados 
em permanecerem no poder, situação que favorece os ocupantes dos car-
gos públicos. Os não favoráveis à reeleição acreditam que continuidade é 
inerente a propagação da corrupção e do descontrole fi scal, mesmo com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada em 2000, que objetivava trans-
parência e equilíbrio das contas públicas.

Essa temática envolvendo eleições e a forma como os recursos pú-
blicos são aplicados, estão analisados, simultaneamente, neste estudo, en-
tendendo a forte interação entre essas duas questões para se compreender 
a condução da competição eleitoral. Tamanha é a importância do assunto 
que em 2015, o fi m da reeleição passou por votação no Congresso Nacio-
nal. Esse é um dos vários temas da Proposta de Emenda à Constituição 
-  PEC 352/13 sobre a reforma política brasileira que não são discutidas 
aqui.

Pode-se perceber dessa forma, que a relação entre gastos, fl utua-
ções econômicas e decisões eleitorais são temas bastante estudados tan-
to na ciência política como na economia. Meneguin, Bugarin e Carvalho 
(2005) comentam que em 1944 o pesquisador americano, W. Kerr, depois 
de algumas inferências por intermédio de dados eleitorais das eleições re-
alizadas nos Estados Unidos, no ano de 1897 e 1940, publicou um estudo 
afi rmando que situações econômicas favoráveis estavam relacionadas po-
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sitivamente com o voto republicano. Assim, para o autor, os governantes 
priorizavam gastos de imediata visibilidade na intenção de recrutar votos. 

Conforme Rogoff  e Silbert (1988), as perspectivas econômicas e elei-
torais estão em sintonia por motivos óbvios. O governante, sem restrição 
partidária ou ideológica, tem a pretensão de construir uma imagem de admi-
nistrador efi ciente para o eleitor. Dessa maneira, o governante é motivado 
a direcionar os gastos para os itens mais visíveis e reduzir gastos em outras 
políticas. De acordo com o que defende Rogoff  e Silbert (1988) o prefeito 
que busca a reeleição aumentará os gastos com políticas de maior interesse 
por parte dos eleitores, acreditando que a realização ou não de uma política 
pública leva os eleitores a tirarem conclusões sobre o comprometimento 
deste. Assim, o eleitor conduz o seu voto de forma a favorecer ou desfa-
vorecer a reeleição do então prefeito ou partido.  Segundo os autores, isso 
dá uma certa vantagem para o prefeito, pois a oposição não tem nenhuma 
maneira crível para “sinalizar” a efi cácia das suas políticas. Compartilhando 
do mesmo pensamento Mattos e Novaes (2010) acrescentam ainda que o 
prefeito que não busca a reeleição, nem a continuidade do partido à qual 
pertence ou já encontra-se no seu segundo mandato, não tem o cuidado 
de alinhar os seus interesses com os interesses do eleitorado, não havendo 
portanto alterações relevantes nos gastos, uma vez que não existe a intenção 
de construir uma boa reputação com o eleitor.

Assim como revela Veiga e Veiga (2007) no artigo “Political bu-
siness cycles at the municipal level,”, no qual são testadas previsões de 
modelos racionais de ciclo político e dados de gastos referentes a municí-
pios portugueses. Os autores qualifi cam esses dados como:  de alto nível 
de detalhes em itens de despesas; um calendário eleitoral fi xado de forma 
exógena; e instrumentos e instituições políticas homogêneas em relação 
aos governos locais brasileiros. Dessa forma, eles chegam aos seguintes 
resultados: em períodos pré - eleitorais os gastos totais aumentam favore-
cendo itens altamente visíveis para o eleitorado, sendo um comportamen-
to intencional, no intuito de sinalizar esforço e por consequência aumen-
tar as chances de reeleição. Os resultados obtidos por Veiga e Veiga (2007) 
revelam um comportamento oportunista dos governos locais, assim como 
já observado por Rogoff  e Silbert (1988).

Depois dessa explanação e pela possibilidade de não haver mais 
reeleição para prefeitos no Brasil, é que o sucesso eleitoral, ligado à conti-
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nuidade, não se restringe aqui apenas ao candidato, mas considera também 
a continuidade partidária, entendendo que a permanência do partido no 
comando do executivo municipal tem uma relação fundamental quanto 
à decisão de gastos. Acredita-se que a reeleição leve a uma continuidade 
positiva de gastos e que o seu movimento contrário traria alterações nas 
preferências e na maneira de se aplicar os recursos destinados às políticas 
específi cas. Defende-se, portanto, neste trabalho que a possibilidade de 
reeleição leva o governante a ter maior preocupação em construir uma 
administração bem vista pelos eleitores, além de evitar a descontinuidade 
de projetos direcionados a maximizar as políticas públicas; uma vez que 
o grande fl uxo de substituição de projetos leva a construção de políti-
cas frágeis e inconsistentes. A possibilidade de continuidade (do prefeito 
ou do partido) no poder, leva a um impacto sobre a decisão de gastos 
(Meneguin; Bugarin, 2001), não descartando a possibilidade da reeleição 
proporcionar ciclos políticos que estimulem manipulações favoráveis ao 
governante no período eleitoral (Mattos; Novaes, 2010). Parte-se então 
para análise dos gastos.

3 Os refl exos dos gastos no sucesso eleitoral.

A seguir, as tabelas apresentam as informações sobre os gastos com 
as áreas de saúde, educação e assistência social fornecidos pela STN e 
Ipea. Os dados fornecidos pelo Ipea são de 1992 a 1998, pois a STN não 
disponibiliza informações dos referidos anos em seu sistema. A partir de 
1999 a 2012 os dados sobre os gastos foram coletados diretamente na 
Secretaria do Tesouro Nacional por meio do Sistema de Coleta de Dados 
Contábeis (SISTN), em parceria com a Caixa Econômica Federal.

 Quanto a porcentagem, essa foi calculada sobre o total das des-
pesas declaradas pelas capitais referentes a cada ano. E os únicos dados 
indisponíveis tanto na STN como no Ipea foram dos anos de 1996, ano 
eleitoral. A falta dessa informação impediu a análise de evolução ou redu-
ção de gastos nesse período.

E para estabelecer uma melhor didática encontra-se em Anexo 1 a 
tabela com o panorama geral das eleições, ano, partido e nome do candida-
to eleito. O segundo momento desta seção, apresenta alguns gráfi cos que 
revelam a trajetória de gastos em cada capital.
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Quanto ao esforço dos prefeitos com a provisão das políticas de 
educação saúde e assistência social medido pela porcentagem das despe-
sas orçamentárias em Fortaleza, São Luís e Teresina expostos nas tabelas, 
algumas observações foram possíveis:

Sobre a assistência social (tabela 01) na capital piauiense fi ca claro, 
ao visualizar todos os anos estudados, a pouca atenção dada a essa área. 
No decorrer de vinte anos, conforme as tabelas, a assistência chega a rece-
ber em alguns momentos apenas 1% do total das despesas orçamentárias. 
Como foi o caso de 2004, ano eleitoral, em que sempre se espera maior 
esforço do gestor na aplicação de recursos, e do ano 2006, que foram gas-
tos exatos 6.430.923 milhões, o que em porcentagem signifi ca apenas 1 % 
da despesa total do município. Na teoria, 2006 seria um ano (segundo ano) 
“produtivo” para uma gestão municipal.  Porém tanto em saúde como em 
assistência os gastos foram menores do que o ano anterior. Logo em 2007 
(terceiro ano do mandato) os gastos com assistência são otimizados e a 
partir de então, as despesas nesta área foram equilibradas em torno de 2%.
                                                                      
Tabela 01: Despesas orçamentárias por função em Teresina, Fortaleza e 
São Luís na área de assistência social entre 1992 a 2012

Gastos Com Assistência Social De 1992 a 2001

Gastos Com Assistência Social De 2002 a 2012

Fonte:  IPEADATA - Secretaria do Tesouro Nacional.
*Todos os dados estão na moeda Real

Em São Luís, o maior retrocesso de gastos na área assistencial 
aconteceu na década de 90. Em 1999 as despesas com essa política apre-
sentaram um declínio de 5% ao ser comparado com os gastos de 1998. O 
recuo de gastos nesse período, presente também na saúde e educação, não 
afetou a possibilidade de reeleição da então administração municipal. Esse 
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caso será comentado mais adiante. Conforme os resultados apresentados 
na tabela 01, de 2002 a 2012 ocorre uma padronização de gastos na área 
de assistência social na capital maranhense.  Durante todos os anos, foi 
direcionado a ela 2% das despesas totais. O que se pode interpretar a partir 
disso é que existe uma preocupação em manter os gastos dentro da faixa 
de 2%, difi cilmente elevando esse valor. Além disso, não houve grandes 
investimentos nessa área em nenhuma das três capitais.

Em Fortaleza, os gastos com assistência e previdência de 1992 a 
2001 apresentaram uma variação 7% a 25%.  Esses altos valores são jus-
tifi cados principalmente pela previdência, pois de acordo os resultados de 
2002 a 2012, em que a assistência social já aparece separada da previdên-
cia, as porcentagens de despesas são bem menores. Conforme a tabela 
01 de 1992 a 2001, os períodos referentes ao segundo e terceiro ano dos 
mandatos, apresentam crescimento ou manutenção de gastos com assis-
tência. Enquanto entre 2002 a 2012, dois anos se destacam, 2006 (3%) e 
2007 (3%), anos do meio de uma gestão, em que se acredita demonstrar de 
maneira mais clara a forma típica do prefeito aplicar os seus gastos, apre-
sentam despesas apenas de 1% a mais quando comparadas ao primeiro 
ano de gestão do prefeito e ao último ano. Nesse período Luizianne (PT) 
exercia o seu primeiro mandato como prefeita de Fortaleza. Os demais 
anos, anteriores e posteriores a 2006-2007, registraram uma padronização 
de gastos na área assistencial quando levado em conta apenas o percentual 
sobre a despesa total. 

Os dados apresentados na tabela 01 permitem entender que realmen-
te antes de 2002 os gastos destinados para assistência social e previdência, 
concentravam-se nesta última. Pois ao separar os gastos com cada umas 
destas, a assistência não passou dos 3% da despesa total. Porém, ainda as-
sim, não permite afi rmar uma perca de atenção para a assistência social já 
que não se sabe o quanto ao certo era dedicado a assistência antes de 2002.

Nas três capitais, ao longo dos 20 anos analisados, os investimentos e 
os esforços com educação são pertinentes. Durante os anos de 1990 é possí-
vel visualizar a não existência de uma padronização de gastos nessa área. Só 
a partir de 2002 os gastos tornam-se mais estáveis, girando em torno de 18% 
a 20%.  Aqui, o segundo e terceiro anos dos mandatos observados por meio 
da tabela 02 apresentada a seguir, não variam muito em relação ao primeiro 
e último ano. A variação que ocorre simultaneamente nas três capitais é no 
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ano de 2012, com uma queda de apenas 1% nos gastos com educação com-
parado com o ano anterior.  Antes disso, apenas em Teresina houve uma 
diminuição de gastos em anos eleitorais. Essa queda aconteceu em 2004 
(17%), em que a educação teve 2% a menos do que no ano anterior (19%). 

Em relação aos gastos com saúde (tabela 03), os resultados são se-
melhantes aos da educação. Na capital piauiense, os investimentos em saú-
de decrescem em 1995, terceiro ano de mandato, 4% a menos do que em 
1994.  No ano de 2004, ano eleitoral, a queda foi ainda maior, 8%. E em 
2006 (segundo ano de mandato) chega a uma queda 13% a menos do que 
no ano de 2005 (40%). Lembrando que em 2004, Sílvio Mendes (PSDB) 
assume a prefeitura de Teresina, sucedendo Firmino Filho, também do 
PSDB. No ano de 2007, a então gestão em exercício retoma aos poucos 
as “rédeas” de investimentos sem reduções, situação que foi sustentada 
durante 2008, ano em que Sílvio Mendes consegue a reeleição.  Sabe-se 
que a área de saúde é uma política visível e de forte atuação social, e cortes 
nesse nível são prejudiciais para a manutenção da qualidade da respec-
tiva política. Porém, o forte declínio que ocorreu no primeiro mandato 
de Sílvio Mendes (PSDB) não foi o sufi ciente para abalar a preferência 
dos eleitores. Além do mais, os gastos voltaram a crescer justamente no 
terceiro e no último ano de seu primeiro mandato. Em maio de 2008, foi 
inaugurado o Hospital de Urgência de Teresina Prof. Zenon Rocha, o que 
tornou ainda mais visível os esforços do prefeito especifi camente com a 
saúde. Isso possibilita explicar por meio dos gastos o interesse do gestor 
na reeleição. O declínio nessa área só volta a acontecer em 2012, com uma 
queda de apenas 1% comparado com os gastos de 2011.

Na capital maranhense, os valores referentes à área da saúde que 
chamam atenção estão registrados em 1997, com um gasto referente a 
39%, o maior percentual registrado em São Luís entre 1992 a 2012. Lem-
brando que esse foi o primeiro ano de gestão após o retorno de Jackson 
Lago do PDT na administração da capital. 

Logo no ano seguinte, as despesas com saúde declinaram para 22%, 
marcando 17% de corte. No terceiro ano, 199927, os gastos fi cam em tor-
no de 9%. 
27  No ano de 1998 foi o primeiro ano de implementação do Fundef  onde os municípios 
devem dedicar cerca de 30 % das despesas orçamentárias na função educação e cultura e 
um aumento com a saúde com a implementação da constituinte de n°29 em 2002 (Ribeiro, 
2005)
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Tabela 02: Despesas orçamentarias por função em Teresina, Fortaleza e 
São Luís na área de educação entre 1992 a 2012.

Gastos Com Educação De 1992 a 2001

Gastos Com Educação De 2012 a 2012

Fonte: IPEADATA - Secretaria do Tesouro Nacional. 
*Todos os dados estão na moeda Real

Em geral, as três políticas nesse período apresentam quedas em 
São Luís. Mas em 2000 (ano eleitoral) os investimentos tornam a crescer, 
fechando o ano com 38% de gastos na área da saúde. Com isso, Jackson 
(PDT) consegue a reeleição mesmo tendo os anos do meio do seu manda-
to marcados por retrocessos de gastos. Já no seu segundo mandato con-
secutivo, consegue manter uma evolução de 1% ao ano na área de saúde.

Sendo que Jackson em 2002 abdicou do cargo de prefeito para com-
petir pelo governo do Estado, assumindo o seu vice-prefeito Tadeu Palá-
cio, também do PDT. Os gastos continuaram a crescer, principalmente no 
ano eleitoral e Palácio consegue a sua reeleição, garantindo mais quatro 
anos de gestão à frente da prefeitura de São Luís (Barros; Marcos, 2013)

Conforme as evidências apresentadas aqui, pode-se prevê que as 
despesas no ano eleitoral são relevantes e decisivas para que se possa ga-
rantir a reeleição em São Luís. O mesmo acontece quanto aos gastos con-
tínuos. Um outro momento que confi rma essa observação encontra-se na 
segunda gestão consecutiva de Tadeu Palácio (PDT) à frente da prefeitura 
(2005-2008). O mesmo apresentou um comportamento decrescente das 
despesas com saúde, em torno de 1% ao ano.  E logo na eleição posterior 
o PDT não conseguiu eleger o seu candidato ofi cial. Nesse momento, o 
comportamento sugerido pelos dados, tanto de gastos como eleitorais, é 
o de que existe uma relação direta de gastos com a reeleição ou sucesso 
eleitoral na capital maranhense. 
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Em Fortaleza, durante a década de 90 e levando em conta apenas 
os anos do meio, segundo e terceiro ano, os investimentos com saúde são 
ascendentes. Em 1995, assim como na assistência e na educação, a saú-
de (juntamente com saneamento) apresentou elevados gastos, chegando 
a 49% das despesas totais conforme exposto na tabela 03. Em seguida, 
entre 2002 e 2012, os anos do meio apresentam quedas em relação ao pri-
meiro ano de gestão. E entre os anos eleitorais, apenas em 2008 ocorreu 
uma progressão de gastos em relação ao terceiro ano de administração do 
prefeito. O caso que chama atenção conforme tabela 03 encontra-se no 
período marcado pela segunda gestão consecutiva de Juraci (PMDB), en-
tre 2001 e 2004. Foram quatro anos de abreviamento de gastos em torno 
de 1% ao ano na área da saúde. Com isso, Juraci (PMDB) nas eleições de 
2004 não consegue eleger o candidato do seu partido. Situação semelhan-
te a que aconteceu em São Luís nas eleições de 2008 em que o PDT não 
obteve sucesso. 

Tabela 03: Despesas orçamentárias por função em Teresina, Fortaleza e 
São Luís na área de Saúde entre 1992 à 2012.

Gastos Com Saúde De 1992 a 2001

Gastos Com Saúde De 2002 a 2012

Fonte: IPEADATA - Secretaria do Tesouro Nacional. 

As eleições em Fortaleza, confi rmam a interpretação de que o cres-
cimento continuo de gastos durante o mandato ou um comportamento 
ascendente de despesas no último ano de gestão condicionam o prefeito 
a reeleição ou a eleger o seu sucessor. Os gráfi cos a seguir apresentam a 
evolução do gasto total dos municípios em epígrafe.
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Gráfi co 01: Evolução das despesas orçamentárias por função em Fortale-
za 1992-2001

Fonte: Ipeadata dados da Secretaria do Tesouro Nacional 

Gráfi co 02: Evolução das despesas orçamentárias por função em São luís 
1992-2001

Fonte: Ipeadata dados da Secretaria do Tesouro Nacional. 
 
Gráfi co 03: Evolução das despesas orçamentárias por função em Teresi-
na 1992-2001

Fonte: Ipeadata dados da Secretaria do Tesouro Nacional 
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Como se observa nos gráfi cos, o período em análise neste momen-
to, 1992 a 2001, corresponde aos três primeiros mandatos Pós-Constitui-
ção e ao período em que as políticas de saúde, educação e assistência social 
estavam vinculadas com outras políticas.  Nota-se que as trajetórias de 
gastos com essas políticas sociais revelam, em geral, um comportamento 
irregular das despesas. E apenas na área de educação é visível uma proxi-
midade de gastos entre as três capitais.

Aqui é possível perceber que Teresina, mesmo sendo entre as ou-
tras duas capitais, a menor em população e economicamente, apresenta o 
maior direcionamento de despesas para a área de saúde. Porém em relação 
a assistência social, é a capital com menores percentuais. A capital cea-
rense, marca o menor distanciamento de gastos entre as três políticas. E 
conforme os gráfi cos 01, 02 e 03, São Luís é a que exibe o maior declínio 
de gastos. Essa forte redução ocorre entre os anos de 1997 e 1999, sendo 
a saúde a mais atingida. Lembrando que o ano de 1999 foi marcado pela 
crise cambial no Brasil28. Dessa forma, entre as três capitais estudadas, São 
Luís foi a que apresentou uma trajetória semelhante com a real situação 
econômica nacional.  Diferente da capital maranhense, a partir de 1997, 
Fortaleza e Teresina apresentam um relativo controle das despesas.

Gráfi co 04: Evolução das despesas orçamentárias por função em Fortale-
za entre 2002-2012.

Fonte: Ipeadata dados da Secretaria do Tesouro Nacional 

28  O ano de 1999, foi marcado pela liberalização da taxa de câmbio, isto é, o governo não 
passaria mais a controlar a cotação da sua moeda em dólar, o câmbio fi xo foi o principal 
instrumento de contenção da elevação da infl ação na fase do Plano Real, o retorno da 
dinâmica de mercado foi marcado por baixa atividade econômica que se refl etiu em crise  
afetando a capacidade de gastos dos entes federados (Camelo, 2010).
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Gráfi co 5: Evolução das despesas orçamentárias por função em São Luís 
entre 2002-2012.

Fonte: Ipeadata dados da Secretaria do Tesouro Nacional 

Gráfi co 06: Evolução das despesas orçamentárias por função em Teresi-
na entre 2002-2012

Fonte: Ipeadata dados da Secretaria do Tesouro Nacional 

A partir de 2002 as despesas com saúde, educação e assis-
tência social já estão desagregadas, o que facilita uma análise com 
resultados mais prudentes quanto ao direcionamento de gastos. As-
sim, conforme resultados expostos nos gráficos 04, 05 e 06, as des-
pesas com essas três políticas sociais foram potencializadas princi-
palmente por conta dos programas de transferências federais que 
foram intensificados (conforme capítulo 2). Além de apresentarem 
trajetórias mais retilíneas e com menos declives.

No entanto, entre o corte temporal de 2002 a 2012, Teresina 
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foi a que apresentou os maiores decréscimos de gastos nas três 
áreas (gráfico 06). Essas reduções aconteceram tanto em 2004, ano 
eleitoral e último ano de administração do executivo municipal do 
prefeito Firmino Filho (PSDB), como em 2006, segundo ano do 
primeiro mandato de Silvio Mendes (PSDB). Com já visto, mesmo 
com a diminuição de gastos em 2004, o PSDB elege o sucessor de 
Firmino Filho, Silvio Mendes, que retoma os investimentos no ter-
ceiro e no quarto ano de mandato, conseguindo sua reeleição em 
2008. 

No tocante, com esse cenário e conforme análise do gráfico 
03 é possível interpretar que em Teresina, mesmo existindo queda 
de gastos principalmente com saúde e educação em ano eleitoral, o 
prefeito consegue eleger o seu sucessor. Diferente do que aconte-
ceu em Fortaleza e São Luís que em todos os anos eleitorais mar-
cados pelas quedas de gastos, o prefeito não se reelegeu ou não 
conseguiu eleger o candidato do seu mesmo partido.  Fortaleza e 
São Luís confirmam o diagnóstico de W. Kerr (1944), Rogoff  e Sil-
bert (1988), e Veiga e Veiga (2007): quanto maior o gasto em anos 
eleitorais, maior a chance de sucesso eleitoral. 

É importante registrar que as pesquisas focadas para o estudo 
das variáveis que compõem a aprovação popular em relação ao de-
sempenho da gestão pública, chegam a conclusão de que os melho-
res índices de aprovação popular são dos municípios que investiram 
no atendimento em saúde. Os municípios que favorecem os servi-
ços básicos e alcançam resultados evidentes, estão entre as gestões 
bem vistas pela sociedade (Ribeiro, 2005). Ribeiro (2005) em suas 
conclusões mostra que embora os municípios após 1988 tenham 
assumido maiores atribuições quanto às políticas, principalmente 
sociais, houve forte variação entre os municípios no esforço de 
implementá-las, sugerindo que parte do financiamento direcionado 
a uma política está associada à escolha do governo em exercício.  
Nas três capitais estudadas nesta dissertação, entre 1992 a 2012, é 
exatamente na saúde que existe maior esforço de gastos pelos seus 
administradores. Isso pode ser melhor observado ao analisar o Grá-
fico 07 que foi estruturado em pizza, levando em conta apenas as 
três políticas sociais.
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Gráfi co 07: Comparando os Gastos com Políticas Sócias de Saúde, Edu-
cação e Assistência de 1992 com 2012

                

                   

Fonte: Ipeadata dados da Secretaria do Tesouro Nacional 

Comparando os gastos com o ano de 1992 e os resultados de 2012 
é possível observar que em relação a educação e assistência social, a saúde 
foi a única que continuou a progredir nas capitais, mantendo-se sempre 
com a maior porcentagem de despesas. Em Fortaleza por exemplo no ano 
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de 1992, de um total de 100% de despesas, já era gasto com saúde 41%. 
No ano de 2012 esse valor é elevado para 61%, consequentemente a edu-
cação e a assistência tiveram reduções quanto à divisão de despesas entre 
elas. Esse mesmo cenário se repetiu nas demais capitais, a saúde sempre 
com a maior parcela de gastos.

Assim, tomando as evidências de Ribeiro (2005) e os resultados do 
gráfi co 07 como referência, é possível interpretar que os longos períodos 
de um único partido à frente da prefeitura municipal como acontece em 
Fortaleza, São Luís, e principalmente em Teresina, está vinculado com a 
aprovação popular da gestão que prioriza a área de saúde. Esse diagnóstico 
é fruto da análise das despesas orçamentárias feitas aqui.

4 Considerações Finais 

Analisando o desempenho dos gastos com políticas públicas em 
Fortaleza, São Luís e Teresina, é possível observar que os partidos, no ge-
ral, que conseguem a continuidade em suas respectivas prefeituras buscam 
sustentar um crescimento de gastos principalmente no último ano de ges-
tão, criando situações de estabilidade e dando sempre destaque para a área 
de saúde. E quando os gastos não são otimizados nem no ano eleitoral e 
nem nos dois anos do meio, os partidos, no exercício das administrações 
municipais, não conseguem eleger o seu candidato. Portanto, a permanên-
cia de um mesmo partido à frente da prefeitura por longos períodos não 
está ligada à propagação contínua de gastos, mas ao aumento de despesas 
em momentos estratégicos. Assim, o sucesso desses partidos é sustenta-
do pelo equilíbrio de suas preferências ideológicas com as preferências 
soberanas da população, visto que a descontinuidade de gastos difi culta a 
continuidade partidária.

Apenas em Teresina essa interpretação não se aplica em sua pleni-
tude. Mesmo registrando quedas em ano eleitoral e nos anos do meio da 
gestão do prefeito, vem desde 1989 sendo administrada pelo o mesmo 
partido, PSDB. Contudo, ainda com essa exceção, o estudo permite afi r-
mar que o esforço do prefeito na provisão de políticas públicas é ainda 
maior quando ele próprio tem a possibilidade de se reeleger, de perma-
necer no poder, existindo uma ampla dedicação para obter uma melhor 
administração, o que corrobora o efeito da possibilidade de reeleição nas 
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decisões de gastos da prefeitura. Logo, os resultados das análises de Ribei-
ro em mais de três mil municípios, onde o autor revela o efeito incremental 
dos fatores políticos sobre a variação dos gastos com as políticas sociais 
das administrações municipais são confi rmados nas capitais aqui estudas.

Segundo os dados apresentados acima, Fortaleza foi a única capital 
que apresentou uma certa queda de investimentos especifi camente na área 
da saúde com a saída do partido, PMDB, que estava administrando a cida-
de de 1993 a 2004. A partir de então, o PT assume a prefeitura de 2005 a 
2012. O retrocesso de gastos foi de 2% quando comparado o último ano 
de administração do PMDB com o último do PT. Os resultados obtidos, 
por sua vez, não são o sufi ciente para permitir superestimar o impacto da 
substituição partidária sobre os gastos devido a pouca alternância de par-
tidos políticos nas prefeituras dessas três capitais

.  E tomando o voto como indicador de aprovação e punição, é pos-
sível afi rmar que os eleitores ao votarem nos candidatos dos “tradicionais 
partidos”, PMDB, PSDB e PDT, aprovam a forma destes administrarem 
as capitais, mesmo que se apresentem como partidos oposicionistas quan-
to ao Governo do Estado, desejando assim, a continuidade e negando a 
“mudança”. O caso que mais chamou atenção foi o de Teresina, onde o 
mesmo partido, PSDB, com o seu candidato próprio, vence as eleições 
para prefeito desde 1988, estando em todas elas na posição de oposicio-
nista ao Governo Estadual. 

Assim dois fatores tornam-se relevantes: a forte competitividade e a 
característica oposicionista que predominam em Fortaleza, Teresina e São 
Luís. Isso demonstra a infl uência das mudanças institucionais e eleitorais 
estabelecidas a partir da Constituição de 1988 sobre o comportamento 
dos atores políticos e dos eleitores. 

Assim dois fatores tornam-se relevantes: a forte competitividade e a 
característica oposicionista que predominam em Fortaleza, Teresina e São 
Luís. Isso demonstra a infl uência das mudanças institucionais e eleitorais 
estabelecidas a partir da Constituição de 1988 sobre o comportamento 
dos atores políticos e dos eleitores. 

Porém, este trabalho teve como principal objetivo analisar a rela-
ção de gastos e sucesso eleitoral. Com isso, as perguntas que orientaram 
toda a análise, dizem respeito aos efeitos dos gastos com políticas sociais 
sobre continuidade ou derrota de um partido;  a possibilidade de ter nos 
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gastos com políticas sociais um indicador de continuidade; e  a existência 
de aumento progressivo de gastos com políticas sociais (saúde, educação 
e assistência social) de forma semelhante nas três capitais no período de 
1992 a 2012. Com isso, os resultados encontrados para o primeiro ques-
tionamento revelam que quanto maior os gastos em anos eleitorais, maior 
a chance de sucesso eleitoral. O mesmo acontece em relação aos gastos 
contínuos. 

As despesas com as políticas sociais, principalmente na área da 
saúde, no segundo e terceiro ano da administração da prefeitura, em que 
mesmo sendo considerados os mais adequados para averiguar com maior 
clareza a forma típica do gestor aplicar os seus gastos, praticamente não 
interferem nos resultados eleitorais. Esse argumento é fruto da seguinte 
observação: quando aconteceu o aumento de gastos nos anos do meio e 
queda de investimentos no ano eleitoral, o prefeito que estava competindo 
pela reeleição ou apoiando o candidato do seu partido, não obteve sucesso 
eleitoral.

Vale enfatizar que os prefeitos com duas gestões consecutivas nas 
capitais estudadas, marcaram, na maioria dos casos, o primeiro mandato 
com esforço superior ao segundo. Essa situação pode ser explicada pelo 
interesse do prefeito em garantir sua reeleição, assim ele tende a gastar 
mais, logo na primeira gestão. Os casos marcados por despesas elevadas 
no segundo mandato consecutivo observados nas três capitais foram os 
em que o vice- prefeito  assumir o cargo de prefeito, como foi o caso de 
São Luís na gestão 2001-2004. Com a saída de Jackson do executivo muni-
cipal para concorrer ao cargo de governador (PDT), Tadeu Palácio (PDT) 
assume a prefeitura marcando gastos elevados e logrando êxito com a sua 
reeleição no primeiro turno em 2004. Porém, a gestão 2005-2008 apre-
sentou reduções de gastos, e por consequência o candidato do mesmo 
partido do prefeito não é eleito em São Luís nas eleições de 2008. Com 
isso, pode-se ainda interpretar que menores gastos no segundo mandato 
diminuem a possibilidade de efetiva29 continuidade partidária na adminis-
tração municipal. Diante disso, o segundo questionamento deste estudo 
foi respondido: a partir do que foi investigado, os gastos com políticas 

29  Conforme analisado no Capítulo 3, foi possível perceber que para não perder a in-
fl uência nas respectivas prefeituras, os partidos tradicionais quando se veem na situação de 
derrota no primeiro turno das eleições apoiam o candidato mais forte no segundo turno. 
Dessa forma eles conseguem atuar indiretamente nas administrações municipais
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sociais indicam serem ótimos indicadores de continuidade. 
E o fato do PSDB acumular vitórias desde 1988 na capital piauiense, 

faz de Teresina um caso à parte. Mesmo apresentando queda de despesas 
em anos eleitorais, nos anos do meio das gestões e quedas de gastos na pro-
visão de políticas sociais no segundo mandato consecutivo, como aconteceu 
na administração de Firmino Filho em 2001-2004, o partido conseguiu per-
manecer no poder. Entretanto, apesar de ser a área de saúde a que recebe 
maior atenção nas três cidades analisadas neste estudo, é em Teresina que 
esta apresenta maiores valores percentuais de despesas. Conforme o expos-
to e com base na conclusão de Ribeiro (2005), quando este argumenta que 
os melhores índices de aprovação popular dos municípios são daqueles que 
investiram no atendimento em saúde, pode-se afi rmar, assim, que a admi-
nistração do PSDB é bem vista pelos eleitores teresinenses, o que contribui 
para as suas contínuas vitórias. Dessa forma é possível diagnosticar a infl u-
ência de gastos sobre a continuidade de um único partido em Teresina. 

Sobre o último questionamento em relação ao aumento progressivo 
de gastos com políticas sociais de forma semelhante nas três capitais, averí-
gua-se que as políticas de saúde, educação e assistência social concentram, 
em média, 60% das despesas totais. A saúde recebe a maior parte desse valor 
e a assistência a menor, cerca de 2%.  Os gastos similares nas três cidades são 
mais presentes na educação, em torno de 20% e na assistência social (2%). 
Porém, não ocorre o aumento progressivo de gastos com políticas sociais de 
forma semelhante nas três capitais no período de 1992 a 2012. 
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A infl uência dos meios de comunicação na 
política brasileira: refl exões sobre 

o “Poder Moderador”

Sávia Lorena Barreto Carvalho de Sousa30

Resumo
Buscando compreender que papel a mídia de massa brasileira exerce na 
contemporaneidade em relação ao campo político, resgata-se em uma 
perspectiva analítica e teórica um histórico dos pilares sob os quais o 
jornalismo brasileiro ergueu-se, através de autores como Gomes (2000), 
Thompson (1998) e Albuquerque (2013). Essa origem vai explicar tam-
bém a posição de uma indústria da informação que projeta imparcialidade, 
mas baseia-se em partidarismo velado no caso do Brasil. Com um caráter 
histórico singular, a relação entre mídia e política no país pode ser com-
parada ao Poder Moderador, onde os meios de comunicação atuam como 
detentores de um papel político ativo sem, contudo, aliarem-se diretamen-
te como porta-vozes de partidos e forças políticas.

Palavras-chave: eleições; poder; política; mídia, Brasil.

Introdução

O espectro da crise democrática, que ronda o Brasil desde o 
retorno à democracia após o período ditatorial encerrado em 1985, en-
fi m corporifi cou-se em 2016 com o processo de impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff  em um cenário de grave crise política.  Tendo 
em vista este contexto, busca-se compreender, através de uma análise 
crítica e teórica, que papel a mídia de massa brasileira exerce na con-
temporaneidade em relação ao campo político. Para isso, resgata-se 
um histórico dos pilares sob os quais o jornalismo brasileiro ergueu-
-se. Essa origem vai explicar também a posição de uma indústria da 

30  Sávia Lorena Barreto Carvalho de Sousa é jornalista, mestra em Comunicação pela 
Universidade Federal do Piauí (Ufpi) e doutoranda em Políticas Públicas pela Ufpi. E-mail: 
savia.barreto@hotmail.com.
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informação que projeta imparcialidade, mas baseia-se em partidarismo 
velado no caso do Brasil.

Inspirada em uma tradição norte-americana de jornalismo, Al-
buquerque (2013) cita dois conjuntos de valores que servem de modelo 
ao jornalismo brasileiro e, hibridizados com a história local, se ressig-
nifi cam. O primeiro é a ideia de jornalismo como Quarto Poder, ou 
seja, uma entidade que representa a população em geral perante outras 
instituições, fi scalizando-as; e o segundo é a ideia de objetividade que 
só pode ser alcançada com distanciamento político e emocional dos 
jornalistas em relação aos fatos que noticiam. Nos dois modelos, o 
autor encontra o papel político do jornalismo tanto na defesa da liber-
dade de expressão a favor do exercício da cidadania, como no fato de 
atuar como “mediador do processo comunicativo entre as autorida-
des governamentais e o público e dentre as diferentes instituições que 
constituem o governo” (Albuquerque, 2013, p.8). 

O jornalismo praticado nos Estados Unidos, porém, teve raí-
zes partidárias, principalmente no século XIX e até a década de 1920. 
Foi até essa década que o jornalismo brasileiro teve infl uências signi-
fi cativas da Europa, especialmente da França e Grã-Bretanha, mas se 
alinhou ao modelo norte-americano – cujas principais características 
são tratar a notícia sob uma lógica comercial, e a utilização de roti-
nas profi ssionais, de acordo com Matos (2008) – depois da Primeira 
Guerra Mundial. “O jornalismo contemporâneo brasileiro, portanto, 
favoreceu a seleção de notícias e os valores profi ssionais sob os ide-
ológicos, apesar da permanência de práticas partidárias nas redações” 
(Matos, 2008, p.26). 

Com diferenças signifi cativas no desenvolvimento dos meios de co-
municação nas diversas regiões brasileiras, com a presença tanto de modelos 
mais partidários, como daqueles mais próximos de uma linha comercial, 
não é possível classifi car o jornalismo praticado no país sob um único viés, 
apesar do esforço em identifi car as origens e modifi cações dos sistemas de 
mídia e seus valores empregados nas heterogêneas redações jornalísticas do 
país. No Brasil, mesmo usando o discurso que serve de base ao Quarto Po-
der, o jornalismo local não conseguiu, naturalmente, transmutar junto à ideia 
de fi scalizador, o contexto histórico dos Estados Unidos e do Reino Unido, 
que serviu de pano de fundo para a criação de suas noções jornalísticas. 
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1 Comunicação e Política

Se a política parece caminhar desinteressante e distante da vida do 
cidadão comum brasileiro, é durante as eleições que os sujeitos mais se 
aproximam do universo político, consolidando os momentos que antece-
dem e precedem o voto, como singulares na vida em sociedades demo-
cráticas. As eleições como um evento contínuo são propostas pelos meios 
de comunicação, ou seja, quando um pleito se encerra, já começam as 
especulações midiáticas sobre o desenrolar da próxima campanha política. 
Ao fazer este tipo de proposição, a imprensa contribui na construção do 
mundo político, reafi rmando assim sua importância como agente estru-
turante do agendamento da política e esfera de visibilidade nas eleições. 

As mudanças tecnológicas nos meios de comunicação ao longo dos 
anos também contribuíram para que a cobertura que a mídia faz das cam-
panhas eleitorais sofresse mudanças. A rapidez com que fotos e fatos são 
narrados refl ete-se em uma oscilação maior de sentidos propostos pela 
imprensa, que busca acompanhar, antecipar-se ou propor fatos políticos. 
Os diferentes modos de enunciar as informações relativas ao mundo po-
lítico, associados a dimensões políticas e sociais, contribuem para revelar 
marcas do ideológico no discurso jornalístico. Os discursos e represen-
tações construídos pelos impressos permitem não só a verifi cação de re-
lações com o poder político e econômico local, mas, principalmente, a 
localização das estratégias que esses meios de comunicação utilizam para 
continuar operando em um lugar privilegiado na cena social, aquele onde 
lhes são permitidos o poder de falar ao público. É desse local que a mídia 
legitima-se como agente essencial da política, buscando o reconhecimento 
por parte da sociedade de que ocupam a posição natural de mediadores 
entre os acontecimentos e o público.  

Estudos sobre política e mídia no Brasil evoluíram desde a rede-
mocratização, constituindo um saber disciplinar que faz fronteira entre a 
Comunicação e a Ciência Política. As pesquisas acadêmicas de comunica-
ção e política no Brasil podem ser divididas em dois tipos, de acordo com 
a proposição de Gomes (2004). A primeira é a mais comum, com o maior 
número de trabalhos e está concentrada na análise de episódios eleitorais 
e teorizações sobre as mudanças da política na interface com a mídia de 
massa. Para o autor, ainda há uma “timidez na análise e interpretação do 
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jogo político regular” (2004, p.1), ou seja, a comunicação entre os políticos 
e dos políticos com a mídia fi ca em segundo plano nos estudos da área.  

Apesar de Gomes (2004) conceituar uma dicotomia entre a obser-
vação do fenômeno eleitoral inserido nos sistemas de comunicação ou 
no próprio sistema político, é possível identifi car estudos onde as duas 
correntes se fundem, não apenas anulando-se. Por considerar que são nu-
merosas as pesquisas que tratam das eleições pelas lentes da cobertura 
jornalística e da propaganda eleitoral, Gomes (2004, p.1) observa com um 
viés negativo esse tipo de estudo que, segundo ele, ignora um material 
considerado mais signifi cativo, ou seja, o “jogo de forças de alianças e bar-
ganhas entre os agentes do campo político”.  Um caminho apontado pelo 
autor para expandir as barreiras de conhecimento na área de comunicação 
e política no Brasil seria o acréscimo dos esforços na análise dos “(...) 
fenômenos da política onde a interface com a comunicação se oferecem 
de maneira menos óbvia, a fi m de verifi car se as nossas hipóteses sobre 
a transformação midiática da política fazem, de fato, sentido e quanto o 
fazem” (GOMES, 2004, p.2).

Para entender a intersecção e os distanciamentos entre os campos 
da comunicação e da política, regata-se a noção de campo defendida por 
Pierre Bordieu (1998). O autor toma como pressuposto do conceito de 
campo um cenário em que há disputas entre diferentes setores da socie-
dade moderna. Os campos são então observados como esferas de tensão 
intrínsecas às práticas de formação de uma dada realidade social. Cada 
campo tem modos de percepção e linguagem próprios. Sendo assim, a 
linguagem é considerada um instrumento de ação capaz de coagir enquan-
to é colocada em circulação por um determinado microcosmo social. A 
linguagem afi rma a especifi cidade de um campo, considerado nas palavras 
de Bourdieu (1998, p.195) um “pequeno mundo social relativamente autô-
nomo no interior do grande mundo social”. Seu uso legitima um campo e 
ao mesmo tempo estabelece estruturas de dominação simbólica. Esta do-
minação pode ser alterada com a mudança na dinâmica interna das forças 
do campo, e não se dá em uma via de mão única, pois considera-se que 
o poder das palavras é exercido em relação aqueles que estão dispostos a 
crer nelas. 

A particularidade, no entanto, que diferencia o campo político dos 
demais campos é o fato de que este se refere ao espaço dos profi ssionais 
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chamados políticos, sendo ainda o “lugar de uma concorrência pelo poder 
que se faz por intermédio de uma concorrência pelos profanos ou, me-
lhor, pelo monopólio do direito de falar e de agir em nome de uma parte 
ou da totalidade dos profanos” (BOURDIEU, 1998, p.185). 

Mesmo imbricada em uma relação difusa com outras ciências, par-
te-se do princípio de que a Comunicação não é um campo acadêmico 
menor, que apenas se propõe a aplicar o que as outras ciências querem 
estudar, constituindo-se em um saber parasitário. Com diversas vertentes 
que vão desde o foco em economia política, até os estudos em recepção, 
as pesquisas em Comunicação e Política não se colocam apenas como ne-
cessárias para o entendimento do que fala o político através da imprensa, 
mas tratam desde confi gurações do espaço público, à espetacularização, 
propaganda e marketing eleitoral. Além disso, os estudos sobre política 
e meios de comunicação perpassam pela investigação a respeito da opi-
nião pública. Como resultado do alcance e importância da mídia nas mais 
diversas esferas sociais, sendo uma das instituições responsáveis pela tra-
dução e ressignifi cação sociais, os políticos tem dedicado como um dos 
seus principais eixos a preocupação com a construção de uma imagem e 
posição perante a população através dos meios de comunicação de massa. 

Meios de comunicação, mundo político e público se integram em 
nossos dias numa espécie de sistema de produção, circulação e 
consumo de opinião política, no interior do qual ganham sentido 
e possibilidade a política de opinião e todo processo de conversão 
da opinião particular em opinião do pública. (GOMES, 2000, p.14) 

2 Poder moderador da imprensa 

Com um caráter histórico singular, a relação entre mídia e políti-
ca no Brasil pode ser comparada ao Poder Moderador, onde os meios 
de comunicação atuam como detentores de um papel político ativo sem, 
contudo, aliarem-se diretamente como porta-vozes de partidos e forças 
políticas. O Poder Moderador foi um dos quatro poderes de Estado ins-
tituídos pela Constituição Brasileira de 1824 e pela Carta Constitucional 
portuguesa de 1826, ambas de autoria do imperador D. Pedro I do Brasil. 
Coube ao Poder Moderador se sobrepor aos poderes Legislativo, Judici-
ário e Executivo. O modelo foi proposto por Albuquerque (2008) e co-
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loca a mídia brasileira em um cenário particular com relação aos sistemas 
político-midiáticos conceituados por Daniel Hallin e Paolo Mancini em 
seu livro Comparing Media Systems. 

O lugar de onde falam os jornalistas e as organizações jornalísti-
cas brasileiras está localizado na esfera de representante dos interesses 
da população. É daí que dirigem-se, de maneiras particulares, aos agen-
tes políticos e ao público em geral.  A mídia brasileira, para Albuquerque 
(2008, p.15) “(...) reivindica um lugar transcendental, de representante do 
interesse nacional como um todo, e árbitro maior das disputas que se es-
tabelecem entre as instituições e os agentes políticos”. Ao dizerem expli-
citamente que agem “em nome do público”, os jornalistas reivindicam o 
“exercício de um tipo de mandato representativo que independe do voto 
dos eleitores.” (Albuquerque, 2013, p.18).

Esse “mandato” simbólico que a mídia busca exercer é comparado 
por Lima (2004, p.52) a uma tentativa de substituir as funções exercidas 
tradicionalmente pelos próprios partidos políticos. O autor aponta um 
histórico enfraquecimento dos partidos políticos no Brasil, cuja política é 
exercida de forma mais personalista, favorecendo o exercício pela mídia de 
algumas das funções das legendas, como por exemplo: construir a agenda 
pública; gerar e transmitir informações políticas; fi scalizar as ações de go-
verno; exercer a crítica das políticas públicas e canalizar as demandas da 
população. Talvez por isso, também, justifi que-se o fato de muitos jorna-
listas, principalmente do rádio e da televisão, que atuam em programas de 
cunho popular, lançam-se com êxito na disputa eleitoral. O mandato sim-
bólico torna-se, assim, efetivo nas Câmaras de Vereadores, Assembléias 
Legislativas, no Congresso Nacional e mesmo no Poder Executivo.   

Jargão para exemplifi car pressões populares ou direcionamentos 
jornalísticos, a “opinião pública” é classifi cada por Gomes (2000, p.7) 
como algo que vai além de um sujeito coletivo de opiniões, sendo o sujeito 
coletivo capaz de manifestar decisões sobre determinados temas, mesmo 
que essas decisões sejam a indiferença. Analisando a opinião no campo 
político contemporâneo, o autor incorpora a esfera da publicidade de opi-
niões e destaca como personagem principal desse círculo os opinadores 
profi ssionais. O autor diferencia dois tipos de fontes de legitimidade na 
mídia: por um lado estão os agentes da indústria da informação opinativa, 
inclusive do entretenimento; e por outro lado uma quantidade signifi ca-
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tiva de agentes admitidos pelos meios de comunicação como sujeitos de 
opinião.

A luta pela imposição para que uma opinião particular que prevalece 
em determinado grupo torne-se uma opinião pública passa também pelo 
debate público. Da população, não é esperado que participe de debates 
públicos. Estes, por sua vez, são orquestrados para um público distinto: a 
elite de capital intelectual ou econômico composta por formadores de opi-
nião. São eles que vão infl uenciar – depois de terem sido convencidos por 
argumentos – o grosso da população e, consequentemente, do eleitorado. 
“Ao eleitorado se esclarece, se convence por persuasão, às elites pensantes 
se convence num debate” (Gomes, 2000, p.11). Alguns setores da socieda-
de, principalmente no ambiente político, buscam se resguardar do debate 
público, já que a exposição de determinados temas pode trazer riscos à 
intenção de manter privados determinados temas. Quando necessário, no 
entanto, esses grupos utilizam estratégias de propaganda e construção de 
imagens para posicionarem-se nos debates públicos sobre os assuntos em 
disputa no campo político.

Sobre a quem interessa convencer, Gomes (2000, p.16) afi rma que, 
a curto prazo a conquista da elite é mais efi ciente em uma eleição, en-
quanto a conquista da opinião pública tem seu valor a longo prazo, entre 
um pleito e outro, quando a opinião que prevalecer na população tende 
a se converter em posição manifestada através de voto. Apesar de todo 
o esforço, dos políticos e da mídia, para fazer com que o público pense 
de determinado modo sobre um tema, essa mesma massa consumidora 
de informações não pode ser considerada como uma folha de papel em 
branco, cujas opiniões são aplicadas sem que haja negociação de sentidos. 
Muitas vezes, lembra o autor, a engenharia da opinião é formada tendo 
como primeiro passo a identifi cação de uma ideia na qual o público possa 
de identifi car e formar uma opinião favorável. Em seguida, seria formada 
uma opinião pública com mais chances de sucesso e pouco desperdício 
argumentativo.

3 Histórico da mídia brasileira no campo da política

Relembrando análises do campo da comunicação nas eleições pre-
sidenciais desde quando Fernando Collor de Mello foi empossado, em 
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1989, onde os meios de comunicação atuaram de maneira signifi cativa 
no sentido de dar visibilidade ou calar temas de acordo com suas con-
veniências, Rubim e Colling (2005) são otimistas com o cenário atual da 
mídia e política. Para eles, a atuação da mídia como um agente político que 
procura modifi car o cenário ocorre, principalmente, durante o período 
eleitoral. Os autores observa que já se confi guram mudanças lentas em 
relação à intervenção eleitoral da mídia, “no sentido de não agir de modo 
mais equânime, ainda que não satisfatoriamente plural, como requer uma 
democracia hoje” (Rubim e Colling, 2005, p.34).

 O período da Ditadura Militar foi responsável por um intervalo 
de expressão da sociedade brasileira através da comunicação realizada no 
campo da mídia. O desenvolvimento de estudos entre comunicação e po-
lítica, portanto, surge e se consolida no Brasil a partir do processo de rede-
mocratização. O aumento no número de eleitores, do nível de renda, e de 
alfabetização, também mudou o perfi l das campanhas eleitorais realizadas 
no país ao longo do tempo. Da exclusividade dos comícios e do contato 
direto com os eleitores como únicas opções de campanha, os candidatos 
passaram a usufruir dos meios de comunicação de massa e a trabalhar 
também com as redes sociais e suas particularidades de expressão digital.

Na década de 60, as campanhas eleitorais eram realizadas, essen-
cialmente, através do rádio, dos jornais e revistas, com uma cobertura jor-
nalística focada nos espaços geográfi cos, como destacam Rubim e Colling 
(2005). Além disso, o pagamento para veiculação de propaganda eleitoral 
era aceito nos meios impressos, cujo público consumidor ainda era redu-
zido e se concentrava em formadores de opinião com acesso à leitura. As 
mudanças de formatos e, consequentemente, de sentidos, se deu com a 
eleição de Fernando Collor de Mello como presidente da República em 
1989, considerada um marco nos estudos da comunicação política no Bra-
sil, que passaram a trabalhar desde então com a análise dos programas 
eleitorais televisivos, utilizando como principal ferramenta as metodolo-
gias interpretativas. 

Ao resgatar a história mais recente da intervenção da mídia em elei-
ções presidenciais, Rubim (2003) destaca que as marcas deixadas no imagi-
nário social brasileiro revelam que o papel dos meios de comunicação vai 
além do informativo, sendo também político e eleitoral, propondo assim 
diversas interpretações da realidade.
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As atuações da mídia têm sido marcantes. Todos lembram a já em-
blemática intervenção explícita da Rede Globo em favor do candi-
dato Fernando Collor de Melo e das suas acintosas manipulações 
na eleição de 1989. É fácil recordar também o alinhamento da qua-
se totalidade da mídia brasileira no pleito de 19994, ao assumir 
fazer propaganda, gratuita e paga, do Plano Real, passaporte de 
Fernando Henrique Cardoso para a vitória presidencial. E o silen-
ciamento deliberado da eleição de 1998, quando FHC ganhou sua 
eleição em uma disputa que quase não existiu, inclusive na mídia, 
deixando exposta uma convergência de interesses entre os gover-
nos e as empresas de comunicação midiática. (RUBIM, 2003, p.44) 

Alencar (2013) defende que a opção partidária por parte dos ór-
gãos de imprensa não são ilegítimas; desde que esse posicionamento seja 
declarado em editorial, como já ocorre em alguns países, como os Esta-
dos Unidos. Ao marcar território em um determinado lado da disputa 
política, o meio de comunicação buscaria, de maneira ideal, restringir suas 
posições aos espaços opinativos dos veículos, como os próprios edito-
riais. Na análise do Jornal Folha de São Paulo nas eleições presidenciais de 
2010, Alencar (2013) observa um alinhamento do impresso que ultrapassa 
a preocupação com a credibilidade, optando por um partidarismo militan-
te ligado ao candidato da oposição, José Serra, do PSDB. Para o autor, a 
cobertura do jornal “(...) misturou frequentemente fatos com opiniões e 
boatos, somando-se a isso outros elementos como torcida; manifestações 
de desejos travestidas de informação; argumentação frágil e com pouca 
lógica.” (ALENCAR, 2013, p.16).

Ao mesmo tempo em que as disputas ideológicas dos últimos anos 
na política brasileira se tornam mais superfi ciais, e os principais candida-
tos disputam o lugar de centro na política, a mídia segue como instituição 
com papel preponderante no processo de disputas políticas e eleitorais 
no país. Esse lugar central no cenário eleitoral, porém, é questionado por 
alguns estudiosos, que relacionam a experiência no voto resultante de uma 
democracia mais sólida, além do aumento no nível de escolaridade, como 
fatores que explicam uma nova posição, menos impactante, dos veícu-
los de informação durante as eleições. Lattman-Weltman (2011) observa 
que a infl uência da mídia nos pleitos presidenciais tem diminuído com o 
passar dos anos e do consequente amadurecimento da democracia brasi-
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leira. Considerando o posicionamento médio dos principais veículos de 
comunicação brasileiros em relação ao favorito nas disputas presidenciais 
até 2006, o autor rejeita a irrelevância ou neutralidade da mídia diante da 
política, mas aponta uma tendência de perda de infl uência dos meios de 
comunicação no sentido de interferir eleitoralmente nas disputas.

O estudo de Lattman –Weltman (2011) aponta que nas seis eleições 
presidências que ocorreram no Brasil após a ditadura, em 1989, 1994 e 
1998, a mídia teve posição favorável aos candidatos venceram as eleições 
presidenciais, enquanto  a partir de 2002 - com a vitória de Luís Inácio 
Lula da Silva, sua reeleição em 2006 e a eleição de sua candidata, Dilma 
Roussef  - deixou de haver correlação entre a posição manifestada pela 
mídia e o resultado das urnas.

Por um lado, é totalmente inegável o simples fato de que embora 
a infl uência específi ca da mídia possa ter sido importante, se não 
mesmo decisiva, em 1989, 1994 e 1998, e se em 2002 sua relativa 
neutralidade possa ser, ainda mais discutivelmente, arrolada como 
um dos fatores a contribuir para que, afi nal, Lula e o PT chegassem 
ao Planalto, é certo que nas últimas duas eleições o mainstream da 
atuação midiática se posicionou em sentido oposto ao da maio-
ria do eleitorado: combateu fortemente as candidaturas de Lula e 
de Dilma e não pode impedi-las de vencer. (LATTMAN-WELT-
MAN, 2011, p.126)

De acordo com de Lattman –Weltman (2011, p.12), o aumento do 
nível de escolaridade do eleitor médio brasileiro, e a prática de duas dé-
cadas de democracia, com votos em eleições regulares, foram alguns dos 
fatores responsáveis pelo amadurecimento do eleitor durante os pleitos, 
distanciando as estratégias da imprensa, com suas ênfases e silenciamen-
tos, do cardápio de elementos considerados pelo eleitor acriticamente. As 
estratégias dos candidatos, entretanto, podem ser alteradas com o trabalho 
da mídia com a cobertura ostensiva de determinados temas – como o 
escândalo do “mensalão” em 2005 -, confi rmando assim a infl uência dos 
meios de comunicação no processo eleitoral.

Assim como Lattman –Weltman (2011), Lima (2011) acrescenta um 
outro ponto para refl exão sobre as recentes mudanças no papel da mídia 
nas eleições. Ele distingue a grande mídia, composta principalmente por 
jornais impressos, da nova mídia, integrada pelos veículos na internet. Os 
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meios de comunicação tradicionais estariam, para o autor, perdendo es-
paço e poder com a profusão das novas tecnologias midiáticas. A ressalva 
que se faz a essa construção de pensamento está no fato de que ainda há, 
relativamente, pouco acesso à internet no Brasil, restringindo o potencial 
de alcance desses novos meios de informação a praticamente o mesmo 
público que consome as notícias da grande mídia, ou seja, pessoas com 
acesso regular à internet, que situam-se em faixas econômicas confortá-
veis. Para Lima (2011), o fato da classe C poder estar inserida neste grupo, 
já é visto como ponto positivo do alcance mais democrático das informa-
ções no país. 

Diante desses dados, é possível argumentar que, embora conti-
nue a se valer da grande mídia (sobretudo do rádio e da televisão) 
como fonte de informação, boa parte da população, como vimos, 
utiliza-se também da nova mídia (incluindo rádios comunitárias e 
redes sindicais, por exemplo) e, sobretudo, faz parte — direta ou 
indiretamente — de uma sociedade civil organizada, com lideran-
ças próprias, que conquistou condições historicamente inéditas de 
midiatizar as informações que recebe. (LIMA, 2011, p.30)

O conteúdo jornalístico é produzido em uma perspectiva dialética: 
a mídia produz gostos e o público também oferece gostos. As forças do-
minantes não são apenas as econômicas, mas também culturais e sociais, 
já que na relação de comunicação os sujeitos são perpassados por cor-
rentes antagônicas e contraditórias. A mídia como uma arena privilegiada 
de visibilidade, coloca em circulação a relação entre políticos e meios de 
comunicação. Com a profusão de plataformas de mídias, inclusive alterna-
tivas - como as redes sociais - cabem aos políticos aperfeiçoarem métodos 
de chamar a atenção do público. Sem precisar estar no mesmo ambiente 
que milhares de pessoas, os políticos potencializam suas imagens através 
de aparições midiáticas. 

Lima (2011) acrescenta um outro ponto para refl exão sobre as re-
centes mudanças no papel da mídia nas eleições. Ele distingue a grande 
mídia, composta principalmente por jornais impressos, da nova mídia, in-
tegrada pelos veículos na internet. Os meios de comunicação tradicionais 
estariam, para o autor, perdendo espaço e poder com a profusão das novas 
tecnologias midiáticas. A ressalva que se faz a essa construção de pensa-
mento está no fato de que ainda há, relativamente, pouco acesso à inter-
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net no Brasil, restringindo o potencial de alcance desses novos meios de 
informação a praticamente o mesmo público que consome as notícias da 
grande mídia, ou seja, pessoas com acesso regular à internet, que situam-se 
em faixas econômicas confortáveis. Para o autor, o fato da classe C poder 
estar inserida neste grupo, já é visto como ponto positivo do alcance mais 
democrático das informações no país.     

4 Política Midiatizada

O conteúdo jornalístico é produzido em uma perspectiva dialética: 
a mídia produz gostos e o público também oferece gostos. As forças do-
minantes não são apenas as econômicas, mas também culturais e sociais, 
já que na relação de comunicação os sujeitos são perpassados por cor-
rentes antagônicas e contraditórias. A mídia como uma arena privilegiada 
de visibilidade, coloca em circulação a relação entre políticos e meios de 
comunicação. Com a profusão de plataformas de mídias, inclusive alterna-
tivas - como as redes sociais - cabem aos políticos aperfeiçoarem métodos 
de chamar a atenção do público. Sem precisar estar no mesmo ambiente 
que milhares de pessoas, os políticos potencializam suas imagens através 
de aparições midiáticas. 

 Em um mundo interligado por TVs a cabo, fi lmes e todo o portfó-
lio de imagens do universo capitalista presentes na internet, o intercâmbio 
simbólico sofre infl uências não apenas nos costumes culturais locais, atin-
gindo ainda as práticas políticas, como lembra Thompson (1998, p. 158). 
O que é vivido passa então a ser comparado com outras práticas. “Os in-
divíduos são constantemente chamados para reconciliar, ou simplesmente 
a manter em difícil equilíbrio, mensagens que conflitam umas com as 
outras, ou com os valores e crenças enraizadas nas práticas rotineiras de 
vida cotidiana” (THOMPSON, 1998, p.158).

 A reciprocidade, portanto, encontraria falhas nesse processo en-
quanto os telespectadores podem assistir aos mais diferentes eventos 
ocorridos no mundo - e experimentar as mais diversas sensações decor-
rentes da tecnologia - mas não podem ser vistos. Os receptores se tornam, 
assim, testemunhas cujo campo de visão é controlado, em parte, pelo que 
podem ver através do que as organizações midiáticas selecionam. Thomp-
son (1998) aponta novos caminhos na relação entre poder e visibilidade, 
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chamando atenção para o estado de vigilância que os poucos que exercem 
o poder estão submetidos. Com a comunicação mediada, muitas pessoas 
podem reunir informações sobre poucos enquanto uns poucos podem se 
tornar visíveis diante de muitos.

Os confl itos políticos nos países árabes ocorridos desde 2011 – a 
chamada “Primavera Árabe” – que quebraram a antiga ordem regional no 
Oriente e derrubaram ditaduras, são exemplos da ruptura não apenas de 
costumes, mas de tradição política. A utilização de mídias sociais, como 
Facebook e Youtube, foi essencial para organizar protestos e sensibilizar 
a comunidade internacional, já que a cobertura da imprensa nesses países 
era comprometida pela censura e repressão dos governantes interessados 
em camufl ar desvios econômicos e de poder devido, também, às implica-
ções geopolíticas que a publicidade destes fatos poderia causar.

Thompson (1998) lembra que uma das características da sociedade 
pós-moderna é que o exercício do poder político alcança um nível de visi-
bilidade que era inexistente há poucas décadas. O escrutínio global a que o 
autor se refere para tratar da visibilidade mediada pela mídia, pode ser de-
fi nido como resultado de um sistema de comunicações globalizado onde 
o papel da televisão é maximizado como direcionador de olhares. Sendo 
assim, a visibilidade do político diante dos outros deixa de ser um evento 
público fora da rotina, como em funerais, coroações e marchas, e passa a 
ser vital para que o indivíduo que almeje ser político se insira neste campo. 

Se nos períodos em que prevalecia a monarquia e o império como 
principais formas de governo no mundo “a distância atestava o caráter 
sagrado do poder” (THOMPSON, 1998, p.122), tendo a corte e um gru-
po restrito de nobres como audiência dos governantes, a partir do século 
XIX a comunicação entre dirigentes políticos e público se dá, principal-
mente, quando as audiências não estão presentes fi sicamente, através da 
mediação dos meios de comunicação. Com um público potencial maior, já 
que os avanços tecnológicos permitiram aos meios de comunicação am-
pliar o alcance geográfi co de suas mensagens, os líderes políticos passaram 
a valorizar a administração de visibilidade feita pela mídia. Mesmo hoje, 
com redes sociais com milhões de usuários, que permitem ao governante 
dirigir-se diretamente ao público, a comunicação entre ambos ocorre qua-
se que exclusivamente por mídias tradicionais.

Miguel (2002) refuta o argumento de que as eleições são um ritual 
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sem maiores consequências práticas citando as eleições alemãs de 1933 e 
as brasileiras de 1989 como exemplos de mudanças signifi cativas na socie-
dade no momento eleitoral. Algumas características do sistema político-
-eleitoral brasileiro refl etem no modo particular como os candidatos divul-
gam suas plataformas aos eleitores durante as campanhas. Gomes (2000) 
cita a instabilidade partidária, como a constante troca de partido por par-
te dos políticos, como um dos fatores que incitam a pouca utilização de 
símbolos partidários nas campanhas. A campanha eleitoral tem a função, 
portanto, não apenas de informar apenas durante o processo eleitoral, mas 
sobre todo o sistema político. Mesmo quando havia um único candidato, 
na União Soviética, por exemplo, as eleições eram aguardadas como um 
evento signifi cativo para a população, trazendo a ilusão de informação, 
como ressalta a autora.

No Brasil, o horário eleitoral é gratuito e fornecido para todos os 
partidos e candidatos, sem relação com o poder econômico, que possi-
bilitaria comprar espaço midiático. O maior ou menor tempo no rádio e 
na TV, em horários pré-determinados, obedece a cálculos que envolvem 
as coligações e representatividade partidária no Congresso Nacional. As 
demais mídias, como jornais, revistas e portais, mesmo sendo alvos de vi-
gilância por parte dos candidatos e da Justiça Eleitoral visando minimizar 
possíveis desigualdades na cobertura do pleito, possuem mais espaço para 
a colocação de posições editoriais que representam o veículo de comuni-
cação. 

Os temas propostos no horário eleitoral, porém, nem sempre são 
repercutidos pela opinião pública, apesar de terem papel de destaque na 
proposta, por parte dos candidatos, de uma interpretação da realidade, 
como frisa Rubim (2003). O autor ressalta que é através de uma interação 
desigual, porém, combinada entre as agendas da sociedade, da mídia, e 
aquela elaborada pelo horário eleitoral, que ocorre “pela via da comple-
mentação e do confronto, uma agenda pública de temas inscrita no cená-
rio eleitoral”. (RUBIM, 2003, p. 48)

Para o autor, apesar de, no período de eleição, a busca pela mídia se 
tornar mais intensa por parte dos políticos, por causa da exposição pública 
aos reais ou potenciais eleitores, a utilização dos meios de comunicação 
deve ser vista como um processo contínuo pelos governantes, já que en-
volve questões além da própria imagem, como a decisão sobre o que tor-
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nar público sobre as instituições sociais e de que modo isso deve ocorrer. 
A construção de uma imagem pública acontece em um contexto de dispu-
ta, onde os atores políticos concorrem com adversários pela visibilidade 
proporcionada pela mídia. Eleitos, os políticos não tem garantido o poder 
de governar, apenas de ter um lugar privilegiado para exercer o mandato. 
A governabilidade é exercida através da relação de tensões e consensos 
entre oposição e situação. No período eleitoral, o espaço público se torna 
ainda mais privilegiado.

Renunciar à administração da visibilidade através da mídia seria um 
ato de suicídio político ou uma expressão de má-fé de quem foi tão 
acostumado à arte da auto-apresentação, ou foi tão bem colocado 
numa organização que praticou a arte do bom resultado, que pode 
dispensá-la. (THOMPSON, 1998, p. 124).

A relação entre a escolha do voto e a comunicação não ocorre de 
forma unilateral, tendo a mídia poder de infl uenciar e ser infl uenciada. 
Essa ligação é difusa nos aspectos de possíveis manipulações de sentido 
apenas do lado midiático, mas sólida quando se trata da compreensão de 
que os meios de comunicação contribuem para enfatizar pontos de vista 
políticos específi cos. Miguel e Biroli (2011, p.4) ressaltam que as particu-
laridades do sujeito que consome as notícias são essenciais para defi nir 
como será sua compreensão, já que a consideração das alternativas e in-
formações que são apresentadas ao público, leva em conta a “(...) matéria 
de que são produzidas as identidades sociais dos indivíduos é, nesse caso, 
determinante para a maneira como compreendem o que está em jogo nas 
disputas políticas”. (MIGUEL; BIROLI 2011, p.4)

A concepção de uma política pura, anterior à política contaminada 
pelo mundo contemporâneo midiatizado, não condiz com o reconheci-
mento de que sempre houveram elementos híbridos nessa relação.

Se hoje é importante que o candidato tenha um rosto atraente, an-
tes pesavam mais a técnica retórica, o timbre de voz ou mesmo o 
talhe do corpo, já que indivíduos altos e corpulentos se destacavam 
mais em meio à multidão ou no palanque. Em suma, mesmo que se 
possa lamentar a atual banalização do discurso político, nunca hou-
ve nada parecido a um debate “puro” de ideias, desligadas daqueles 
que as enunciam. (MIGUEL, 2002, p.158)
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Atraídos pela força de difusão dos meios de comunicação, sem os 
quais seria mais difícil estabelecer um vínculo com os eleitores na socie-
dade moderna, os políticos não apenas usam a mídia como trampolim 
de visibilidade para suas atuações, mas também são estimulados por ela a 
recriarem suas práticas.

Conclusão

A relação entre a escolha do voto e a comunicação não ocorre de 
forma unilateral, tendo a mídia poder de infl uenciar e ser infl uenciada. 
Essa ligação é difusa nos aspectos de possíveis manipulações de sentido 
apenas do lado midiático, mas sólida quando se trata da compreensão de 
que os meios de comunicação contribuem para enfatizar pontos de vista 
políticos específi cos. 

Já que a disputa por representações sociais passa pela mídia, é pre-
ciso destacar que essas representações não abarcam a pluralidade de seg-
mentos sociais, reproduzindo no campo da comunicação, as discrepâncias 
da própria democracia. 

Elementos como isenção e objetividade servem mais de propa-
ganda feita pelos meios de comunicação para se promoverem perante o 
público, marcando seu lugar de poder informar e serem ouvidos devido 
à credibilidade de porta-voz da sociedade, do que de fato características 
intrínsecas da imprensa. A mídia não é refl exo da realidade, mas uma apre-
sentadora do real, e nesse processo de apresentar e circular informações, 
estão incutidas posições de diversos sujeitos que compõem a sociedade. 

O desafi o da objetividade é romper esse olhar de partidarismo, 
especialmente do jornalismo político, para que prevaleça uma noção de 
pluralidade na sociedade. Ouvir os dois lados não basta para se classifi car 
um suporte como equilibrado, pois na escolha das fotos ou na seleção das 
falas que serão publicadas, sempre se marcam posições políticas. 
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Feminismo e democracia liberal

Francisca Zelma Lima Cavalcante31

Resumo
O presente artigo analisa a relação entre o feminismo e a teoria liberal de 
democracia. Apresenta o debate presente no movimento feminista quanto 
ao questionamento aos três pilares da democracia liberal: a separação entre 
público e privado, a autonomia e a representatividade. Identifi ca que tanto 
os estudos sobre democracia quanto as práticas políticas, construídas a par-
tir de uma universalidade abstrata do indivíduo, assumem o masculino como 
principal referência e impõem fortes barreiras à participação política das 
mulheres, que restam refl etidas na sua sub-representação na arena política.

Palavras-chave: Feminismo. Democracia Liberal. Sub-representação 
feminina.

Introdução

O feminismo, dentre os movimentos sociais, ostenta radicalidade, 
porquanto é um composto de teorias sociais, movimentos políticos e fi loso-
fi as. E é conscientemente político e ativista. Por esta sua tripla característica, 
tanto o movimento feminista quanto a sua teoria transbordaram seus limi-
tes, provocando um interessante embate e reordenamento de diversas na-
turezas na história dos movimentos sociais e teorias das Ciências Humanas 
em geral e na política, em especial nas bases da democracia representativa 
(PEET e HARTWICH, 2009). Como destaca Hobsbawm (1995), “o movi-
mento feminista introduz mudanças de mentalidade e culturais no âmbito 
das políticas, das relações conjugais, afetivas, sexuais e do trabalho”.

Feministas e estudiosos têm dividido a história do movimento fe-
minista em três “ondas”. A primeira onda refere-se a um período pro-
longado de atividade feminista durante o século XIX e início do século 
XX, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Originalmente, centrou-se 
na promoção da igualdade de encargos e direitos de propriedade para as 
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mulheres e a oposição ao casamento fi duciário e de propriedade das mu-
lheres casadas (e seus fi lhos) por seus maridos, mas fi cou conhecido, prin-
cipalmente pelos movimentos relativos à obtenção de poder político, em 
particular o direito do voto feminino.

A segunda onda do feminismo refere-se ao período de atividade no 
início de 1960 e com duração até o fi nal da década de 1980. As feministas 
da segunda onda viam desigualdades culturais e políticas das mulheres 
como intrinsecamente ligadas e encorajaram as mulheres a entender os 
aspectos de suas vidas pessoais também como profundamente politizados 
e como refl exo das estruturas de poder sexistas. A jornalista e ativista do 
feminismo radical Carol Hanisch cunhou o slogan “o pessoal é político”, 
que se tornou sinônimo da segunda onda.

A terceira onda do feminismo teve suas origens em meados dos 
anos 1980 quando líderes feministas da segunda onda como Gloria Anzal-
dúa, Chela Sandoval, Cherrie Moraga, Audre Lorde, Maxine Hong Kin-
gston, e muitas outras feministas negras, tentaram negociar um espaço 
dentro de pensamento feminista para a consideração das subjetividades 
relacionadas com a raça. Surgiu como resposta às falhas percebidas da 
segunda onda e também como uma resposta à reação contra iniciativas 
e movimentos criados pela segunda onda. Pretendeu contestar ou evitar 
o que consideravam defi nições essencialistas da segunda onda do femi-
nismo, que (segundo elas) supervalorizavam as experiências das mulheres 
brancas de classe média alta.

Nos últimos anos, com o avanço da reestruturação global, os limites 
impostos sobre o crescimento econômico e pela crescente degradação am-
biental, o movimento feminista dos países em desenvolvimento se torna-
ram céticos em relação às “soluções” ocidentais fundamentadas nas pers-
pectivas liberal-feminista (WID), principalmente. Verifi ca-se o despontar 
de um feminismo que, sem abandonar o compromisso com a igualdade de 
gênero, adota uma postura de valorização dos novos sujeitos sociais, das 
múltiplas racionalidades e identidades, e de um desenvolvimento susten-
tável, cuja expressão no movimento feminista é uma expansão geométrica 
dos feminismos populares, negros, indígenas, lésbicos, trans, jovens etc., 
cuja atuação é fundamentada na articulação das diferenças.

Contudo, ainda que se possa falar em “feminismos”, a perspectiva 
prevalecente é ainda a do feminismo liberal. E é justamente essa pers-
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pectiva que atualmente é fortemente questionada, ante a constatação de 
limitação de suas próprias premissas.

Feminismo e teoria liberal de democracia

Embora a história do movimento feminista aponte que as primeiras 
atividades em defesa dos direitos das mulheres, denominadas pela teoria 
feminista como “primeira onda”, tenham sido profundamente infl uencia-
das pela teoria liberal democrática, o feminismo, em sua trajetória recente 
questiona os três pilares da democracia liberal: a separação entre público e 
privado, a autonomia e a representatividade.

Há que se considerar que contratualistas como Locke, Rousseau 
e os utilitaristas, como Bentham, modelaram um mundo no qual os ho-
mens podiam ser livres e iguais, uma sociedade civil na qual os homens 
determinariam os seus próprios destinos. A concepção liberal da igualdade 
foi baseada na crença de que todos os homens tinham o potencial para 
serem racionais e que qualquer desigualdade teria de ser justifi cada em 
termos racionais. A concepção liberal de liberdade signifi cava que as pes-
soas eram governadas apenas com o seu consentimento e apenas dentro 
de certos limites, geralmente defi nidos em termos das esferas pública e 
privada (PATI, 2006). Liberdade, assim, como autonomia pessoal - viver 
uma vida de sua própria escolha - e autonomia política - sendo co-autor 
das condições sob as quais se vive.

Essas ideias, que jamais pretenderam aplicar-se às mulheres, foram 
assumidas por reformadoras como Mary Wollstonecraft e Harriet Taylor. 

Pateman (1989) reconhece que o feminismo nasceu com o discurso 
liberal e que o ideal de liberdade e igualdade abstratas foram a tônica do 
movimento feminista por décadas, contudo sustenta categoricamente que 
a teoria do liberalismo sobre o contrato social jamais estendeu sua doutri-
na da liberdade e da igualdade universal às mulheres. As características atri-
buídas ao “ser humano universal” eram características masculinas. Apesar 
das marcantes diferenças entre os contratualistas clássicos, a origem do 
político em todos eles é um contrato social do qual as mulheres são exclu-
ídas. A racionalidade e a liberdade não são atributos universais quanto ao 
gênero. Por isso, diz ela, o contrato social é também um contrato sexual 
(PATEMAN, 1993).
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Ainda que os teóricos do contrato e utilitaristas pudessem divergir 
sobre as condições da participação política, o voto representava, pragma-
ticamente, para todos os grupos aspirantes, o sinal mínimo de que  seus  
membros estavam plenamente agindo e se autodeterminando na nova 
sociedade civil. Por conseguinte, na primeira grande onda de atividade 
feminista no século XIX, a principal questão era o sufrágio.  Outras ques-
tões tais como direitos de propriedade, reforma do casamento e liberdade 
sexual foram discutidas, mas a teoria democrática incentivava as feministas 
a verem o voto como o modo correto e mais prático de atingir suas metas. 
Quando o sufrágio fosse concedido, as mulheres estariam aptas a votar em 
favor da legislação que corrigiria a injustiça às mulheres. Esta era a lógica 
feminista (NYM, 1939).

Questionando os pilares da democracia liberal: separação das 
esferas pública e privada, autonomia e representação

A separação liberal dos reinos público e privado foi um dos alvos 
centrais das feministas. Para a teoria feminista, a esfera pública, entendida 
como o espaço da política, tende, em geral, a excluir a família, colocando-
-a como uma questão privada. Ocorre que, as feministas argumentam, a 
estrutura hierárquica geral da família em vigor à época, e que se perpetuou 
ao longo da história, onde o homem é normalmente a cabeça e a mulher 
ocupa uma posição inferior, retrata uma desigualdade fundamental que é 
apontada como contraditória aos princípios de uma democracia. Mais, a 
posição de desvantagem da mulher perante o homem é manifestada não 
apenas na instituição familiar, mas também nas instituições econômicas, 
políticas e culturais, que distribuem de maneira desigual o poder em favor 
dos homens, e pode ser diferenciada ou exacerbada pela era histórica ou 
sistema econômico ou político. 

Conforme destaca Susan Okin, “perpetua-se a ideia de que essas es-
feras são sufi cientemente separadas, e sufi cientemente diferentes, a ponto 
de o público ou o político poderem ser discutidos de maneira isolada em 
relação ao privado ou pessoal” (OKIN, 2008, p. 305). Afi rma que:

a distinção liberal existente entre público e doméstico é ideológica 
no sentido de que apresenta a sociedade a partir de uma perspecti-
va masculina tradicional baseada em pressupostos sobre diferentes 
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naturezas e diferentes papéis naturais de homens e mulheres, e de 
que, como concebida atualmente, não pode servir como um con-
ceito central a uma teoria política que irá, pela primeira vez, incluir 
todas nós. Desafi ando a abordagem daqueles teóricos que ainda 
parecem assumir silenciosamente que a criação dos fi lhos e a do-
mesticidade ligadas à mulher são “naturais” e, portanto, situam-se 
fora do escopo da crítica política, as pesquisadoras feministas têm 
argumentado que a divisão doméstica do trabalho, e especialmen-
te a prevalência da mulher à frente da criação dos fi lhos, são so-
cialmente construídas, e portanto questões de relevância política. 
Além de serem fatores centrais na estrutura de gênero da sociedade 
de maneira mais ampla, sua manutenção não pode ser explicada 
sem a referência a elementos da esfera não-doméstica, como a se-
gregação e a discriminação sexuais correntes na força de trabalho, 
a escassez de mulheres nas altas rodas da política e a pressuposição 
estrutural de que trabalhadores e ocupantes de cargos políticos não 
são responsáveis por cuidar  das crianças.

Desse modo, a subordinação das mulheres resulta da supremacia 
masculina na defi nição de papéis e posições socialmente relevantes, atri-
buindo-se à mulher como funções principais o uso sexual e o sistema 
reprodutivo, sob a qual as diferenças de gênero são tornadas irrelevantes 
para a distribuição de benefícios. A essa institucionalização social das dife-
renças sexuais, como explica Susan Okin, se denomina construção social 
da distinção de gênero (OKIN, 2008, p. 306).

O liberalismo ao tratar as mulheres como seres abstratos, sem exa-
minar o conteúdo e limitações dessas desigualdades em termos de gênero, 
atribui a elas direitos também abstratos. O fundamento desta neutralidade 
é a suposição generalizada de que não existe desigualdade de gênero na 
sociedade e que as mesmas condições de competição atingem igualmente 
aos homens e mulheres.

Neste passo, o liberalismo foca primariamente em cada indivíduo 
como indivíduo, ao invés de chamar também a atenção para o contexto 
social e para as relações de Poder no qual os indivíduos vivem. Tomando 
como exemplo a violência contra a mulher, o liberalismo pode até conde-
nar o maltrato de cada mulher como indivíduo, porém sua metodologia 
individualista impede que ele perceba os obstáculos sistemáticos e de gru-
po para o fl orescimento das mulheres como tal.

De acordo com Mackinnon (1987), a despeito da igualdade perante 
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a lei, o direito positivo garante que o ponto de vista masculino seja impos-
to pelas políticas de Estado. A mediação jurídica aparece como instrumen-
to de controle, para atender um objetivo principal: apresentar o domínio 
masculino como algo natural e não como uma interpretação unilateral de 
um grupo dominante. 

Neste ponto, insta acentuar que o feminismo considera a menor 
unidade de análise o grupo e não o indivíduo, porquanto entende que a 
aplicação do indivíduo como unidade básica da política impede a análise 
adequada de grupos desfavorecidos e interesses (cuja satisfação, por vezes, 
exigem representação de grupos).

Conforme ressalta Silvana Mariano: 

Quando exige do Estado o atendimento às questões específi cas 
da mulher, o movimento feminista (ou parte dele) põe em xeque 
alguns pilares da democracia liberal: o indivíduo como “unidade 
política”; a “universalidade das regras”; a “neutralidade do Estado” 
e a eleição do mercado como espaço para a satisfação das neces-
sidades da sociedade. (...) No bojo das reivindicações feministas, a 
unidade política passa a ser os grupos sociais, nesse caso divididos 
por Sexo. A universalidade das regras é substituída por direitos 
especiais a grupos específi cos. A neutralidade do Estado e das ins-
tituições políticas é substituída pela concepção de que o Estado 
sendo uma arena privilegiada de disputa de poder e representando 
a condensação das forças políticas presentes na sociedade deve, 
então, absorver demandas sociais e políticas pela superação das 
desigualdades econômicas, sociais e culturais. Essa concepção vai 
na contramão da perspectiva liberal que vê o mercado como o 
mecanismo de acesso ao direitos liberais e de satisfação das neces-
sidades geradas socialmente. (MARIANO, 2001). 

Ressalte-se, entretanto, que essa postura adotada pelo feminismo 
também traz consequências para o desenrolar da luta política, e põe em 
relevo a questão mais ampla das relações entre os campos da política insti-
tucional e dos movimentos sociais. Isto se dá porque a luta dos movimen-
tos sociais e, especialmente, a luta feminista acaba sendo vista como uma 
ação política corporativista, que defende um grupo e não a totalidade da 
sociedade.

Consoante Celi Jardim (2010), no campo político institucional das 
democracias representativas os espaços de participação política obedecem 
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a uma lógica da “pretensão à hegemonia” do discurso político; é dizer, 
malgrado suas divisões ideológicas internas, os sujeitos tendem à constru-
ção de uma visão de mundo que supostamente representaria os interesses 
gerais da sociedade. O discurso dos movimentos sociais e principalmente 
do feminismo, por sua vez, obedeceria à lógica do corporativismo “não 
por seu conteúdo, mas pela forma com que defende princípios inarre-
dáveis e pela difi culdade de articular-se a novas e/ou outras lutas, não 
criando condições para ameaçar o campo das práticas com pretensão he-
gemônica”.

Ainda de acordo com Celi Jardim (2010), acompanha cada uma 
dessas duas lógicas uma forma de participação política. O campo da políti-
ca tende a equiparar participação à representação, medindo a primeira pela 
capacidade de grupos e interesses de se fazerem representados. O campo 
dos movimentos sociais vê a participação de forma diversa: participação 
envolve ação direta sem o instituto da representação.

Para esta autora, como tanto ao nível da prática política como da 
produção acadêmica, a questão central da construção da democracia no 
Brasil tem passado pelas questões referentes ao aprimoramento dos ins-
trumentos de representação, essa postura de “autonomia” do feminismo o 
enfraqueceria, por deixá-lo sem condições de intervir na “grande política”, 
onde as questões são decididas.

O debate proposto por Celi Jardim, neste ponto, se insere na tortu-
osa questão, de muita relevância teórica, sobre a relação entre movimentos 
sociais e Estado.

No Brasil, está longe de haver não consenso entre os estudiosos do 
tema. Leonardo Avritzer afi rma que, devido a presença de forte clientelis-
mo, somente nos anos 1970 começou a ocorrer um processo de formação 
de associações comunitárias independentes do sistema político acerca do 
início das ações coletivas reconhecidas como movimentos sociais no Bra-
sil. Sua tese é fortemente contestada por Adrian Lavalle, que não conside-
ra plausível a tese de que o início dos movimentos sociais no Brasil tenha 
como marco inicial os anos 1970, tampouco a caracterização desse perí-
odo como de “autonomia plena” dos movimentos sociais, sustentando a 
importância do pressuposto analítico da mútua constituição entre Estado 
e sociedade civil (AVRITZER, 2002; DAGNINO, 2004; GOHN, 1997; 
LAVALLE, 2015).
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Conforme aponta KAUCHAKJE (2008), os movimentos sociais 
representam o confl ito ou a contradição entre setores da população, pela 
conquista e/ou administração de recursos e bens econômicos e culturais e, 
também, por promoverem mudanças nas relações políticas instituídas de 
uma sociedade (ou, com menor frequência, para mantê-las). 

Embora o debate teórico sobre movimentos sociais que teve grande 
incidência nos anos 1970 e 1980 tratasse, especialmente, dos movimentos 
de trabalhadores e populares urbanos, que ostentavam maior visibilidade, 
a história dá conta que ainda no ambiente do regime militar e muito limi-
tado pelas condições que o país vivia na época, aconteceram as primeiras 
manifestações feministas no Brasil ainda na década de 1970.  

O movimento feminista, que havia ressurgido com muita força nos 
países ocidentais por volta de 1968, ao lado de outros movimentos sociais 
pelos direitos civis, incorporou a agenda econômica e desafi ou a suposi-
ção de que a modernização aumentaria automaticamente a igualdade de 
gênero. Até então, tanto os principais líderes mundiais ocidentais quanto 
os especialistas em desenvolvimento apostavam que as políticas de de-
senvolvimento ocidentais iriam posicionar economias frágeis do Terceiro 
Mundo para um “take-off”. Poucos questionaram se essa prosperidade se 
estenderia igualmente a todos os grupos de classes, raças e de gênero. 

Sob o termo Women In Development (WID) passaram a envidar 
esforços para infl uenciar as políticas da Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional (USAID). O marco fundamental para 
a construção teórica quanto ao papel das mulheres no desenvolvimento 
econômico foi um importante estudo realizado por Ester Boserup sobre 
desenvolvimento econômico e agrícola - O papel das mulheres no Desen-
volvimento Econômico (1970) – que investigou o impacto dos projetos de 
desenvolvimento sobre as mulheres do Terceiro Mundo.

A abordagem WID, com a sua determinação em integrar as mu-
lheres no desenvolvimento, tornou-se lentamente uma preocupação de 
muitos governos e agências doadoras. No entanto, esta abordagem tinha 
limitações importantes que tenderam a restringir a sua capacidade trans-
formadora em muitos níveis. Como essa abordagem era dependente da 
teoria da modernização, acabava por ignorar contribuições do conheci-
mento das comunidades locais, como os indígenas na América Latina. 

A partir da crítica à abordagem WID, o movimento feminista ado-
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tou a abordagem WAD (Woman and Development), mais analítica que a 
do tipo WID, mas que não fazia propostas concretas para as políticas de 
desenvolvimento, ao contrário do WID. Teóricos e ativistas que trabalha-
vam dentro deste paradigma defendiam uma abordagem de desenvolvi-
mento para as mulheres que reconhecesse os perigos da integração das 
mulheres em um mundo patriarcal, e procuravam criar projetos “só para 
mulheres”, cuidadosamente construídos para proteger os seus interesses 
frente a dominação patriarcal. Eles reconheciam, contudo, que tal auto-
nomia implicaria no risco de uma maior marginalização e fi nanciamento 
inadequado impostos pela pequena escala de projetos e iniciativas só para 
mulheres.

Com o aprofundamento dos estudos as feministas teóricas do de-
senvolvimento se convenceram de que tanto abordagens pelo WID como 
pelo WAD não atacavam os fatores fundamentais que estruturam e man-
têm as desigualdades de gênero, e voltaram-se para a perspectiva GAD 
(Gender and Development), referido como “abordagem de empodera-
mento” ou “planejamento com enfoque de gênero.” 

A abordagem GAD argumenta que o status das mulheres na socie-
dade é profundamente afetado por suas condições materiais de vida e pela 
sua posição nas economias nacionais, regionais e globais, mas também 
é afetado pela natureza do poder patriarcal em suas sociedades a nível 
nacional, da comunidade e das famílias. As feministas ao adotarem a pers-
pectiva GAD desafi aram o capitalismo e o patriarcado ao mesmo tempo, e 
identifi caram a divisão socialmente construída entre o trabalho produtivo 
e reprodutivo como base da opressão das mulheres e lançaram as bases 
para a economia feminista de esquerda. 

Nas políticas de desenvolvimento, embora tenham alcançado mu-
danças relevantes, tais como incluir a questão do desenvolvimento huma-
no como parte integrante do crescimento econômico e um maior inves-
timento em educação para as mulheres, verifi ca-se que tanto os governos 
nacionais quanto as instituições internacionais não conseguiram avançar 
para além de uma abordagem que explora as premissas do feminismo libe-
ral sob o paradigma da teoria da modernização. 

Quanto ao aspecto da representação política institucional também 
as conquistas encontraram e encontram obstáculos consideráveis, persis-
tindo o quadro de sub-representação. A participação feminina na política 
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vem sendo entendida como um importante meio para a consolidação da 
democracia brasileira e para o alcance da igualdade de direitos (VAZ, 2008; 
SWO, 2010). Matos (2009) afi rma que a ausência da mulher no espaço 
formal da política brasileira pode produzir impactos profundos na conso-
lidação da cidadania e da democracia brasileira.

A constatação da baixa participação feminina na política institucio-
nal, não obstante a elevação crescente do grau de inserção feminina no 
mercado de trabalho e demais esferas da vida social – como na educação 
– e a igualdade de direitos preconizada pela carta constitucional, aliada à 
percepção de que uma sociedade que se pretenda democrática não pode 
conviver com assimetrias de tal ordem, trouxe para o centro do debate a 
necessidade de se compreender o motivo da persistência da baixa presença 
de mulheres na esfera política tradicional bem como que difi culdades as 
mulheres encontram para a ocupação desses cargos. 

Como resultado concreto desse debate, emergiram propostas de 
ações afi rmativas aplicadas ao campo político, incluindo-se aí as políticas 
de cotas, que têm ocupado posição de destaque em estudos tanto na Aca-
demia quanto nos movimentos sociais. 

Araújo (2001) ressalta que: 

As cotas vêm-se transformando numa das estratégias privilegiadas 
na luta das mulheres por inserção nas esferas de poder, gerando 
impactos simbólicos importantes ao contribuir para alterar deter-
minadas percepções sobre o lugar da mulher na política, e também 
impactos objetivos, quantitativos, ao propiciar aumentos efetivos 
nos percentuais de mulheres presentes nas esferas de representa-
ção parlamentar em muitos países nos quais vêm sendo adotadas 
as cotas. 

A 4ª Conferência das Nações Unidas sobre Mulher, realizada em 
Beijng, em 1995, foi um marco na agenda por representação feminina, 
tendo como consequência uma extensiva aplicação de políticas de cotas 
de gênero.

No Brasil, em 1995, através da Lei n. 9.100/95, que disciplinou as 
eleições municipais de 1996, foi adotada pela primeira vez uma lei de cotas 
para cargos do legislativo municipal que previa o mínimo de 30% e o má-
ximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Em 1997, essa lei foi ampliada 
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para cargos do legislativo federal.  A regra, redigida de modo indistinto no 
sentido de assegurar a participação de ambos os sexos, objetivou, na ver-
dade, estimular a participação das mulheres no cenário político, espaço do 
qual estiveram alijadas por longo período e onde, ainda hoje, o percentual 
de representação no Congresso Nacional é inferior a 10%, colocando o 
Brasil na lanterna quando comparado aos demais países da América.

De acordo com a lei 9504/1997 (§3º, Art. 10): “Do número de va-
gas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação 
deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por 
cento para candidaturas de cada sexo”. Em 2009, uma alteração no texto 
da lei fez com que seu cumprimento fosse obrigatório. A Lei 12.034/09 
alterou a redação deste dispositivo, reforçando seu conteúdo: “Do núme-
ro de vagas resultante [...] cada partido ou coligação preencherá o mínimo 
de 30% e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada 
sexo (§3º, art. 10, Lei 9.504/1997, nova redação dada pela Lei nº12.034 de 
29-9-2009)”. 

Outra medida, de grande relevância, instituídas pela mini reforma 
eleitoral que alterou a Lei nº 9.504/97, foi a reserva de 10% do tempo de 
propaganda gratuita eleitoral para candidatas mulheres e a destinação de 
5% do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de pro-
moção e difusão da participação política das mulheres, ambas presentes 
no Art. 2º. Neste caso, o partido político que descumprir este dispositivo 
deverá, no ano subsequente, acrescer o percentual de 2,5% do Fundo Par-
tidário para essa destinação, fi cando impedido de utilizá-lo para fi nalidade 
diversa (BRASIL, 2009). 

Nas eleições de 2010, entretanto, do total de candidaturas apresen-
tadas, poucos foram os partidos que cumpriram o percentual exigido por 
lei para os cargos proporcionais. 

A partir dos dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) sobre as eleições municipais 2012 percebe-se que, pela primeira 
vez, houve o cumprimento da obrigatoriedade das cotas, sendo que as 
mulheres representaram 32,6% das candidaturas ao legislativo municipal, 
considerando a média geral de candidaturas. No entanto, esses mesmos 
dados mostram que no que tange à vitória nas eleições, as mulheres per-
manecem sub-representadas, sendo que constituem apenas 13,3% do total 
de vereadores eleitos no Brasil.
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Neste passo, verifi ca-se a trajetória da luta das mulheres pela par-
ticipação política: primeiro, através da conquista do direito ao voto, de-
pois pela conquista de ações afi rmativas que garantissem a igualdade de 
oportunidades de participação na arena política como candidatas e, na 
atual quadra, a luta pela efetiva participação política, com base no conceito 
de democracia paritária, introduzido no documento aprovado pela Cúpu-
la Europeia “Mulheres e Poder”, realizada em Atenas, em novembro de 
1992, denominado Declaração de Atenas, sob a qual as desigualdades de 
gênero seriam superadas para se alcançar uma sociedade plenamente justa 
e igualitária.

Conclusão

A guisa de conclusão, pode-se afi rmar que embora a história do 
movimento feminista aponte que as primeiras atividades em defesa dos 
direitos das mulheres tenham sido profundamente infl uenciadas pela te-
oria liberal democrática, bem como que o discurso liberal e o seu ideal 
de liberdade e igualdade abstratas tenham sido a tônica do movimento 
feminista por décadas,  as demandas feministas por políticas de desenvol-
vimento que contemplassem os interesses das mulheres, como também 
por políticas públicas voltadas para a questão de gênero, em especial as 
ações afi rmativas que visassem compensar as desvantagens das mulheres, 
redundaram no questionamento  dos pilares da teoria liberal de democra-
cia, pondo em relevo as limitações dos regimes democráticos liberais, e, 
por conseguinte, estabelecendo novos parâmetros para a democracia que, 
do ponto de vista do feminismo, há de ser uma democracia paritária, sob 
a qual as desigualdades de gênero seriam superadas para se alcançar uma 
sociedade plenamente justa e igualitária.
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De governista à oposição: o declínio 
eleitoral do PFL/DEM na Câmara Federal 

brasileira de 1998 a 2010

Sara de Sousa Fernandes Epitácio32

Roberta Carnelos Resende33

Resumo

O objetivo do presente artigo é compreender o declínio eleitoral do Par-
tido da Frente Liberal, atual Democratas. Para tanto, foram observados o 
momento de gênese e desenvolvimento do partido, a participação deste nas 
formações das coalizões presidenciais, e, principalmente, os resultados elei-
torais. Através da análise da trajetória política dos parlamentares, pretendeu-
-se verifi car se o declínio eleitoral do partido estava relacionado a migração 
partidária. Entretanto, observou-se que, além das migrações, este declínio 
está associado sobretudo à saída dos parlamentares do cenário político.

Palavras-chave: PFL, trajetória política, declínio eleitoral.

Introdução

O Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), 
constituiu-se, ao lado do PMDB, em um dos principais protagonistas da 
política brasileira nos últimos 25 anos. O sucesso eleitoral do partido ga-
rantiu uma participação efetiva nas coalizões presidenciais, e esse apoio 
foi convertido em cargos ministeriais e na composição de uma bancada 
parlamentar coesa e disciplinada (Figueiredo, Valente, Limongi, 2000). En-
tre os anos de 1986 e 1998, o PFL participou diretamente da formação de 
todos os gabinetes presidenciais, com destaque para a parceria selada com 
o PSDB na década de 1990. Parceria que, de acordo com Roma (2002), 
amenizou o conservadorismo atribuído ao partido oferecendo-lhe uma 
roupagem moderna, necessária para competição política no sistema de-
mocrático recém-inaugurado. 

32    Mestre em Ciências Políticas pela UFPI.

33    Mestre em Ciências Políticas pela UFPI.
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Durante os governos José Sarney (1986-1990), Fernando Collor 
(1991-1992), Itamar Franco (1993-1994) e Fernando Henrique (1994-
1998/1999-2002), o PFL permaneceu entre os partidos a ocupar o maior 
número de pastas ministeriais. Manter-se no governo não revela simples-
mente a persistência de um comportamento fi siológico, mas, sobretudo, 
a obtenção de recursos políticos necessários para a manutenção do apoio 
de grupos organizados junto ao partido (Meneguello, 1998; Budge, Ke-
man, 1990). Apesar da expressividade eleitoral é possível observar que, 
com a saída do PFL da coalizão governista, em 2002, a representatividade 
do partido foi reduzida sensivelmente34. O objetivo principal deste artigo 
é compreender o declínio do PFL/DEM através da análise da trajetória 
política dos deputados federais. A hipótese é de que tal declínio está rela-
cionado à saída dos deputados da cena política, ou seja, a não candidatura 
desses parlamentares à cargos eletivos, e à migração partidária.

Os dados foram retirados juntos ao TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral), totalizando um universo empírico de 297 deputados federais, de 1998 
a 2010. Essa análise não compreende a dinâmica das legislaturas, visto 
que as transições ocorridas no exercício destas (falecimento, renúncia etc.) 
não serão consideradas. Desse modo, embora alguns suplentes venham a 
assumir o cargo no decorrer da legislatura, para a presente proposta, estes 
serão considerados não eleitos. 

O artigo divide-se em três seções: na primeira será apresentado o 
contexto histórico de formação do PFL; a segunda seção terá como en-
foque o desempenho eleitoral do partido; na terceira parte será analisado 
o declínio deste partido na Câmara Federal, a partir de três perspectivas: 
a migração de seus partidários, a saída da cena política e as derrotas elei-
torais. 

1 O Partido da Frente Liberal: gênese e desenvolvimento
 

A fundação do PFL está estritamente relacionada ao fi m do Regime 
Militar e a eleição do primeiro presidente civil depois de vinte anos de 
ditadura. Após quatorze anos de política bipartidária o sistema político 
brasileiro retorna ao multipartidarismo em 1979. Esta transição pode ser 
interpretada de duas formas: representava uma tentativa de fragmentar 

34  Na Câmara Federal, o partido ocupou 20,5% das cadeiras em 1998, 16,4% em 2002, 
12,7% em 2006, e 8,4% nas eleições de 2010 (Fonte: TSE).



161

a oposição, sustentada pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), 
freando o seu crescimento, ou ainda, era uma possibilidade de reformular 
o partido governista e torná-lo mais competitivo.

Desde as eleições de 1974, o então MDB mostrava claros sinais 
de crescimento, tendo aumentado neste ano a sua representação de 28% 
para 44% dos deputados na Câmara Federal, e eleito 16 senadores contra 
apenas 6 da Arena - partido que sustentava o Regime, além de compor a 
maioria dos deputados estaduais em seis Assembléias (Ramos, 2002).

O crescimento do MDB possibilitou uma polarização da competi-
ção política brasileira mesmo sob os auspícios do regime autoritário, fato 
esse que resultou em medidas impostas pelo Governo, sobretudo na parte 
legislativa. As retaliações arenistas ao crescimento do MDB foram concre-
tizadas em 1976 com a Lei Falcão35, que estabelecia severos limites quanto 
à maneira pela qual os candidatos a cargos eletivos poderiam se apresentar 
ao eleitorado na propaganda eleitoral televisiva.  Esta medida foi comple-
mentada pelo “Pacote de Abril” que previa, entre outras medidas, que um 
terço dos senadores seria escolhido diretamente pelo governo.

Outro fato importante para frear o crescimento do MDB foi a cria-
ção do PDS (Partido Democrático Social) em 197936, que tinha como ob-
jetivo renovar os quadros políticos arenistas e livrar o partido da alcunha 
de governista, como também garantir a permanência do Governo no jogo 
político. Entretanto, mesmo com tais medidas, a tendência declinante do 
PDS não pôde ser contida. 

A crise econômica e a ausência de consenso no interior do PDS so-
bre o candidato à eleição presidencial, aliada a não aprovação da Emenda 
Constitucional Dante de Oliveira (favorável as eleições diretas), represen-
tou o estopim para que a ala liberal do PDS, denominada “Frente Liberal”, 
se articulasse e propusesse uma aliança com o PMDB. Tal aliança, deno-
minada “Aliança Democrática” foi formada com o objetivo de garantir o 
retorno às eleições diretas em todos os níveis, apoiou a liberdade sindical, 
35  Lei nº 6.339, de 1º de julho de 1976.

36  Em 1979, houve o retorno ao multipartidarismo e a permissão para a realização de 
eleições diretas para o Executivo Estadual. Além do MDB (PMDB), da Arena (PDS), out-
ros três partidos foram criados: PDT (Partido Democrático Trabalhista), PT (Partido dos 
Trabalhadores) e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Em 1982, ocorreu a primeira eleição 
em que participam os partidos recém-criados, entretanto, o PMDB e o PDS polarizam a 
cena política, pois ambos possuíam uma máquina partidária nacionalmente organizada, 
e juntos contavam com 90% dos congressistas eleitos em 1982, além de 97% do Senado 
(Lima, 1993; Melo, 2007).
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propôs a retomada do crescimento econômico e a organização da As-
sembléia Constituinte, após a eleição de 1985. A Aliança Democrática foi 
consolidada com a Carta “Compromisso com a Nação”, que propunha:

O PMDB e a Frente Liberal, conscientes de suas responsabilidades 
perante a Nação, decidiram reunir seus esforços no propósito de 
promover as inadiáveis mudanças que a sociedade brasileira exige. O 
entendimento que selam, neste momento, é o primeiro passo para 
a constituição de uma Aliança Democrática, que se compromete 
com o destino nacional. Ao formalizá-lo, os signatários conclamam 
os Partidos Políticos e demais forças democráticas, animados pelo 
sentimento de patriotismo, a se irmanarem nesta caminhada de 
fé e esperança do povo brasileiro. [...] É urgente a necessidade de 
proceder-se a reorganização institucional do País. [...] Esta é a tare-
fa que cumpre empreender. Esse sentimento possibilita a Aliança 
Democrática estabelecer como compromissos impostergáveis e fun-
damentais com a Nação brasileira: Restabelecimento imediato das 
eleições diretas, livres e com sufrágio universal para Presidente da 
República, Prefeitos das Capitais dos Estados e dos Municípios [...]; 
convocação de Constituinte [...] Restabelecimento da Independência 
e prerrogativas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário [...] 37

O nome de Tancredo Neves foi aprovado pela Frente Liberal para 
disputar as eleições de 1985, juntamente com o nome de José Sarney 
(PMDB) para a Vice-Presidência. Deste modo, a articulação dos dissiden-
tes no interior do PDS tornou-se mais forte, pois José Sarney, muito em-
bora fi liado ao PMDB, era recém-egresso do PDS e possuía no partido a 
simpatia de várias lideranças. Através de tal composição, a chapa oposicio-
nista liderada por Tancredo Neves vence as eleições. Tancredo não chega 
a tomar posse por problemas de saúde que dias depois o levariam a óbito, 
assumindo a presidência, o vice José Sarney. 

Com a posse de Sarney foi iniciada a trajetória virtuosa do PFL, 
sendo que até 2002 o partido esteve presente em todas as bases governis-
tas do executivo federal, característica que o consagrou como o “partido 
governista” por excelência, durante quase duas décadas, conforme poderá 
ser observado na próxima seção, que tratará do papel do PFL na compo-
sição de governo.

37  Compromisso com a Nação ; In: TAROUCO.Gabriela. O partido da Frente Liberal: 
Trajetória e papel no sistema político,IFCH/UNICAM,fevereiro/1999.
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2 A formação de Governo e o PFL/DEM nas eleições

Um partido é forte nacionalmente não só quando ocupa o executi-
vo, mas igualmente quando pertence à coalizão de governo. Em sistemas 
presidencialistas, multipartidários e federativos, tal como o brasileiro, as 
alianças partidárias nacionais são imprescindíveis para a governabilidade, 
além de viabilizarem recursos para a execução de políticas e para sobrevi-
vência das organizações partidárias.

Os cargos ministeriais são exemplares neste sentido. Segundo Bud-
ge e Keman (1990), a distribuição de ministérios não é realizada de forma 
indiscriminada entre todos os partícipes da coalizão, mas busca uma pro-
porcionalidade aproximada entre cadeiras parlamentares e ministérios. Ou 
seja, o executivo busca apoio dos partidos representados no legislativo, e 
estes sentem-se motivados a cooperar em troca de recursos concedidos 
via cargos ministeriais. (Meneguello, 1998)

Contudo, em uma perspectiva organizacional, os partidos que já 
nascem como partidos governistas enfrentam maiores difi culdades para se 
institucionalizarem (Panebianco, 2005). Assim, possuir uma gênese gover-
nista não é garantia de consolidação organizativa e êxito eleitoral. Dessa 
forma, os partidos governistas também precisam investir na construção de 
um núcleo de lideranças nacionais coesa responsáveis por arbitrar sobre os 
rumos do partido. À luz desta discussão, será observada a participação do 
PFL nos governos José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) e Luís Inácio (Lula).

O PFL integrou a primeira coalizão governista da democracia re-
cente. O apoio ao governo Tancredo Neves, além de marcar o nascimento 
da Frente Liberal, conferiu ao partido uma expressiva participação. De 
acordo com Meneguello (1998) a coalizão fundadora PFL/PMDB apoiou 
todos os governos entre 1986 e 1998. O desempenho eleitoral do PFL 
sempre foi apontado como um caso de sucesso na política brasileira. No 
momento de fundação, o partido contou com uma base parlamentar for-
mada por 79 deputados e 17 senadores. Respectivamente 16,5% da Câma-
ra e 24% das cadeiras do Senado (Tarouco, 1999).

Em 1990, o PFL lança como candidato próprio o ex-ministro Aure-
liano Chaves que obtêm uma votação irrisória, terminando o pleito em oi-
tavo lugar. O segundo turno foi realizado mediante uma forte polarização 
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entre o candidato da esquerda Luiz Inácio (PT), e Fernando Collor (PRN), 
apoiado por forças de direita. O PFL apoiou Fernando Collor, delineando 
claramente seu perfi l no espectro ideológico. 

De acordo com Meneguello (1998), o governo Fernando Collor foi 
bastante peculiar. O então presidente advinha do PRN, partido fragilmen-
te organizado e inexpressivo. Sob forte denúncia de corrupção contra o 
governo central e o iminente impeachment do presidente Collor, o PFL 
afasta-se da coalizão governista, e retornando ao poder em apoio ao go-
verno de Itamar Franco. Neste governo, juntamente com o PSDB, o PFL 
passou a articular as eleições de 1994. 

 A eleição de 1994 foi vencida pelo Ministro da Fazenda do gover-
no Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que obteve noto-
riedade política mediante a implantação do “Plano Real”. O sucesso deste 
programa econômico foi surpreendente que paralisou a oposição e garan-
tiu a vitória ao PSDB ainda em primeiro turno (Couto e Abrucio, 2003).

 Nas eleições de 1994, o PFL manteve-se como o segundo maior 
partido, elegendo 17,3% dos deputados federais e 20,3% dos senadores. A 
coligação PFL/PSDB garantiu êxito aos dois partidos elevando o PSDB à 
condição de terceiro maior partido em número de votos e, por outro lado, 
estabilizou a representatividade do PFL.

Figueiredo, Limongi e Valente (2000), ao analisar o primeiro gover-
no Fernando Henrique, destacam que este foi marcado por uma agenda 
reformista, e para que este programa fosse aprovado, o governo ampliou 
a participação dos partidos da aliança eleitoral. O PFL foi um parceiro 
necessário, pois possuía uma signifi cativa bancada parlamentar que apoiou 
as medidas reformistas, manteve uma elevada disciplina partidária no con-
gresso nacional, superior ao próprio partido do governo (PSDB). Em 
contrapartida, o PSDB concedeu ao PFL os principais ministérios, em 
termos de recursos disponíveis.38

O ano de 1998 consagrou a vitória da coligação, com a reeleição 

38  Na realidade, apenas o Ministério da Previdência, por todo o período controlado pelo 
PFL, é responsável por quase 47% do total de gastos dos ministérios (excluídos os milita-
res). Os dois outros ministérios ocupados pelo PFL   Minas e Energia e Meio Ambiente   
respondem, portanto, por parcela pequena dos gastos governamentais. A indicação do 
PTB para o ministério da Agricultura pode ser atribuída ao interesse dos parlamentares 
deste partido na política para o setor. Levando em conta ainda interesses dos partidos em 
áreas específi cas de políticas públicas, cabe ressaltar que para um partido como o PFL, 
dependente de recursos de patronagem, é sem dúvida importante o controle do ministério 
da Previdência (Figueiredo, Limongi e Valente, 2000).
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em primeiro turno de Fernando Henrique. Nesta eleição, o PFL ultra-
passou o PMDB e consagrou-se como o maior partido no Congresso 
Nacional, com 20,7% dos deputados federais e 18,5% dos senadores. 
Apesar da manutenção da aliança entre PSDB/PFL nas eleições de 
1998, houve uma crise na relação entre os dois partidos. Era notória a 
ampliação do peso da Frente Liberal no governo FHC, pois, do primeiro 
para o segundo mandato psdebista, o PFL ampliou ainda mais seu peso 
nos cargos ministeriais39. 

De acordo com Corbellini (2005), a condição de parceiro principal 
do governo FHC conferiu ao PFL certa autonomia para articular uma 
candidatura própria para as eleições de 2002. Para arrefecer a expansão do 
PFL, o PSDB que igualmente pretendia lançar um candidato do partido 
para as eleições presidenciais, procurou enfraquecer o PFL e aproximar-se 
do PMDB. Contudo, o PSDB estava em desvantagem, pois o otimismo do 
sucesso eleitoral obtido na reeleição não foi mantido. 

Nos anos iniciais do segundo governo Fernando Henrique, uma 
grave crise econômica, iniciada na Rússia, alastrou-se pelo país (Cou-
to e Abrucio, 2003). O controle da crise econômica signifi cava o aval 
para que o presidente pudesse direcionar sua sucessão. Este controle 
não aconteceu e, consequentemente, a popularidade do governo decli-
nou. No âmbito da base governista, ganhou destaque as disputas entre 
o PFL, liderado por Antônio Carlos Magalhães, e o PMDB, ambos em 
busca de um apoio formal do PSDB às possíveis candidaturas para as 
eleições de 2002.

Antonio Carlos Magalhães foi cassado em 2001, após ter viola-
do o painel de votação do Senado. Paralelamente aos estratagemas do 
PSDB, o PFL consolidava a candidatura à Presidência da então gover-
nadora do Maranhão Roseana Sarney. Devido a alguns escândalos de 
corrupção envolvendo o marido de Roseana, a candidatura é retirada. 
O PFL fragmentou-se entre a candidatura de Ciro Gomes (PPS) e José 
Serra (PSDB). Para Corbellini (2005), a difi culdade de se manter uma 
aliança entre os dois partidos deveu-se, principalmente, a proximidade 
ideológica entre ambos. 
39  Em 1994 deteve três ministérios: Ministério da Previdência, Ministério de Minas e En-
ergia e Ministério do Meio Ambiente. Em 1998, ocupa quatro Ministérios; Meio Ambiente, 
Minas e Energia, Ministério da Defesa e Ministério de Esportes e Turismo. Entretanto, 
em termos de recursos disponíveis os ministérios ocupados no ano de 1998 foram menos 
signifi cativos (Figueiredo, Limongi e Valente, 2000).
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Paradoxalmente, e isso talvez a elite peessedebista não tenha com-
preendido, a estabilidade e a efi ciência da grande aliança se deveu 
justamente às diferenças entre ambos. Nesse sentido, é pertinente 
recuperar a ideia de Panebianco. Segundo o autor, as alianças en-
tre partidos com grandes proximidades doutrinárias e bases sociais 
similares são aquelas de mais difícil manutenção, ao passo que as 
alianças mais estáveis são aquelas que, quando isso é possível, se 
estabelecem entre partidos ideologicamente distantes (idem, 2005, 
p. 236).  

 Deste modo, ambos os partidos foram derrotados nas urnas.  
Com a eleição do governo petista em 2002, o PFL sofreu uma redução de 
20% dos seus quadros (Couto e Abrucio, 2003), e pela primeira vez atuou 
como oposição.

Diante desta descrição é possível observar que o PFL possui ca-
racterísticas próprias dos partidos cartéis, ou seja, longe dos recursos pú-
blicos, a participação eleitoral do partido é drasticamente reduzida, e por 
outro lado, a quebra dos acordos dos membros que compõem o cartel 
gera prejuízo eleitoral para todos os entes envolvidos (Katz e Mair, 1995).

Considerando o período de 1986 a 2010, é possível observar que 
o partido reduziu sua representatividade em todos os pleitos, confor-
me tabela 1. Em relação aos deputados federais e estaduais eleitos pelo 
PFL/DEM, é interessante observar que, a saída do partido da coali-
zão governista pode ter contribuído para o declínio do partido, pois de 
acordo com os dados, o percentual de cadeiras foi reduzida em apro-
ximadamente 4% em cada uma das eleições posteriores à 1998, exceto 
as eleições de 2002 e 2006 para as Assembléias, em que o percentual 
manteve-se constante. Quando contraposto os resultados da Câmara e 
Assembléias, observa-se que tal declínio é ainda mais acentuado na pri-
meira, pois há uma variação de 8% entre os anos de 2002 e 2010 nesta, 
e menos de 4% naquela. 

Em relação ao Senado, foi possível observar que, mesmo com o fi m 
da coalizão, a representação ainda foi ascendente, porém, no período de 
2006 a 2010, houve o declínio mais abrupto, passando de 22,2% à 3,7%. 
Os dados apresentados podem indicar que a Câmara Federal e Assem-
bléias Legislativas, no caso do PFL/DEM, sofreram impacto imediato da 
mudança ocorrida na coalizão presidencial.
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Tabela 1- Representação eleitoral do PFL/DEM na Câmara Federal, Sena-
do e Assembléias Legislativas (1986-2010)

Fonte: TSE

Quando comparado à outros partidos, é relevante destacar que, em 
1986, quando o PFL concorreu pela primeira vez às eleições, foi o segun-
do partido em número de cadeiras na Câmara Federal, somente atrás do 
PMDB (Gráfi co 1), ou seja, este partido surgiu com forte capital político, 
mantido por suas lideranças egressas do PDS. 

Gráfi co 1- Desempenho do PDS, PMDB E PFL nas eleições para a Câ-
mara Federal (%) (1982 - 1986)

Fonte: Dados eleitorais do Brasil (1982-2006)/ Jairo Nicolau (IUPERJ)
 

Nas eleições de 1990 houve uma ampliação no número de partidos 
representados na Câmara Federal40. Entretanto, esta fragmentação reduziu o 
número de deputados eleitos pelo PFL, mas não impediu que o partido per-
manecesse com a segunda maior representação para este cargo.  O PMDB, 

40  Nas eleições de 1986, 12 partidos compuseram a Câmara Federal, e em 1990 este 
número aumentou para 19. 
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apesar de manter a maior bancada, teve seu contingente reduzido devido, pos-
sivelmente, à cisão ocorrida no partido em decorrência da fundação do PSDB.

No ano de 1994 houve uma redução da vantagem do PMDB em rela-
ção ao PFL de 5,0%, em 1990, para 3,6%, em 1994. Outra característica des-
ta eleição foi o crescimento do PSDB. O partido sai da sétima posição em 
1990, e passou a ser o terceiro partido com base nos números de cadeiras 
na Câmara Federal em 1994. É neste ano igualmente que o PFL e o PSDB 
selam um importante acordo político que perduraria até meados de 2002.

Em 1998, o PFL ultrapassou o PMDB, conquistando 20,5% das cadei-
ras da Câmara, enquanto o PSDB obteve 19,3%. Nestas eleições, o PMDB, 
pela primeira vez desde a redemocratização, perdeu a liderança. Nas eleições 
de 2002 há um novo reordenamento partidário. O PT assumiu a primeira po-
sição com 17,7% entre os partidos mais expressivos eleitoralmente.

Agrupando todas estas informações, é possível observar, no Gráfi -
co 2, que o PFL confi gurou-se entre os quatro maiores partidos brasileiros 
(PT, PMDB, PSDB e PFL), no período de 1986 a 2006. Também é interes-
sante destacar que apesar de sofrer sensíveis reduções, o PFL é o partido 
com menores oscilações dentre os quatro citados até as eleições de 2002, 
entretanto, após o afastamento da coalizão governista o partido declina 
sensivelmente, semelhante ao ocorrido com o PSDB. 

Gráfi co 2- Desempenho do PMDB, PFL, PSDB E PT na câmara federal 
(%) (1986-2006)

Fonte: Dados eleitorais do Brasil (1982-2002)/ Jairo Nicolau (IUPERJ)/2011
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Nas eleições de 2010, o então DEM, conquistou apenas 8,4% das 
cadeiras na Câmara Federal (conforme tabela 1), já não encontra-se entre 
os quatro partidos mais expressivos, deixando seu lugar ao PP (Partido 
Progressista), com 8,6% das cadeiras. PT, PMDB e PSDB ocuparam, res-
pectivamente, 16,8%, 15,2% e 10,5%, segundo dados do TSE.

Através dos dados, foi possível observar o declínio do PFL/DEM 
nas eleições. A próxima seção busca identifi car, através da análise das tra-
jetórias dos deputados federais, os fatores que infl uenciaram este declínio.
 
3 O declínio eleitoral do PFL: migração ou saída do cenário político?

Analisar a trajetória partidária dos deputados pode fornecer um viés 
de compreensão sobre a coesão interna do partido, o desenvolvimento de 
lealdades intrapartidárias e a presença ou ausência de incentivos que auxi-
liam na manutenção partidária e reduzem as zonas de incertezas, ou seja, 
reduzem os riscos de defecção. De acordo com Santos (2000) a trajetória 
percorrida pelos deputados pode oferecer a possibilidade de mensurar a 
durabilidade dos vínculos de lealdade e a homogeneidade no interior de 
cada bancada partidária. 

Esta seção tem por objetivo principal identifi car para onde foram os 
deputados federais do PFL/DEM. Pretende-se também verifi car, quando 
observada a migração dos parlamentares, se há um padrão para esta mi-
gração, ou ainda se a maioria desses políticos se deslocou para partidos do 
mesmo espectro ideológico (direita)41. Para compreender este processo, 
considera-se duas modalidades de migração: intrapartidária – quando o 
parlamentar concorre pelo próprio partido, porém a outro cargo eletivo, 
e interpartidária – quando o parlamentar se candidata a qualquer pleito, 
porém pelo mesmo partido. 

Para a compreensão das trajetórias políticas, considerou-se ape-
nas as eleições para a Câmara Federal, Assembléias Legislativas, Senado, 
Governo dos Estados e Presidência da República, ou seja, os deputados 
que eventualmente, após terem obtido sucesso eleitoral nas eleições para 
a Câmara, concorreram às eleições municipais (prefeitos e vereadores) não 
serão contemplados nesta análise, e, caso haja este tipo de situação estas 
serão incluídas na categoria denominada “saída da cena política”.

O número total de deputados federais foi de 297, sendo 105 em 
41  Ver classifi cação de Rodrigues (2002).
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1998, 84 em 2002, 65 em 2006 e 43 em 2010. Porém, o que interessa a 
esta proposta de trabalho é identifi car o destino dos deputados federais, 
que, por algum motivo, não permaneceram em seus pleitos na eleição sub-
sequente. Por isso, ao analisar a trajetória de cada um destes, o universo 
empírico se reduziu para 157 casos de deslocamento, ou seja, de não ree-
leição, compreendidos no âmbito de três períodos eleitorais (1998-2002, 
2002-2006, 2006-2010)42.

Nota-se, conforme a tabela 2, que quase 70% dos casos de esvaziamento 
do PFL se devem às migrações partidárias e à saída desses indivíduos do cenário 
político. De todo modo, um número bastante expressivo (25%) do declínio elei-
toral se deve ao insucesso desses deputados no processo de reeleição, se opondo 
a ideia de que os ocupantes desse tipo de cargo, considerando as peculiaridades 
das escolhas dos eleitores no Brasil, difi cilmente somam derrotas eleitorais. Ape-
nas 6% desses deputados obtiveram sucesso eleitoral em outros cargos.

Tabela 2 - PARA ONDE FORAM OS DEPUTADOS FEDERAIS DO 
PFL (1998-2010)?

Fonte: Elaboração Própria. Dados do TSE.

Ao desmembrar estes dados em cada um dos três períodos eleito-
rais, algumas constatações interessantes podem ser feitas. A tabela 3 apre-
senta a situação dos deputados federais do PFL eleitos em 1998, mas que 
em 2002 não obtiveram sucesso eleitoral. O percentual de migração é o 
mais alto entre as categorias construídas (35,6%), seguido por derrotas 
dos pefelistas e deputados que não concorreram a nenhum cargo, ambos 
com 27,1%.

42  Tais períodos eleitorais podem ser entendidos da seguinte maneira: buscou-se identifi -
car se o deputado federal X, eleito em 2002, já havia sido eleito também em 1998, e, neste 
caso, será contabilizado como um caso de reeleição no ano de 2002. Se o deputado X não 
for novamente eleito nas eleições de 2006, ele será objeto de investigação, ou seja, seu 
nome será buscado junto à lista dos candidatos à Câmara Federal, Assembleias Legislativas, 
Senado, Governo e Presidência das eleições de 2006.
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TABELA 3 - Situação dos Deputados Federais do PFL que não se reele-
geram 2002

Fonte: Elaboração Própria. Dados do TSE.

O quadro do partido praticamente se replica nas eleições de 2006, 
tabela 4, com um sensível aumento no percentual de migração e dos depu-
tados que saem do cenário político. É interessante destacar que o número 
de deputados federais do PFL que concorreram com sucesso a outro plei-
to reduz em 50%, de 6 para 3 deputados. O percentual de derrotas elei-
torais do partido apresentou um tímido decréscimo em relação à eleição 
anterior (2,1%), mas ainda é bastante alto (25%). 

Tabela 4 - Situação dos Deputados Federais do PFL que não se reelegeram 
2006

Fonte: Elaboração Própria. Dados do TSE.

Nas eleições de 2010, tabela 5, observa-se uma espécie de consoli-
dação do esvaziamento do PFL, que, conforme visto anteriormente, ocu-
pou somente 43 cadeiras da Câmara Federal, mas, porém, apresentou uma 
lógica de esvaziamento diferente das observadas anteriormente. Nesta, 
54,7% dos deputados não reeleitos também não concorreram a nenhum 
outro cargo, ou seja, houve um aumento superior a 20% de deputados 
que saíram da cena política em relação às duas eleições anteriores, e des-
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se modo, mais da metade do esvaziamento do partido nesta eleição se 
deve ao “desaparecimento” dos próprios deputados. O número de der-
rotas eleitorais também permaneceu bastante alto (23,8%) e nenhum dos 
candidatos que estavam no partido obtiveram sucesso eleitoral em outros 
cargos. O percentual de migração interpartidária apresentou relativa queda 
em relação à eleição anterior (de 39,5% para 21,5%). Cabe aqui salientar 
que o número de deputados federais não reeleitos pelo PFL em 2002 foi 
de 59, em 2006 de 56 e nas eleições de 2010 foi de 42 deputados.

Tabela 5 - Situação dos Deputados Federais do PFL que não se reelegeram 
2010

Fonte: Elaboração Própria. Dados do TSE.

Conforme observado, as migrações partidárias constituem-se em 
um dos principais fatores responsáveis pelo esvaziamento do PFL.  Cabe 
agora adentrar para esta questão buscando observar para onde foram estes 
políticos e quais foram seus respectivos desempenhos eleitorais nos novos 
partidos. Para tanto, a tabela 6 apresenta o resultado da migração partidária 
dos deputados que concorreram ao mesmo pleito na eleição posterior. De 
maneira geral, o elemento mudança de partido não parece ser um deter-
minante do sucesso ou insucesso eleitoral, visto que, considerando as três 
eleições, 26 deputados migraram com sucesso e 23 com derrota nas urnas. 

Segundo a categorização de Rodrigues (2002), o PFL pode ser de-
fi nido como um partido de direita devido aos ideais defendidos por seus 
partidários e a composição socioeconômica de sua bancada.  Apesar dos 
argumentos difundidos sobre a ausência de um teor ideológico para o norte-
amento da ação dos partidos brasileiros, aliado ao personalismo que sobre-
põe o candidato ao partido (Mainwaring, 1991) é possível observar, a luz do 
caso analisado, que há uma coerência ideológica de migração dos pefelistas. 
De acordo com os dados apresentados na tabela abaixo, verifi cou-se que 
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o partido a receber o maior número de deputados oriundos do PFL foi o 
Partido Liberal (PL), que, em 2006 sofreu fusão com o PRONA (Partido da 
Reedifi cação da Ordem Nacional) e constitui o Partido da República (PR). 
Assim como o PFL, o PL também foi originado por dissensões do antigo 
PDS, ambos os partidos também são similares em relação a sua plataforma 
neoliberal apresentada no início dos anos de 1990. É necessário enfatizar 
que a migração rumo ao PL não é justifi cada simplesmente por uma afi ni-
dade ideológica, mas, em grande medida, ao fato do PL compor o governo 
petista de 2002 a 2006. Ou seja, migrar para o PL pode ser compreendido 
como uma forma dos deputados ex-pefelistas permanecerem no poder.

Sobre o personalismo é possível observar que os deputados mi-
grantes não necessariamente obtêm sucesso eleitoral nos seus novos parti-
dos, 23 dos 49 casos de migração não obtiveram sucesso, característica que 
não nos permite afi rmar a presença de um personalismo dos deputados 
em questão, ou seja, estes saem do partido e não levam consigo a “cadeira” 
que ocupavam. Outro aspecto importante se deve ainda a relação PL-
-PFL/DEM, o maior índice de migração acompanhado de sucesso eleito-
ral é apresentado por deputados que migraram para o PL, apenas um dos 
10 deputados que ingressam no partido não obteve vitória. 

Tabela 6 - Migração dos deputados  federais do PFL para o mesmo cargo 
(Interpartidária)

Fonte: Elaboração Própria. Dados do TSE.
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Com relação à migração intrapartidária (tabela 7) é importante no-
tar que no ínterim de 1998-2002 há um movimento ascendente, ou seja, 
deputados federais que disputam cargos superiores, em particular para o 
senado, com relativo sucesso. Nos anos seguintes, as migrações no interior 
do partido são reduzidas, e quando ocorrem são marcadas por insucesso 
eleitoral. Em geral, os deputados migrantes do PFL buscam outros parti-
dos para concorrer ao mesmo cargo.

Tabela 7 - Migração dos deputados  federais do PFL para outros cargos 
(Intra e Interpartidária)

Fonte: Elaboração Própria. Dados do TSE.

Considerações fi nais

Durante o período analisado, o PFL apresentou uma trajetória marcada 
por signifi cativas vitórias eleitorais. No seu momento de fundação converteu o 
lema democrático em uma bandeira de luta. Compôs, ao lado do PMDB, a “Alian-
ça Liberal” em favor da convocação de uma Assembléia Constituinte e eleições 
diretas para a presidência da República. Desse modo, afastou-se do estigma de 
partido fi siológico e defendeu o restabelecimento das instituições democráticas.

Na década de noventa do século XX, apoiou o governo de Fernando 
Collor e obteve signifi cativos ministérios, rompendo com o governo diante da imi-
nência do impeachment presidencial. A vitória do presidente Fernando Henrique 
em 1994 e 1998, possibilitou uma participação efetiva do PFL no governo, e por 
outro lado garantiu ao PSDB a implementação de sua agenda política reformista, 
que contou como parceiro imprescindível à disciplinada bancada pefelista.

Com o fi ndar do governo Fernando Henrique Cardoso e a crise ge-
rada sobre seu possível sucessor, a coligação PSDB/PFL é desfeita. Este 
acontecimento repercutiu em ambos os partidos, através da derrota do 
candidato tucano à presidência e uma avalanche de denúncias de corrup-
ção contra lideranças pefelistas.

O PFL declinou eleitoralmente em todos os pleitos disputados, exce-
to Senado, a partir de 2002, sendo ultrapassado pelo PT na Câmara Federal 
nesta eleição, e pelo PP em 2010.  Nesse momento, foi possível observar o 
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esvaziamento do partido por dois motivos principais: migração e desistência 
de alguns dos seus partidários de concorrerem às eleições.  Sobre essa desis-
tência algumas hipóteses podem ser aventadas: a elevada faixa etária dos parla-
mentares no partido, e a ausência de incentivos internos que desencorajariam 
os deputados do PFL a manterem suas carreiras políticas. Entretanto, essas 
hipóteses poderão ser analisadas em trabalhos posteriores.  No que se refere 
à migração foi possível observar que esta seguiu uma coerência ideológica, 
sendo o PL o principal receptor dos parlamentares egressos do PFL/DEM.
.
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Apontamentos sobre 
a Justiça  Eleitoral no Brasil

Vicente Leal de Araújo43

Introdução

Sejam as minhas primeiras palavras expressão de sumo louvor a 
Deus por me ter permitido viver momento de profunda satisfação, ao 
retornar à minha terra natal para um encontro saudável com meus caros 
conterrâneos.

43     Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, 1965.
Curso de Formação de Ofi ciais, Ceará, 1961 a 1963.
Curso de Guerra Revolucionária – Special Wartare, na Escola de Guerra de Carolina do 
Norte, USA, 1968.
Curso Geral Interamericano de Polícia – Pós-graduação, na International Police Academy, 
D.C. USA, 1969.
Juiz de Direito Substituto da Comarca de Orós – CE, 1974.
Juiz Federal Substituto, Seção Judiciária do Ceará, a partir de fevereiro/1976.
Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, 1977/1982.
Juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, 1977/1979.
Diretor do Foro da Seção Judiciária do Ceará, 1980/1981.
Judicatura Federal Plena na Seção Judiciária do Maranhão e no TRE – MA, 1979 e na Seção 
Judiciária do Piauí e no TRE-PI, julho a agosto/1982.
Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, 1983/1989.
Judicatura Plena na Seção Judiciária do Acre: outubro/dezembro de 1985 e junho/1987 a 
setembro/1988; Seção Judiciária de Rondônia, 1985; Seção Judiciária do Amazonas, outu-
bro e novembro/1986 e de maio a junho/1988; 
Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, 1987/1989.
Diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, 1988.
Juiz do Tribunal Regional Federal da 1º Região – 1989, em que passou a integrar a 3ª Turma 
e exerceu as seguintes funções: membro da Comissão de Regimento, membro do Conselho 
de Administração.
Presidente da 3º Turma do TRF da 1ª Região, 1993/1994.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a partir de 24/11/1994.
Presidente da 6ª Turma do STJ, biênio 1998/2000.
Presidente da 3ª Seção do STJ, biênio 1999/2001.
Aposentado no cargo de Ministro do STJ, a partir de 25/03/2004.
Ofi cial da Polícia Militar do Ceará, tendo sido sucessivamente promovido até o posto de 
Capitão – 1961/1974.
Tem realizado inúmeras conferências sobre temas jurídicos em Universidades, Escolas de 
Magistratura, Congressos e Seminários Jurídicos em todo o País.
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Constitui sempre motivo de imenso regozijo visitar Teresina, onde 
encontro o calor e o pulsar do coração da minha gente e onde me situo, 
em harmonia com o Universo. E aqui que realizo o sonho do migrante, 
que pisa e sofre em terras estranhas e depois de “um longo e tenebroso 
inverno, volta ao lar paterno, o seu primeiro e virginal abrigo”, na expres-
são do poeta.

Ainda a título de preâmbulo, desejo consignar o meu agradecimen-
to ao ilustre Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Piauí - Juiz Federal 
Geraldo Magela Menezes, magistrado exemplar e idealista, que ao longo 
de sua judicatura por essas terras brasileiras, tem deixado a marca de sua 
atuação além dos autos, buscando difundir a cultura e o conhecimento no 
espaço de sua jurisdição. Disso sou testemunha.

Há mais quinze anos atrás, Dr. Geraldo Magela, então Juiz do Trabalho 
na cidade de Araripina, no interior de Pernambuco, organizou um congresso 
interestadual, com participação dos estudantes de direito piauienses, cearenses e 
pernambucanos. Para lá me desloquei a seu convite para falar sobre indenização 
por dano moral. Muitos anos depois, vou encontrar Dr. Geraldo Magela na ci-
dade de Roraima, capital de Rondônia. Ali, Sua Excelência já exercia o cargo de 
Diretor do Foro da Justiça Federal e convidou-me para falar sobre tema de Di-
reito Penal, mais precisamente sobre o “Principio da Presunção de Inocência”.

Agora, o ilustre Juiz me surpreende exercendo a judicatura na mi-
nha terra, onde me convoca para este magno evento e me escala, nova-
mente, para falar. Desta vez estou apertado, como se diz nos meus sertões. 
Tenho que dissertar sobre matéria na qual não sou versado.

De certo, já de logo rogando minhas escusas, não me vou aventurar 
a discorrer sobre os institutos de Direito Eleitoral, prelecionar sobre a 
história da Justiça Eleitoral, dos seus primórdios até a sua instalação no 
nosso sistema em 1932. Sinto-me dispensado desse dever porque estou 
certo de que tudo já foi sobejamente dissertado nos trabalhos realizados 
pelos integrantes desse precioso certame.

Resta-me tão somente proferir a aula protocolar da solenidade de 
entrega de prêmios. Nessas situações, o palestrante, se for espirituoso, en-
feita a conversa com frases de efeito e piadas de salão para provocar riso 
no auditório. Infelizmente, não tenho este dom. Fico surpreso quando 
alguém, num bate-papo, emenda sucessivas estórias de humor. Nesta arte, 
sou obtuso. Ouço três piadas numa reunião de calçada e, ao chegar na 
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próxima esquina, já não me recordo de nenhuma. Sempre fui assim, desde 
a juventude. Não é sintoma da idade.

II – Liberdade e democracia

Antecedentes Históricos

O sonho de todos os povos, além da paz, situa-se no binômio liber-
dade e democracia. Todos os homens querem viver em estado de liberda-
de e dispor sobre seu destino. Ou como dizem na minha Terra, mandar 
nas suas ventas, expressão que signifi ca dizer, seguir seus passos na linha 
dos seus desejos, das suas aspirações.

Os estudiosos da Filosofi a conceituam a liberdade como o conjun-
to de direitos de cada indivíduo de, perante o Estado, praticar todos os 
atos de sua vontade, dentro dos limites da lei.

Para Kant, é o direito do indivíduo de dar suas próprias regras, de 
modo racional, seguindo as leis morais e o livre arbítrio. Sartre, por sua 
vez, apregoa que o homem é um ser livre. Independente dos fatores do 
mundo, ele é livre para fazer o que tem vontade. Descartes sustenta que 
a liberdade, embora seja expressão do indivíduo, deve conformar-se com 
outros fatores, como o dinheiro ou os bens materiais. Já Karl Marx verbe-
ra que a liberdade é uma prática e deve ser manifestada em grupo, na linha 
dos seus próprios interesses.

Como se vê, a visão conceitual de liberdade é uma questão suma-
mente complexa e assume maior difi culdade de compreensão quando 
posta em face do Estado. Daí porque, com a evolução da raça humana, 
buscou-se encontrar uma fórmula de convivência pacífi ca entre os indiví-
duos. E, numa ideia engenhosa, imaginou-se a criação do Estado, em que 
todos renunciam uma parcela dos seus direitos e liberdades em prol de um 
ente imaterial para conduzir os destinos de todos. Este ente passou a agir 
fi sicamente pelo que se convencionou chamar de GOVERNO.

Surgiu, assim, a necessidade de se moldurar o Governo, com esco-
lha dos seus agentes. E assim nasceu a democracia, expressão de origem 
grega que signifi ca “poder do povo”.

 Concebida na Atenas Antiga pelo fi lósofo SOLON em 590 a. C., 
na sua forma primitiva o governo era exercido de forma direta por um 
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Assembléia Popular, da qual eram escolhidos por sorteio 500 homens, que 
formavam um órgão denominado Bulé, com mandato de apenas um ano. 
Acreditava-se que a escolha por sorteio era o método mais democrático.

A democracia ateniense foi base de inspiração para o pensamento 
político de todos os povos civilizados. Somos, ao longo do tempo, herdeiros 
daquela gente, considerada como berço da política e da fi losofi a universal.

III – Democracia e cidadania
 

No Brasil, que nasceu Colônia, o Governo era ditado por normas edi-
tadas pela Corte de Lisboa e aqui se concretizava pela vontade de seus manda-
tários. Com a Independência, vivemos sob o pálio da Constituição outorgada 
de 1.824, que determinava eleições gerais para os representantes dos poderes 
executivo e legislativo. Era um pleito elitizado, cujos eleitores, todos do sexo 
masculino e maiores de 25 anos, se classifi cavam em eleitores de paróquia - 
com renda superior a 100 mil réis anuais - e eleitores de província - com renda 
superior a 200 mil réis anuais. A fraude eleitoral era a regra. E para combatê-la, 
era obrigatória a presença de um juiz na mesa receptora.

A legislação eleitoral, ao longo do Império, foi profusa. Eleições são 
caminhos para o Poder e, por isso, sempre despertaram grande interesse 
nas elites dirigentes. Em 1821, Dom João VI baixou decreto regulando as 
eleições dos Deputados Brasileiros à Assembléia Constituinte Portuguesa. 
Em 1824, Brasil Independente, foi editado decreto regulando nossas pri-
meiras eleições. Nele estava prevista uma mesa eleitoral composta por um 
Juiz de Fora (de fora por que nomeado pela Corte Portuguesa), o pároco, 
dois secretários e dois escrutinadores.

Outras leis eleitorais foram editadas no curso do Governo Imperial, 
merecendo destacar a Lei nº 387, de 1846, que instituiu a Junta Qualifi ca-
dora, a Mesa Paroquial; a Lei dos Círculos, de 1855, que dividiu as provín-
cias em distritos e dispôs sobre o número de deputados; a Segunda Lei dos 
Círculos, de 1860, que introduziu modifi cações no processo de alistamen-
to eleitoral; a Lei do Terço, de 1875, tratando de casos de inelegibilidade e 
de representação das correntes minoritárias.

O vício da fraude perdurou ao longo Império, vindo o seu combate 
a desaguar na chamada Lei Saraiva (Decreto nº 3.029, de janeiro de 1881), 
redigida por Rui Barbosa.
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Com a República, modifi cou-se o sistema, expungindo-se o voto 
censitário e instituindo-se o voto direto para Presidente e Vice-Presidente 
da República. Vieram as leis eleitorais federais de 1892, de 1904 e de 1916, 
até o advento do Código Eleitoral de 1932, produto da Revolução dos 
Tenentes de 1930.

Ao longo do novo regime, apesar de expressas determinações le-
gais, não feneceu do modelo republicano a prática de fraudes eleitorais. 
Tivemos nesse período as eleições realizadas a pico de pena, decididas 
segundo a vontade das elites rurais. Era comum a prática de falsifi cação de 
atas eleitorais; a chamada “degola”, que signifi cava o não reconhecimento 
da eleição de certo candidato; os célebres “currais eleitorais”, nos quais os 
eleitores já recebiam as cédulas lacradas, além das votações efetuadas sob 
pressão física de “capangas” a mando de chefetes municipais.

A Constituição de 1946 integrou a Justiça Eleitoral no corpo do 
Poder Judiciário, com a incumbência de dirigir o pleito, apurar os votos, 
reconhecer e proclamar os eleitos.

A Nova Carta Republicana conferiu a um órgão do Poder Judiciário 
o exercício da plena jurisdição eleitoral, numa engenhosa fórmula federati-
va, integrando a Justiça da União e a Justiça dos Estados, modelo que tem 
funcionado de modo excelente, sem atropelos nem atritos institucionais.

IV – Legitimidade das eleições.

A Constituição Federal, na sua abertura, proclama como princípio 
fundamental que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos”.

E neste portal de entrada coloca em destaque diversos preceitos re-
lativos ao processo de escolha dessa representação, marcando que ela deve 
ser efetuada por meio do voto direto e secreto, ao mesmo tempo em que 
coloca em pedestal de magnitude a conquista do ideal de eleições limpas e 
que verdadeiramente expressem a vontade popular.

Daí a presença de diversos preceitos referentes à elegibilidade, a 
probidade e a moralidade no exercício do mandato, a legitimidade do plei-
to eleitoral, que não deve sofrer, em absoluto, infl uência do poder econô-
mico nem pressão ou abuso por detentores do exercício de função, cargo 
ou emprego (CF, art. 14, § 9º).
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Nessa visão axiológica, foram editadas após a vigência da Carta a 
Lei Complementar nº 64/90 e, logo a seguir, a Lei nº 9.504/95, as quais, 
completando o que já fora disciplinado no Código Eleitoral, introduziram 
no nosso quadro normativo disposições diversas para garantir e preservar 
a regularidade e a legitimidade do processo eleitoral.

O Constituinte de 1988, refl etindo a repulsa nacional às práticas 
que marcaram o regime político implantado nos Pais a partir de 1.964, 
teve a máxima cautela de proteger a pureza do voto republicano para que 
os pleitos eleitorais refl etissem a real e pura manifestação da vontade dos 
cidadãos.

O ato de votar consubstancia, sem dúvida, o momento supremo 
do exercício da cidadania, devendo o eleitor-cidadão agir com plena liber-
dade, sem peias e sem medo, expressando na escolha o resultado de suas 
íntimas refl exões sobre quem melhor o representará com dignidade no 
elevado espaço das decisões nacionais.

Os preceitos normativos que informam o nosso sistema eleitoral, 
desde a sua matriz constitucional, são expressos nos desígnios de coibir 
as práticas abusivas dirigidas a infl uenciar a manifestação legítima no ato 
de escolha de quem efetivamente deverá representar no espaço do Poder 
Estatal.

A nossa tradição republicana não tem, infelizmente, refl etido esse 
ideal. A legitimidade das eleições ainda se situa no plano dos sonhos. Hoje, 
quando superados os empecilhos das eleições a “bico de pena”, o “cabres-
to” do coronelismo rural e a pressão das “ditaduras”, o que desfi gura a 
cidadania é a questão social, fenômeno que se agigantou no último quartel 
do Século XX e tem marcado a ferro e brasa a alvorada deste Século XI, 
deixando vivos rastros, de forma mais acentuada, nos espaços do Terceiro 
Mundo.

Entre nós, a questão social tem-se agravado a cada dia por diversas 
causas, tais como: (a) êxodo rural, por ausência de adequadas políticas 
agrárias que estimulem a fi xação do homem no campo; (b) formação de 
bolsões de pobreza na periferia das grandes cidades, acantonados em fa-
velas; (c) aumento de multidão de desempregados, sem qualifi cação pro-
fi ssional; (d) ingresso dos famintos na escola do crime, com a consequente 
evolução da violência e do terror social; (e) introdução de medidas emer-
gentes de assistencialismo por chefetes políticos populistas, que repetem 



183

o velho modelo de “curral eleitoral” de eras passadas.
Esses graves estorvos desfi guram a legitimidade da manifestação 

da vontade popular, com refl exo no ideal de exercício pleno da cidadania. 
Sem tal conquista, não há verdadeira democracia.

V – Reforma política

Temos vivido nos últimos anos um permanente debate sobre casos 
rumorosos de corrupção que tem origem no sistema de fi nanciamento 
eleitoral. Os dois últimos, nominados de mensalão e de lava-jato, mergu-
lharam a Nação em tempos de profunda tristeza, sendo que o último tem 
colocado o País em estado de catalepsia moral. Daí porque se apregoa a 
todos os ventos que a tão decantada Reforma Política é uma medida de 
extrema necessidade. Ela tem sido na última década uma espécie de cavalo 
de batalha, que apresenta feições brumosas e de difícil deslinde. Sempre 
que se fala em reforma política eu me recordo de uma lenda infantil, que 
relata a estória da assembléia dos ratos que decidiram, para salvar suas 
vidas, colocar um chocalho no pescoço do monstruoso gato que os per-
seguia. Após a engenhosa decisão, alguém gritou do fundo da plateia: E 
quem vai colocar o chocalho no pescoço da fera? Assim é a Reforma 
Política.

E certo que o tema tem sido material de uso em tribuna parlamen-
tar de quem deseja receber focos de luz no cenário do poder político bra-
sileiro. A questão é, entretanto de suma relevância para expungir da vida 
política os seus decantados defeitos, em especial aqueles que desnaturam 
a dignidade do exercício da cidadania nacional.

Nos dias atuais, tem curso no Congresso Nacional uma Proposta 
de Emenda Constitucional que promete modifi car a face da nossa vida 
política. Após anos de lenta caminhada pelos escaninhos da Câmara dos 
Deputados, agora, por razões circunstanciais, o tema acaba de receber vi-
goroso impulso, sendo aprovadas naquela Casa Legislativa em dois turnos 
poucas alterações no nosso modelo político-constitucional. Foi aprovado 
apenas o fi m da reeleição, pleito que expressava o principal clamor popu-
lar, por ser origem de muitos males, bem como a fi xação do mandato em 
cinco anos, sendo mantido o voto obrigatório e a possibilidade de fi nan-
ciamento das eleições por doação de pessoa jurídica. Os outros temas da 
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sonhada reforma sofreram nova paralização. Os pontos aprovados na Câ-
mara foram remetidos ao Senado, que ali permanecem em banho-maria, 
sob os efeitos da grave crise política que assola o País.

VI – O alto custo das eleições

Já se disse que a democracia, com todos os seus defeitos, ainda é a 
melhor forma de governo. E para se concretizar a democracia representa-
tiva é indispensável a realização de eleições. Estas poderiam ser feitas de 
forma natural, como um ato de vontade dos cidadãos, do mesmo modo 
como todos saem de suas casas para ir ao supermercado, à igreja ou a pon-
tos turísticos, sem envolver custos públicos. Todavia, criou-se uma cultura 
de que os pleitos eleitorais necessariamente acarretam elevadas despesas.

Este é o nó górdio da questão. E esta a geratriz de todos os males. 
Tal como na lenda do Rei Górdio, na antiga Frígia, não se encontrou um 
meio para se desatar esse nó, apesar de sucessivas ideias lançadas em busca 
de uma solução. Financiamento público? Financiamento privado? Finan-
ciamento misto? Essa é uma questão que ainda se encontra em aberto.

Outro ponto que até pouco tempo dava origem aos desmandos nas 
despesas de campanha tinha origem numa omissão legislativa em estabe-
lecer limites de gastos de campanha. Isto porque a Lei nº  9.504, de 1997, 
remetia para a lei ordinária a competência para fi xar os limites dos gastos. 
E essa lei nunca veio. Na falta de lei, os candidatos e partidos estabeleciam 
o custo das campanhas. E aí o céu era o limite.

A necessidade de constituir receita para as despesas de campanhas 
eleitorais levou muitos homens públicos, na pretensão de fazer carreira 
política a longo prazo, a destruir freios morais e a ingressar pelos ínvios 
corredores da corrupção.

Para expungir esse mal que vem contagiando a atividade política, 
cabeças responsáveis empreenderam providências para reduzir os custos 
das campanhas eleitorais. Como resultado dessas ações, adveio a edição da 
recente Lei n 13.165, de 29 de setembro de 2015, que introduziu diversas 
alterações na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), na Lei dos Partidos Polí-
ticos (Lei nº 9.96/95) e no Código Eleitoral (Lei nº4.737/65). Esse novo 
diploma legal, além de tentar diminuir as despesas das eleições, procurou 
simplifi car a administração dos partidos políticos.
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Nela merecem destaque os seguintes pontos:
a) redução do tempo de propaganda eleitoral gratuita em dez dias, 

passando a ter início em 15 de agosto do ano eleitoral;
b) redução de tempo de escolha de candidatos e deliberação sobre 

coligações - de 20 de julho a 05 de agosto do ano das eleições;
c) recursos não identifi cados devem ser devolvidos ao Tesouro Na-

cional;
d) os candidatos devem ter domicílio de, no mínimo, um ano antes 

do pleito;
e) data limite para registro de candidatos - 15 de agosto do ano 

eleitoral;
f) limite de gastos e de doação, agora defi nido em resolução baixada 

pelo TSE;
g) sanção para excesso de gastos;
h) medidas fi scais para apurar eventual enriquecimento ilícito;
i) propaganda eleitoral e sua permissão pela internet;
j) permissão de realização de debates;
k) prazos para a prestação de contas, e previas eleitorais e inúmeros 

outros assuntos.
Como visto, a Lei nº 13.165/15 efetuou uma autêntica releitura 

normativa das eleições. Todavia, o nosso legislador, de propósito ou por 
desinteresse, passou ao largo de um ponto que seria efetivamente funda-
mental para reduzir os custos das eleições: o encurtamento do prazo de 
propaganda eleitoral. A redução deste tempo não resultaria, estou certo, 
em nenhum legitimidade das eleições e expressivamente as suas despesas.

Outro tema que não se tocou no novo regramento: o limite tem-
poral para a divulgação de pesquisas. Temos assistido nos últimos pleitos 
verdadeiros abusos à boa dos cidadãos que se fazem nas sucessivas rea-
lizações e divulgação de pesquisas nos últimos instantes do dia eleitoral.

Tal postura consubstancia uma autêntica pressão psicológica nas 
mentes desavisadas que terminam por mudar de orientação, buscando a 
expressão insensata do voto útil, com graves prejuízos para a legitimidade 
da vontade popular. Pesquisas de boca de urna podem ser feitas, porém 
para divulgação após o encerramento das votações, de modo a não desfi -
gurar a autêntica expressão do pensamento eleitoral.

Essas e outras medidas devem ser elaboradas e colocadas no qua-
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dro de discussão nacional para que se efetive um redesenho das nossas 
instituições democráticas com vistas a aumentar a participação popular e 
elevar o padrão de probidade, com os olhos elevados para o supremo ideal 
de moralidade política.

Assim se sonha, assim se deseja, assim se quer.
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Justiça Eleitoral: mola propulsora 
da democracia

 
Andressa Pereira de Sousa Santos44

               
Resumo: A sociedade brasileira passou por algumas transformações res-
ponsáveis pela mudança na estrutura social, econômica e política. A de-
mocracia brasileira é ainda recente, especialmente quando comparada a 
países da Europa. O fortalecimento desse sistema de governo teve partici-
pação relevante da Justiça Eleitoral.
 
Palavras-chave: Justiça eleitoral; eleição; voto; democracia; Constituição;
  
1 Introdução

A noção de democracia surge na Grécia Antiga. No absolutismo, 
o rei confundia-se com o Estado, período representado pela celebre frase 
atribuída a Luiz XIV: “L’État c’est moi”: “ O Estado Sou eu”. 

No século XVIII, o iluminismo apresentou as bases da democracia 
representativa, evidenciando o indivíduo como capaz de modifi car o pró-
prio futuro. O fi lósofo Rousseau, na obra: O Contrato Social, propôs o 
povo como legitimador do poder soberano. O fi lósofo Voltaire enfatizou 
a teoria da tolerância com os povos com costumes e religiões diferentes. A 
teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu deu origem ao sistema 
de freios e contrapesos, ao propor a divisão dos poderes do Estado em 
Executivo, Legislativo e Judiciário: independentes e harmônicos. 

O pensamento iluminista infl uenciou as revoluções burguesas. 
Com a Revolução Francesa de 1789, os ideais de liberdade, igualdade e 
fraternidade marcaram a luta pelos direitos fundamentais e ao lado das 
conquistas da Revolução Americana em 1776 (responsável pela Declara-
ção de Independência das Treze Colônias Inglesas na América do Norte) 
e da Revolução Inglesa, com a Declaração de Direito de 1689 (Bill of  Ri-
ghts) defi niram os princípios norteadores do Estado Democrático.

44   Advogada. Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. Pós Graduanda 
em Direito Administrativo Faculdade Estácio/Ceut. Teresina (PI). E-mail: dressasousan@
gmail.com.
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No Brasil, a democracia surgiu mais tardiamente e a salvaguarda 
dos direitos políticos ganhou efetivamente força com a Constituição de 
1988, que prevê no artigo 14 da Constituição Federal, o direito de sufrágio 
a todos os cidadãos.

Neste contexto, o objetivo do presente artigo é analisar e discutir a 
infl uência da Justiça eleitoral na evolução e na consolidação da democracia 
no Brasil, através da exposição e análise das transformações sociopolíticas 
ao longo dos séculos, com ênfase nos projetos e ações da Justiça Eleitoral 
que contribuem para o aperfeiçoamento democrático e a construção de 
uma sociedade que espelhe esse valor. Para tanto, traçar-se-á um paralelo 
dessas práticas com os pontos necessários à existência de uma Democra-
cia, segundo a ótica da teoria política de Norberto Bobbio. 

Quanto aos aspectos metodológicos, foram utilizadas pesquisas em 
doutrinas especializadas e em sítios de Internet, preferencialmente, em 
páginas ofi ciais da Justiça Eleitoral. Os dados obtidos foram analisados 
pela técnica qualitativa.

Dessa forma,  o  trabalho será organizado em quatro tópicos cen-
trais: a) A Ascenção da Justiça Eleitoral; b) Do Voto de Cabresto ao Voto 
Eletrônico; c) Refl exões sobre a relação da Justiça Eleitoral e da Demo-
cracia Brasileira à luz de Norberto Bobbio d) A Justiça Eleitoral na De-
mocracia Brasileira. Em cada um dos tópicos supracitados, delinear-se-ão 
contribuições salutares da Justiça Eleitoral para a evolução do processo 
democrático brasileiro.
 
2 Da ascensão da Justiça Eleitoral

A evolução da Justiça Eleitoral está ligada de forma diretamente 
proporcional à evolução da Democracia no Brasil. A noção de Democra-
cia está ligada umbilicalmente ao exercício pleno dos direitos políticos.

O Direito ao voto nos remete ao período do Descobrimento do Brasil, 
(fase pré-institucional da Justiça Eleitoral). Em 1532, as eleições para a Câmara 
Municipal de São Vicente deram início ao processo eleitoral no país. Durante 
a vigência das Ordenações Afonsinas e Filipinas, somente podiam votar os 
chamados “homens bons”, nesse sentido (RAMAYANA, 2008): “O voto nes-
sa época era vedado aos mercadores, degredados, soldados e outros, mas em 
contrapartida, votavam os nobres e descendentes de colonizadores.”
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As eleições no período colonial tinham caráter local, os ditos “ho-
mens bons” eram os conquistadores da terra, os primeiros portugueses 
que chegaram e os descendentes destes, proibidos de exercerem trabalhos 
manuais para obtenção de lucro, sob risco de perderem o privilégio de 
serem eleitos para os cargos do Império.

Os membros da classe intermediária não tinham a prerrogativa de 
serem eleitos para cargos de Administração da época. A massa popular 
era conhecida como “ofi ciais mecânicos” e os escravos por sua vez, não 
pertenciam a nenhuma classe social. Com a infl uência do liberalismo, a 
primeira eleição no Brasil foi realizada pelo sistema indireto, nos moldes 
da Constituição de Módiz, nome atribuído a Constituição Espanhola de 
1812, adotada de forma provisória no Brasil.

A Constituição Política do Império do Brasil de 1824 trazia sufrágio 
restrito, marcava a ascensão da burguesia: chamada de: “estado do meio”. 
Dessa forma, muitos membros falidos da nobreza foram excluídos do pro-
cesso eleitoral, uma vez que passou a ser condição para votar (capacidade 
eleitoral ativa) e para ser votado (capacidade eleitoral passiva), a comprova-
ção de renda. O caráter censitário permaneceu até 1889 com a República.

A Constituição de 1824, não disciplinava as regras do processo elei-
toral, sequer trazia o número de deputados eleitos, havia ainda a previsão 
de vitaliciedade para os senadores. Nesse período, vigorou ainda o voto 
capacitário, o qual atribuía o direito de votar ao nível de instrução, excluin-
do os analfabetos do processo.

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil foi pro-
mulgada em 1891 e não permitia o alistamento aos mendigos, aos analfa-
betos e aos praças de pret. Estes, que em linhas gerais, seriam os conscritos. 
(RAMAYANA, 2008, p.10)

Somente em 1932, através do Decreto nº 21.076 foi criada a Justiça 
Eleitoral, como resultado da Revolução de 1930 e inspirada no sistema 
praticado na República Checa, com infl uência em Kelsen. O Código Elei-
toral deslocou do Legislativo e passou ao sistema jurisdicional, a compe-
tência para a normatização das eleições.  A Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil de 1934 foi de extrema importância por ser a 
responsável pela previsão Constitucional da Justiça Eleitoral.

Entretanto, a chamada Constituição do Estado Novo decretada em 
1937, em uma época marcada pelo autoritarismo, pela centralização do 
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poder, pelo nacionalismo e pelo anticomunismo, vedava o conhecimento 
de questões exclusivamente políticas pelo Poder Judiciário.  Eduardo Bue-
no descreve o período do Estado Novo:

Trabalhadores carregando a efígie de Getúlio Vargas numa parada 
colegial organizada em moldes militares é uma cena que se tornaria 
comum no Brasil a partir de 10 de novembro de 1937. Nesse dia, 
Vargas instaurou o Estado Novo, que nada mais foi do que um 
golpe dentro do golpe que fora sua eleição indireta em 1934, dado 
após o golpe revolucionário de 1930. Ao assumir “provisoriamen-
te” o governo em novembro de 1930, Vargas disse que a revolu-
ção  fora feita para “restituir a liberdade do povo”. Mas a liberdade 
começou a ser suprimida oito dias depois, com a suspensão da 
Constituição.
Ao longo dos anos seguintes, embora abandonasse para sempre o 
uniforme militar com o qual chegará ao Rio, Vargas assumiu pro-
gressivamente as facetas mais autoritárias de sua personalidade - 
chegando ao ponto de romper com muitos aliados, entre os quais 
Osvaldo Aranha e Borges de Medeiros. Vargas romperia também 
com os tenentes, embora colocasse em prática muitos preceitos do 
tenentismo. Ainda assim, apesar de todos os sermões, para muitos 
historiadores foi só a partir da Revolução de 30 que o Brasil entrou 
de fato no século XX. (BUENO,2003, p.328). 

A Constituição promulgada em 1946 aperfeiçoou as regras da Justi-
ça Eleitoral e trouxe a previsão do sufrágio direto e do voto secreto. Não 
obstante, o fortalecimento da Justiça Eleitoral foi, por dezoito anos, enfra-
quecido pelo Golpe de 1964 e os Atos Institucionais.

O Ato Institucional n.1 apresentava fortes restrições à Democracia: 
previa a suspensão dos direitos políticos, a cassação de mandatos legisla-
tivos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses 
atos e ainda permitia ao Comando da Revolução decretar o estado de sítio;  
Os atos institucionais n.2 e n. 3 estabeleceram eleições indiretas na esfera 
executiva federal e estadual, sucessivamente. O AI n. 5 fi xava a prerro-
gativa de suspensão dos direitos políticos dos cidadãos e a cassação dos 
mandatos eletivos. O Congresso Nacional, fechado em 1966, foi reaberto 
para aprovar a Constituição de 1967.  (LENZA, 2012).

Com o enfraquecimento dos governos militares, a Justiça Eleitoral 
emergiu na conjuntura politica promovendo a garantia do voto. A rede-
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mocratização foi marcada pelas passeatas das denominadas “Diretas Já”, 
“as maiores manifestações públicas da história do Brasil”. (BUENO, 2002, 
p.396). E esse processo de redemocratização do Brasil seguiu paralelamente 
com a consolidação da Democracia. (BARREIROS NETO, 2015, p. 45).

O Recadastramento de 18 de maio de 1986, durante a presidência 
do ministro do TSE Néri da Silveira, foi o grande responsável pelo for-
talecimento da Justiça Eleitoral, ao retirar o cadastramento dos eleitores 
do âmbito estadual, proporcionando mais segurança e enfraquecendo o 
chamado voto de cabresto. Finalmente, a Constituição de 1988, chamada 
de Constituição Cidadã, por Ulysses Guimarães, estabeleceu o Estado De-
mocrático de Direito, o voto secreto foi elencado como cláusula pétrea e 
expandiu a participação popular. São dizeres do preâmbulo:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte, para instituir um Estado Democrático, des-
tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífi ca das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.

3 Do voto de cabresto ao voto eletrônico

A República Velha, que compreendeu o período de 1889 a 1930, 
foi marcada por articulações políticas responsáveis pela união do estado 
de São Paulo, grande produtor de café e do estado de Minas Gerais, estado 
com maior número de eleitores do país. Da coligação dos dois estados ini-
ciou a política do café com leite, que assegurava e centralizava as escolhas 
presidenciais do país. 

Porém a necessidade presidencial de apoio da bancada do legislativo 
levou a troca de favores que culminou com a formação da política dos go-
vernadores, ou a “política dos estados”, como fi cou mais conhecida. A práti-
ca política consistia na troca de favores que garantia o apoio de deputados e 
senadores ao Presidente da República, em troca da autonomia dos Estados.

 Nesse contexto, os governadores utilizavam de meios fraudulentos 
e da Comissão Verifi cadora de Poderes, para assegurar a eleição de repre-
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sentantes no Congresso que garantissem apoio “incondicional” ao Presi-
dente. Se mesmo com as fraudes eleitorais, algum candidato oposicionista 
vencesse as eleições, seria impedido da diplomação e da posse, por meio 
da prática chamada de “degola”, praticada pela Comissão Verifi cadora de 
Poderes e que, além de benefi ciar o Presidente da República, benefi ciava 
também os poderes com a perpetuação das oligarquias.

Nesse cenário, cabia aos coronéis - latifundiários, com prestígio social, 
político e econômico - a prática de fraudes e a manipulação de votos. Os 
coronéis exerciam controle e infl uência sobre a população notadamente mais 
pobre, especialmente no Nordeste Brasileiro. Conforme Victor Nunes Leal, 
o coronelismo foi o “resultado da superposição de formas desenvolvidas do 
regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada”.

Os coronéis negociavam os votos obtidos por seu curral eleito-
ral com os governantes locais, o que perpetuava a miséria da população: 
“desse compromisso fundamental resultam as características secundárias 
do sistema ‘coronelista’, como sejam, entre outras, o mandonismo, o fi -
lhotismo, o falseamento do voto, a desorganização dos serviços públicos 
locais.” (LEAL, 2012, p.44).

A relação dos coronéis com a população fi cou conhecida como 
clientelismo. Durante as eleições, cada coronel controlava politicamente 
regiões conhecidas como curral eleitoral e conduzia o voto da população, 
de acordo com seus interesses, muitas vezes, utilizando de violência, com 
o uso de capangas.  A esse voto direcionado chamou-se de “voto de ca-
bresto”, do latim capistrum e signifi ca: mordaça, freio, brida e se referia a 
esse controle de poder político através do abuso de autoridade, compra de 
votos e utilização da máquina pública. 

Foram também práticas utilizadas pelos coronéis na República Ve-
lha, o roubo de urnas, a falsifi cação de títulos de eleitor, a prática do “voto 
fantasma” – falsifi cação de documento de identifi cação para votações se-
guidas em um pleito eleitoral – e o uso de documentos de pessoas já fa-
lecidas. Discorre sobre o período o promotor e escritor Severino Coelho 
Viana:

No período áureo do coronelismo, no início do século XX, o elei-
tor só precisava levar um pedaço de papel com o nome do seu 
candidato e depositar dentro da urna de pano. Não existia, obvia-
mente, urna eletrônica. Tratava-se de um papel qualquer, trazido de 
casa mesmo. Para os coronéis, bastava entregar a cada um de seus 
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empregados um papel já preenchido. Como a grande maioria des-
ses “eleitores” era analfabeta, eles apenas assinavam seus nomes 
(embora, à época, os analfabetos não pudessem votar).

Walter Costa Porto, em seu livro “O Dicionário do voto” discorre sobre 
as eleições a bico de pena, ocorridas durante esse período e que embora cum-
prissem as formalidades exigidas pela legislação, “eram em verdade inteiramente 
falseadas”. As fraudes ocorriam durante a votação, os eleitores depositavam a 
cédula na urna e assinavam as atas de presença após votar. A mesa de trabalho 
entregava aos candidatos e aos fi scais a ata contendo o número de eleitores que 
compareciam. A fraude então acontecia no término da votação, quando eram 
incluídos nomes na lista de votantes, para fraudar o resultado das eleições.

A fraude nas eleições do país e a insegurança provocada pela presen-
ça dos capangas chamados de “capoeiras”, no Rio de Janeiro e que atuavam 
como verdadeiros seguranças dos candidatos, usados para garantir resul-
tados nas eleições e promover intimidação e violência, foram fatores que 
provocaram altos índices de abstenções nas eleições do Brasil República.  

 Muito embora as fraudes também fossem presentes na época do 
Brasil Império, o Brasil República foi marcado pelo fenômeno das absten-
ções, compreendido em um contexto caracterizado pela apatia e descrença 
da população com o processo eleitoral, “o ato de votar se tornava num 
verdadeiro ato de capangagem” (CARVALHO, 2003, p.89).

 Ademais, o desinteresse político e a alienação eram sentimentos 
inerentes a uma população que após séculos de dominação e de decisões 
tomadas fora do país, enxergava nas eleições uma mera formalidade onde 
a escolha dos políticos independia dos votos populares. Assim, a inércia 
do Poder Público e a ausência de serviços públicos que amparasse e orien-
tasse a população na defesa dos direitos políticos, ampliou os poderes dos 
coronéis, nesse mesmo sentido (VICENTINO, 2001, p.480):

De fato, a inexistência de quaisquer serviços públicos à disposição 
dessas populações e a própria impossibilidade (ou desinteresse) do 
Estado em protegê-las abriam caminho para o exercício do poder 
dos coronéis. Eles tomavam setores da população e em troca exi-
giam obediência total.

Nessa perspectiva, a criação da Justiça Eleitoral em 1932 foi um 
marco na luta pelo combate à fraude eleitoral e no alcance do soerguimen-
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to dos direitos fundamentais. A atuação da Justiça tornou-se crucial para 
a democracia com o uso da urna eletrônica, com a garantia da emissão 
imediata dos boletins de urna após o encerramento da votação, com deta-
lhamentos precisos dos resultados da votaçã o, com a garantia da confi abi-
lidade ao voto, da lisura do pleito e da vontade popular soberana.

O voto eletrônico foi uma “grande revolução”, o sistema eletrônico 
brasileiro de votação tornou-se referência mundial. Em publicação da épo-
ca, o Ministro Marco Aurélio enfatizou a importância do voto eletrônico:

O voto eletrônico elimina a interpretação sempre subjetiva do voto 
assinalado de forma pouco clara pelo eleitor.
Começa a fazer parte do passado o famigerado “mapismo”, decor-
rente da cantada e do lançamento do voto, propositalmente errado, 
nos mapas de apuração. Eliminando também o processo de digi-
tação dos mapas nas máquinas totalizadoras,  acabarão as mazelas 
eleitorais, tantas vezes alardeadas e provocadoras de impugnações 
e improdutivos embates jurídicos.
(...)
Nessa grande empreitada que é a implantação com sucesso, do 
novo sistema, todos devem estar engajados: os veículos de comu-
nicação, cumprindo o dever primordial à preservação do Estado 
Democrático de Direito.

 Quanto à coibição de outras modalidades de fraudes, já era exigido 
no ato de votar, a apresentação de documento de identifi cação ofi cial com 
foto, mais recentemente também se passou a adotar a tecnologia de iden-
tifi cação biométrica e já foi encaminhado ao Congresso Nacional, projeto 
para a implantação do Registro Civil Nacional (RCN), parceria da Justiça 
Eleitoral com o Poder Executivo que proporcionará aos Poderes Execu-
tivos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios além da iniciativa 
privada, o acesso à base de dados da Justiça Eleitoral, o maior da América 
Latina com 142 milhões de eleitores cadastrados, sendo 24,2 milhões já re-
gistrados pelo sistema biométrico.  A integração do cadastro uniformizará 
as informações evitando fraudes. (TSE)

Ressalta-se a importância do processo eleitoral:

A saúde das democracias, quaisquer que sejam seu tipo e grau, 
depende de um mínimo detalhe técnico: o processo eleitoral. Tudo 
o mais é secundário. Se o regime de eleições é acertado, se se ajusta 
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à realidade, tudo vai bem: se não, ainda que o resto marche otima-
mente, tudo vai mal. (Ortega y Gasset, 1987. p. 134.)

 Lamentavelmente o voto de cabresto também se modernizou e, 
para coibir as novas práticas, a Justiça Eleitoral proibiu as chamadas “sel-
fi es” nas cabines eleitorais.

Conforme Maria Tereza Sadek: “eleições limpas são aquelas em que 
se respeita as regras do jogo, em que se elege quem recebeu mais votos, 
nas quais votem todos os que têm direito de participar das lides eleitorais 
e o voto de cada cidadão seja contado tal como foi dado”. Ao garantir a 
lisura e a higidez do pleito eleitoral em suas fases, a Justiça Eleitoral pro-
tege a vontade popular e a liberdade de escolha, aspectos primordiais na 
democracia. 

2.1 Do voto feminino

Uma das grandes vitórias conquistadas durante o século XX foi o 
voto feminino, conquistado após o movimento pela libertação social da 
mulher. O Estado do Rio Grande do Norte foi pioneiro no reconheci-
mento do direito feminino ao voto. Em 1927, em Mossoró/RN, foi feita a 
primeira inscrição eleitoral de uma mulher e em 1923, foi eleita a primeira 
prefeita do país, na cidade de Lajes/RN. Mas somente em 1934, os direitos 
políticos das mulheres foram previstos, ano em que a professora e escri-
tora Antonieta de Barros foi eleita a primeira deputada negra do país, em 
uma de suas crônicas, sobre a discussão pela constitucionalidade do voto 
feminino, expressou: (BARROS, apud PIVA, 2014.):

[...] Que seremos nós, as mulheres? Irracionais ou domesticadas? 
Porque esta questão de inteligência e aptidões femininas, ora em 
foco, se resume, digamos de passagem, em classifi car a mulher en-
tre as criaturas superiores ou entre os irracionais [...]. É isto que 
está agonizante e querem reviver [...]. Inferior aos próprios irra-
cionais, doméstica e domesticada, se contentará, eternamente em 
constituir a mais sacrifi cada metade do gênero humano?

Ocorre que, na prática, poucas mulheres efetivamente participavam 
do pleito eleitoral. Para corrigir essa distorção, em 1997, por meio da Lei 
9504, posteriormente reformada em 2009, houve a previsão de cota mí-
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nima de 30% e máxima de 70% para candidatos de cada sexo nas eleições 
proporcionais.

Mesmo assim, a lei não transcendeu da formalidade para o efeito 
prático, nomes femininos são indicados na convenção partidária apenas 
para cumprir a porcentagem fi xada na legislação. Nessa perspectiva, em 
2014, a Justiça Eleitoral lançou campanha por mais mulheres na políti-
ca, com o slogan “Faça parte da política” e com a hashtag “vem pra urna” 
“(#vempraurna)”. A campanha de linguagem acessível foi veiculada nos 
meios de comunicação de massa, convocava e conscientizava para a neces-
sidade do aumento da participação feminina na política.

Embora as mulheres correspondam a metade do eleitorado no Bra-
sil, ainda são minorias nos cargos eletivos É inquestionável a iniciativa da 
Justiça Eleitoral, que contribuiu e tem contribuído grandiosamente tanto 
para a mudança na cultura da sociedade, com o combate à herança pa-
triarcal - um dos entraves para a democratização da efetiva participação 
feminina na política - quanto para o fortalecimento da imagem da mulher 
e consequentemente da democracia.

A iniciativa das campanhas de conscientização propostas pela Jus-
tiça Eleitoral aliada aos debates promovidos pelas escolas judiciárias, a 
exemplo da recente discussão sobre a pequena participação da mulher na 
política, promovida pala Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais, em agosto deste ano, tonifi cam a democracia que se faz 
imprescindível de representação heterogênea e da voz dos atores sociais, 
nesse cerne a Justiça cumpre com sua função social.

É mister ressaltar que oitenta anos após o reconhecimento do di-
reito das mulheres ao voto, a ministra Cármen Lúcia tomou posse como a 
primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral e o fez durante o 
biênio de 2012 a 2014, enquanto o outro cargo de extrema importante na 
estrutura do órgão foi ocupado pela ministra Nancy Andrighi que tomou 
posse como corregedora-geral da Justiça Eleitoral.

4 Refl exões  sobre a relação da Justiça Eleitoral e da 
democracia brasileira à luz de Norberto Bobbio

Norberto Bobbio defende a democracia como um sistema dinâmi-
co, em contrapartida ao estatismo do regime déspota. A teoria das regras 
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constitutivas da democracia, desenvolvida e conhecida como “concepção 
processual da democracia” tem sido utilizada como bússola que norteia o 
grau de democracia dos regimes políticos contemporâneos, ao focar nas 
“regras do jogo”.

Nesse sentido, Bobbio elencou regras a serem seguidas por demo-
cracias representativas, como a prerrogativa do exercício dos direitos po-
líticos a todos os cidadãos que alcançarem a maioridade, sem distinção 
de critérios como raça, sexo, religião e condição econômica; a isonomia 
do peso do voto e da existência de liberdade para votar de acordo com as 
convicções pessoais; a garantia da livre concorrência e competição entre 
candidatos e partidos políticos com interesses diversos; a garantia ao cida-
dão de liberdade de expressão e de escolha de quem melhor os represente; 
a obediência à regra da maioria numérica para eleição de candidatos e que 
nenhuma decisão tomada pela maioria limite os direitos da minoria.

Analisando os pontos elencados, no tocante à liberdade de expres-
são na democracia brasileira, inquestionavelmente a propaganda política 
é um instrumento decisivo no processo eleitoral.  A propaganda eleitoral 
gratuita política  foi prevista com a Constituição de 1962, mas anteriormen-
te, Getúlio Vargas e Jânio Quadros utilizaram jingles em suas campanhas. 
(BARREIROS NETO, 2015, p. 297). O reconhecimento da importância  
do oferecimento aos eleitores de condições para a escolha entre partidos 
alternativos e soluções diferenciadas embasou o Princípio do  controle ju-
dicial da propaganda, que incumbiu à Justiça eleitoral, a aplicação de nor-
mas jurídicas referentes à propaganda política, com o uso de poder polícia.
Nesse sentido, a Resolução de n. 23.404/2014:

Art. 76. A propaganda exercida nos termos da legislação elei-
toral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alega-
ção do exercício do poder de polícia ou de violação de postu-
ra municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista 
no art. 40 da Lei n. 9.504/97 (Lei n. 9.504/97, art. 41, caput). § 
1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exerci-
do pelos Juízes Eleitorais e pelos Juízes designados pelos Tribu-
nais Regionais Eleitorais (Lei n. 9.504/97, art. 41, § 1º) .
§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias 
para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos 
programas e matérias jornalísticas a serem exibidos na televisão, no 
rádio, na internet e na imprensa escrita (Lei n. 9.504/97, art. 41, § 
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2º). § 3º No caso de condutas sujeitas a penalidades, o Juiz Eleitoral 
delas cientifi cará o Ministério Público, para os fi ns previstos nesta 
resolução.

 O controle dos excessos das propagandas eleitorais assegura o be-
nefício da multiplicidade de interesses envolvidos: do eleitor de votar, dos 
políticos de serem votados e do equilíbrio de oportunidades de disputa 
entre os candidatos.  Exemplo das proibições legais foram os showmicios, 
que confundiam o eleitorado, assim como a proibição do uso de  outdoors. 
A defesa da liberdade também veda a censura prévia às propagandas. Con-
dutas que atendem à obediência aos princípios da liberdade, da legalidade, 
da responsabilidade e da igualdade que se coadunam com o combate ao 
abuso do poder econômico e do poder político.

Em verdade, a democracia tem concepção individualista, mas, di-
ferente do liberalismo, compreende o indivíduo em reunião com outros 
homens semelhantes para que juntos “recomponham” a sociedade como 
“associação de homens livres”, havendo a junção de “vontades particula-
res para a formação de vontade única”, com o princípio da “igualdade na 
liberdade”, base para a máxima de que “cada indivíduo pode gozar de sua 
liberdade, desde que não ofenda a de outrem e que inspirou os princípios 
da igualdade perante a lei e da igualdade de direitos” (BOBBIO, 1986, p. 
124). A participação do voto tem nesse contexto, um grande valor edu-
cativo:

A participação do voto tem um grande valor educativo, é através da 
discussão política que o operário (the manual labour) cujo traba-
lho é repetitivo e cujo ambiente de fábrica é angustiante, consegue 
compreender a relação entre eventos distantes e o seu  interesse 
pessoal e estabelecer relações com cidadãos diversos das suas coti-
dianas relações de trabalho, tornando-se assim, membro conscien-
te de uma grande comunidade.

Nessa perspectiva, a Justiça Eleitoral Brasileira, na sagaz luta pela 
democracia, tem projetos de instrução, conscientização do eleitor e de 
promoção da cidadania. São exemplos, o Projeto “Eleitor do Futuro”, o 
Programa de Formação de Políticos do Futuro e o Programa Inclusão So-
cial. São programas desenvolvidos na rede pública e particular de ensino, 
com o objetivo de despertar, nos alunos participantes, “refl exõ es acerca 
dos seus direitos em um contexto social e interdisciplinar.” Conforme o 
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TRE/DF, o desafi o consiste em fazer a inclusã o social, política e econômi-
ca dos jovens na faixa etária entre 10 e 18 anos, de forma que eles tenham 
uma participação política consciente, livre e democrática. As cartilhas do 
programa “Eleitor do Futuro” são personalizadas e atendem as peculiari-
dades de cada Estado. 

A compreensão do desenvolvimento de uma democracia não deve 
partir somente de quem ou quantas pessoas votam, mas também de quais 
lugares se vota. Quando analisamos a relação da Justiça Eleitoral nesse 
aspecto, encontramos contribuições louváveis para garantir àqueles que 
outrora fi cariam fora do pleito, o exercício do direito constitucional ao 
voto e a contribuição para a democracia por meio de iniciativas como a 
instalação de urnas em tribos indígenas mais afastadas, a disponibilização 
de urnas em comunidades isoladas dos centros urbanos, ou que fazem 
parte de segmentos sociais excluídos em presídios, comunidades quilom-
bolas e assentamentos rurais. É uma ampliação do espaço da cidadania.

Em uma coletividade extensa, como é o nosso país, a democracia 
não pode se realizar a não ser sob a forma da democracia representativa 
e esta não pode sobreviver sem as eleições. Para Bobbio, a democracia 
não é o sistema da maioria é o sistema em que a maioria elege a minoria. 
Nesse sentido, o mecanismo a ser utilizado é o do voto, as eleições devem 
ter frequência e a democracia deve buscar uma igualdade. E é na compre-
ensão da democracia que reside a solução para enfrentar os problemas do 
sistema. 

À luz de Bobbio, uma democracia que não consegue vencer as 
oligarquias é menos capaz de ocupar todos os espaços onde as decisões 
são tomadas, nesse entendimento, a contribuição da Justiça especializada 
para a democracia brasileira é a de propiciar por meio dos inúmeros me-
canismos legais e processuais que tanto os eleitores, quanto os partidos 
políticos e o Ministério Público, defendam os interesses contra os abusos 
econômicos, políticos e socioculturais.

Assim, a Justiça Eleitoral segue com o aprimoramento democrático, 
imersa em um contexto sociopolítico de revolta e de descrença da popula-
ção com as instituições e os governantes - sentimentos historicamente ine-
rentes à sociedade brasileira – e deve repudiar a diferença entre os votos, 
motivada por quaisquer razões, sejam por questões econômicas, culturais 
ou por escolaridade. 
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5 A Justiça Eleitoral na democracia brasileira

A Justiça Eleitoral abrange as competências: jurisdicional, administrativa, 
consultiva e regulatória. É um órgão público federal, composto por um Tribunal 
Superior, Tribunais Regionais, nas capitais dos estados e de Juízes Eleitorais que 
respondem pelas Zonas eleitorais e atuam na execução das atividades relaciona-
das à votação, à apuração, à  fi scalização e à divulgação dos resultados. O povo 
participa e fi scaliza o pleito, na fi gura dos mesários, cidadãos idôneos, eleitores 
da respectiva Zona Eleitoral e que trabalham na mesa receptora de votos, sob 
a supervisão e a coordenação dos servidores públicos do Cartório Eleitoral da 
respectiva Zona, recebem o eleitor e trabalham para garantir o sigilo do voto e 
dessa forma, “a plena liberdade de escolha do eleitor, livrando-o de toda forma 
de assédio ou corrupção exercida no processo eleitoral.” (TRE/PI)

A Justiça Eleitoral foi crucial para a democracia durante a luta pelo 
direito de votar, na transição política com o fi m dos governos militares, 
quando participou ativamente para a eleição do primeiro presidente civil, 
Tancredo Neves, e que foi eleito devido às deliberações do TSE, que invia-
bilizaram a fi delidade partidária e a Composição do Colégio Eleitoral que 
tornava difícil a efetiva participação da oposição no pleito.

 Tem ainda o papel de extrema importância no aperfeiçoamento 
do processo democrático, acompanhando o dinamismo social no Brasil. 
Honrou e honra com a missão de assegurar a transparência, a lisura e a 
equidade em todas as fases do processo eleitoral, evitando e combatendo 
fraudes, captação ilícita de sufrágio, o uso da máquina pública e o abuso de 
poder  econômico  e do poder político.

Em todas as fases do processo eleitoral tem assegurado o cumpri-
mento das funções básicas de alistamento, da organização do eleitorado, 
do conhecimento e da declaração do direito ao sufrágio, da qualifi cação e 
inscrição do cidadão evitando a emissão ou permanência de títulos com 
constatação de duplicidades ou pluralidades, o equilíbrio no uso da pro-
paganda eleitoral, a fi scalização do fi nanciamento eleitoral e do preen-
chimento das condições de elegibilidade dos candidatos. “Agindo dessa 
forma, ela manteve a estabilidade do processo e reafi rmou sua autoridade 
regulamentadora.” (RAMAYANA, 2008, p.106).  Atuou mesmo na falta 
de uma legislação atualizada, na defesa dos direitos constitucionais.

O processo eleitoral como meio para a democracia atende ao tripé: 
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cidadania, participação popular e pluralismo. A Justiça Eleitoral, ao pro-
por constantes e relevantes debates, ao aliar-se aos meios de comunicação 
para levar campanhas com linguagem acessível para a conscientização da 
população, tem se aproximado da população. São exemplos de campanhas 
recentes do TSE: “Campanha Democracia (Conscientização do Eleitor)” 
– Veiculada a partir de 11.09.2015; “Campanha de esclarecimento ao elei-
tor Eleições 2014” - veiculada a partir de 25.8.2014, “Campanha #Vem-
PraUrna” – veiculada no rádio e na TV; “Campanha incentivo à atuação de 
mesários” – veiculada até 31.7.2014; “Campanha Incentivo à Participação 
da Mulher na Política” – veiculada até dia 30.6.2014; “Campanha Incenti-
vo à Participação do Eleitor Sertanejo e Ribeirinho” – veicula de 1.4.2014 
a 30.6.2014.

O Programa de rádio: “Por dentro da Justiça Eleitoral”, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), produzido semanalmente é mais uma inciativa que 
aproxima o eleitor da Justiça, ao transmitir decisões, informações, serviços 
de relevância e ao proporcionar a participação do eleitor que pode enviar 
suas duvidas e sugestões. Somente um eleitor consciente e bem informado 
pode exercer plenamente o direito ao voto, defi nir um destino melhor à 
nação e aperfeiçoar a democracia. O exercício do voto além de exercício da 
cidadania é expressão do princípio da dignidade da pessoa humana:

A cidadania, portanto, é a instituição através da qual se realiza a 
democracia e sem a qual a democracia efetivamente não existe aná-
lise da democracia dentre os povos passa por conseguinte, pela 
avaliação do grau de cidadania que possui os indivíduos que os 
compõem . (DANIEL JUNIOR,2002,p.21).  

É de fato necessário promover a conscientização sobre os direitos 
e a importância do exercício da cidadania. O Tribunal Regional Eleitoral 
do Piauí, por meio do seu projeto Justiça Eleitoral e Cidadania – AJE, 
assumiu o compromisso social de “realizar e colaborar com ações que 
promovam a cidadania participativa”, e tem apoiado projetos relevantes 
para a sociedade, a exemplo do projeto “10 Medidas Contra a Corrupção” 
do Ministério Público Federal no Estado do Piauí e que visa o combate à 
corrupção e à impunidade, bem como atua na defesa dos direitos LGB-
TI+, por meio da discussão de temas contemporâneos na 11ª Semana do 
Orgulho de Ser, no mês de Agosto deste ano.
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6 Conclusão

Não é por acaso que o Tribunal Superior Eleitoral é chamado de 
“O Tribunal da Democracia”. A Justiça Eleitoral participou da construção 
e participa do fortalecimento da democracia brasileira, garantindo a iso-
nomia dos pleitos eleitorais, com processo eleitoral transparente e idôneo, 
uma apuração segura e efi ciente e na constante luta pelo respeito às liber-
dades fundamentais e aos direitos humanos.

A atuação direta para moralizar o pleito eleitoral e atribuir voz aos 
cidadãos e legitimidade aos eleitos, impulsionou como uma mola e deu 
propulsão aos avanços democráticos do país, por meio de uma condu-
ta arrojada que acompanha o avanço tecnológico e as mudanças sociais. 
Não esteve inerte à ausência de legislação, ou a uma legislação engessada, 
e utilizou de dinamismo jurisprudencial para integrar as normas legais e 
garantir a estabilidade da Democracia.

Assim, a Justiça eleitoral tem sido referência como sinal de efi ci-
ência, probidade, e como guardiã da democracia brasileira. É indubitavel-
mente, uma conquista da sociedade.
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Sob o signo da esperança: 
a Justiça Eleitoral e os caminhos para a 

construção da democracia brasileira

Francisco Evandro da Costa Sousa45

Objetivo Geral: 
• Identifi car a contribuição da Justiça Eleitoral no processo de cons-

trução da democracia brasileira.
Objetivos específi cos:

• Investigar as origens do conceito de democracia e relacioná-lo às 
concepções contemporâneas acerca da temática;

• Diagnosticar a função da Justiça Eleitoral enquanto guardiã da li-
vre manifestação do eleitor;

• Revelar a importância do conceito de cidadania para a afi rmação 
dos valores democráticos.  

Metodologia: A metodologia empregada consiste na consulta à biblio-
grafi a referente ao tema, seguida da elaboração da análise teórica ampara-
da nas diversas perspectivas acerca do tema.   

Introdução

O ano 2015 marca a celebração dos 30 anos de redemocratização 
do Brasil, nossa trajetória até aqui nos permitiu assistirmos à consolidação 
de nosso processo político-eleitoral, à afi rmação contínua da Constituição 
Federal enquanto fonte de promoção de direitos, aos signifi cativos avan-
ços sociais, que, embora louváveis, ainda não se mostraram capazes de 
amenizar os alarmantes índices de desigualdade social entre nós. Porém, 
de todas as conquistas ao longo das últimas três décadas, a mais signifi ca-
tiva reside na afi rmação de nossas instituições enquanto promotoras dos 
ideais e valores democráticos.

A democracia brasileira, segundo avaliação promovida pela consul-
toria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), situa-se na 44ª posição 

45    Bacharelando em Direito Universidade Federal do Piauí
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entre 167 nações avaliadas.46 Segundo a análise, o Brasil fi gura no grupo 
das “democracias imperfeitas”. A classifi cação atribuída ao Brasil refl ete 
um cenário onde “há eleições livres e justas” e “as liberdades civis básicas 
são respeitadas”, por outro lado, a “imperfeição” de nossa democracia 
reside, entre outros fatores, na “existência da corrupção” e nos “baixos ní-
veis de participação política”. O retrato de nossa democracia, aos olhos da 
consultoria britânica, impõe-nos o desafi o de aperfeiçoar os mecanismos 
que sustentam a democracia brasileira. 

O índice no qual o Brasil alcançou os melhores resultados na afe-
rição promovida pela EIU foi aquele que mede os “critérios eleitorais”, 
alcançando 9,58, numa escala que varia entre zero e dez. O pior resultado 
obtido pelo país refere-se à participação política, que atingiu apenas 4,44.  

Mesmo sem conhecermos criteriosamente os métodos empregados 
na análise promovida pela consultoria britânica, os resultados nos deixam 
duas certezas, de um lado, a resistência dos brasileiros ao debate político, 
do outro, a consolidação do processo eleitoral brasileiro, aperfeiçoado ao 
longo dos anos pela atuação efetiva dos órgãos da Justiça Eleitoral.  

Eis a trajetória que nos propomos a percorrer aqui, dimensionar 
o papel que a Justiça Eleitoral desempenhou no processo de construção 
da democracia no Brasil. Para isso, nos propomos a revisitar as origens 
do conceito de democracia, investigando as contribuições que o passado 
histórico legou às modernas concepções sobre a democracia. 

A seguir, analisaremos as raízes da democracia na sociedade brasi-
leira e, a partir de então, identifi caremos o papel que coube à Justiça Elei-
toral na consolidação de nosso processo político-eleitoral.

Cientes de que a consolidação de nossa democracia exige uma pos-
tura incisiva quanto à fi scalização do processo eleitoral, apreciaremos a 
função exercida pela Justiça Eleitoral enquanto guardiã do processo elei-
toral e como defensora da livre manifestação do eleitor. 

Diante da inegável acomodação política de parcela considerável dos 
brasileiros frente às questões políticas, nossas considerações fi nais ressal-
tam o valor supremo da cidadania para a afi rmação dos ideais democráti-
cos. Concretizar nossa democracia exige de nós passos fi rmes em direção 
a uma postura cidadã. O caminho está aberto, demos o próximo passo...   

46  SCHREIBER, Mariana. Trinta anos após fi m da ditadura, Brasil tem  democracia im-
perfeita . 14 março/2015. http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150313_
democracia_30anos_pai_ms. Acesso em 24 de setembro de 2015.  
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2. Democracia: das origens às feições contemporâneas

Lá se vão mais de dois milênios e meio, a partir do instante no qual 
as civilizações clássicas rabiscaram as primeiras linhas acerca do ideal de 
democracia. O painel da história revela que coube aos gregos a primazia de 
formular uma das mais belas invenções do mundo civilizado. No momento 
em que, sob a inspiração dos deuses, uniram-se os vocábulos demos e kratia, 
gestava-se um dos grandes sonhos que movem a civilização humana desde 
tempos imemoriais. Na concepção de Robert Dahl a ideia da consolidação 
de um governo guiado pelos anseios democráticos pode ter raízes ainda 
mais longínquas. Embora não tenham produzido as mesmas teorizações, 
como fi zeram as civilizações clássicas, não se descarta a hipótese de que a 
essência do modelo de democracia criado pelos gregos já se fazia presente 
na vivência de algumas comunidades tribais ágrafas47. Portanto, apesar do 
justíssimo reconhecimento à invenção produzida pelas civilizações no mun-
do antigo, a história nos revela que a partir do instante no qual o homem, 
movido por suas incontáveis limitações, decidiu congregar-se em pequenas 
tribos, já havia ali a semente da qual brotou o ideal de democracia. Desde 
então, o ser humano acalenta o sonho da instituição de um governo que 
estabeleça a igualdade entre os cidadãos e no qual as decisões sejam legiti-
madas pela afi rmação dos valores democráticos.

A partir do embrião lançado pelos gregos, passando pelos modelos 
idealizados nas revoluções liberais do século XVIII, culminando no prota-
gonismo dos founding fathers estadunidenses, que, à sombra dos postula-
dos de Montesquieu, fi ncaram os pilares para o movimento de Independên-
cia dos Estados Unidos da América, a democracia pode ser compreendida 
como um verdadeiro mosaico de experiências, à medida que cada povo, à 
sua maneira e à luz do contexto sócio-histórico que o envolve, formula sua 
concepção ideal de democracia. Não por acaso, Robert Dahl afi rma que:

O próprio fato de ter uma história tão comprida ironicamente con-
tribuiu para a confusão e a discordância, pois “democracia” tem sig-
nifi cados diferentes para povos diferentes em diferentes tempos e 
diferentes lugares.48

47  DAHL. Robert A. Sobre a democracia Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2001, 
p. 20.

48  DAHL. Robert A. Op. cit. p. 13.   
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O itinerário para a construção da democracia passa, inarredavel-
mente, pela afi rmação daquilo que Robert Dahl intitula como “lógica da 
igualdade” 49, elemento indispensável à afi rmação dos valores democráti-
cos e essencial à legitimidade de uma autêntica democracia. Ao conceber 
um modelo de democracia ideal, condizente com as aspirações democrá-
ticas contemporâneas, Ronald Dworkin sugere que uma democracia plena 
consolida-se à medida que cada cidadão, indistintamente, seja capaz de 
exercer infl uência igual à de seus coetâneos na produção legislativa em seu 
país50. Eis aqui, no modelo preconizado por Dworkin, íntima sintonia à 
concepção da “lógica da igualdade” propugnada por Robert Dahl. 

À luz dos postulados contemporâneos, a noção de democracia encarna 
basicamente duas concepções. A primeira remete à herança grega à qual nos 
referimos inicialmente, que a compreende materializada na expressão “governo 
do povo”, ou ainda na célebre reformulação de Abraham Lincoln, “governo do 
povo, pelo povo e para o povo”, onde a democracia encarna o caráter sublime 
de um “governo que jamais perecerá sobre a face da Terra” 51. A segunda con-
cepção reinante de democracia ampara-se no processo eleitoral como ferramen-
ta para a escolha dos governantes. Nas palavras de Luis Felipe Miguel: 

O principal traço comum aos regimes que são considerados demo-
cráticos é a realização de eleições periódicas e livres para o governo 
– “livres” signifi cando, em geral, a ausência de violência física e de 
restrições legais à apresentação de candidaturas.52

No Brasil, os alicerces que sustentam a democracia ainda não se encon-

49  A concepção de  lógica da igualdade  postulada por Robert Dahl pode ser compreen-
dida como a capacidade atribuída a cada indivíduo de infl uenciar nos rumos políticos de 
sua comunidade. O autor sustenta que, embora restrita a um número limitado de mem-
bros de determinado grupo, o fenômeno pôde ser vislumbrado nas inúmeras tentativas 
de experiências democráticas que a humanidade presenciou. Como exemplo, Robert Dahl 
menciona as assembleias de cidadãos que se instituíram em diversas comunidades durante 
a gênese do continente europeu, naturalmente, à medida que crescia o universo de partici-
pantes de uma comunidade, a ideia da representação política passava a ser adotada.  

50  DWORKIN. Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 436. 

51  Lincoln  s Address at Gettysburg. In Riverside Literature Series, p. 124. Apud BONA-
VIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 267. 

52  MIGUEL, Luis Felipe. A democracia domesticada: bases antidemocráticas do pensam-
ento democrático contemporâneo. In Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 45, 
nº3, 2002, pp. 483 a 511.
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tram plenamente sedimentados, nossa experiência democrática ainda incipiente, 
rotineiramente se vê às voltas com as ameaças de uma herança política marcada 
pelo autoritarismo. Ainda carregamos as marcas de um passado que delibera-
damente negligenciou os anseios e a efetiva participação política de um imenso 
contingente populacional53. Em certo sentido, ao olharmos a trilha histórica da 
democracia entre nós podemos constatar, apropriando-nos da expressão utili-
zada por Luis Felipe Miguel, que em seu desenvolvimento nossa democracia foi 
por um longo período uma “democracia domesticada” 54. Porém, os ventos de-
mocráticos que sopraram a partir de meados dos anos de 1980 nos permitiram 
ensaiar a construção de um modelo de democracia, que, se ainda está longe do 
ideal, já nos libertou de muitos dos vícios que outrora infestavam a cena política 
brasileira. Reconhecer as experiências antidemocráticas pelas quais fomos mol-
dados, ao longo dos séculos, permite-nos aperfeiçoar os valores democráticos 
em nosso convívio para, enfi m, celebrarmos a afi rmação da democracia como a 
maior protagonista de nossa realidade política. 

53  Em sua obra Da monarquia à república: momentos decisivos, a historiadora Emília 
Viotti da Costa retrata a adoção de posicionamentos políticos que, em episódios decisivos 
de nossa história, como o movimento de Independência ou a Proclamação da República, 
criaram empecilhos à promoção da justiça social e à afi rmação de uma autêntica democ-
racia entre nós. Sobre o cenário que culminou com o movimento de Independência, a 
autora assim o descreve:  A emancipação política realizada pelas categorias dominantes 
interessadas em assegurar a preservação da ordem estabelecida, e cujo único objetivo era 
combater o Sistema Colonial no que ele representava de restrição à liberdade de comércio 
e de autonomia administrativa, não ultrapassaria os limites defi nidos por aqueles grupos. 
A ordem econômica tradicional seria preservada, a escravidão mantida. A nação indepen-
dente continuaria na dependência de uma estrutura colonial de produção, passando do 
domínio português à tutela britânica. A fachada liberal construída pela elite europeizada 
ocultava a miséria, a escravidão em que vivia a maioria dos habitantes do país. Conquistar a 
emancipação defi nitiva e real da nação, ampliar o signifi cado dos princípios constitucionais 
foram tarefas relegadas aos pósteros. 

54  A concepção defendida por Luis Felipe Miguel ancora-se na ideia de que os mod-
elos contemporâneos de democracia são permeados por posturas antidemocráticas, diante 
disso, o autor mostra-se pessimista quanto à possibilidade da afi rmação de um  governo do 
povo , e é enfático ao assegurar que:  em nenhum dos regimes hoje considerados democráti-
cos, o povo realmente governa. As decisões políticas são tomadas por uma minoria, via de 
regra mais rica e mais instruída do que os cidadãos comuns, e com forte tendência à heredi-
tariedade .  Nossa abordagem, embora reconheça as raízes antidemocráticas das práticas 
políticas empreendidas no Brasil, vislumbra o cenário da redemocratização do país e a 
promulgação da Constituição de 1988, como propícios ao estabelecimento de princípios 
fundamentais à afi rmação de autênticos valores democráticos em nosso país. 
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3.  A Justiça Eleitoral e os caminhos para a construção da 
democracia brasileira

 
O Brasil, mesmo diante dos inúmeros percalços que marcam a cons-

trução de sua experiência democrática, celebra atualmente três décadas da 
tentativa de afi rmação de um modelo de democracia guiado pelo primado 
da soberania popular personifi cada no protagonismo conferido ao cidadão-
-eleitor. Não obstante as imperfeições que ainda nos impedem de celebrar-
mos a afi rmação da democracia plena, não se pode negar a representativi-
dade de assistirmos à consolidação do “período mais longevo de vigência 
desse regime no país desde a proclamação da República em 1889” 55.

Se ainda estamos distantes de contemplarmos a democracia numa 
das concepções aqui referidas, qual seja, enquanto expressão de um autên-
tico “governo do povo”, onde os anseios da coletividade sejam o principal 
combustível para a adoção das diretrizes políticas, inegavelmente, a segun-
da concepção moderna de democracia, que se vincula à possibilidade de 
escolha dos governantes, assumiu relevância internacional graças à pres-
teza e à confi abilidade dos órgãos que integram nossa Justiça Eleitoral. A 
expressiva modernização do processo eleitoral brasileiro permitiu ao país 
fi gurar entre as grandes democracias do planeta no que se refere aos pro-
cedimentos que circundam as eleições: 

O Brasil é hoje uma democracia com um dos maiores contingen-
tes de eleitores do planeta. Em termos do eleitorado inscrito, fi ca 
abaixo apenas da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Não 
é uma tarefa simples organizar eleições em um país tão grande 
quanto o Brasil e, pelo menos deste ponto de vista, a experiência 
brasileira é altamente bem sucedida. A efi ciência da organização do 
processo eleitoral brasileiro é invejável. Alistar e votar são tarefas 
relativamente simples e acessíveis a maior parte dos brasileiros e 
das brasileiras. A apuração é feita de forma rápida e sem maiores 
contestações. O voto eletrônico foi o último passo neste longo 
processo de aperfeiçoamento da governança eleitoral.56

55  MOISÉS, José Álvaro. 15 de setembro   Dia Internacional da Democracia, set. 2015. 
Disponível em: http://qualidadedademocracia.com.br/2015/09/15/dia-15-de-setembro-

dia-internacional-da-democracia/. Acesso em: 20 de setembro de 2015.              

56  LIMONGI, Fernando. Eleições e Democracia: a experiência brasileira recente, set. 
2015. Disponível em: http://qualidadedademocracia.com.br/2015/09/17/eleicoes-e-de-
mocracia-a-experiencia-brasileira-recente/. Acesso em: 19 de setembro de 2015. 
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Hoje, no limiar do século XXI, a evolução do processo político-
-eleitoral brasileiro, guiada pelos órgãos constituintes da Justiça Eleitoral, 
nos permitiu dar passos fi rmes em direção à efetivação dos valores demo-
cráticos entre nós, naturalmente, estamos diante de um processo gradual, 
mas que já nos permite, ao olharmos para as raízes históricas de nossa for-
mação política, diagnosticar os avanços que nos permitiram chegar mais 
próximos à concretização da soberania popular e à ampliação do poder de 
sufrágio a um crescente universo de cidadãos brasileiros. 

Walter Costa Porto rememora os contornos da realidade eleitoral 
de um Brasil que, durante séculos, excluiu milhares de brasileiros da pos-
sibilidade de participar das decisões que indicariam os destinos políticos 
da nação:

O primeiro recenseamento no Brasil, em 1872, indicava uma po-
pulação de quase dez milhões de habitantes, mas, em 1889, eram 
somente 200.000 os eleitores. A primeira eleição presidencial ver-
dadeiramente disputada entre nós, em 1910, a que se travou entre 
as candidaturas de Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, contou com 
apenas 700.000 eleitores, 3% da população, e somente na escolha 
dos constituintes de 1946 é que, pela primeira vez, os eleitores re-
presentaram mais de 10% do contingente populacional.57

Inegavelmente, um olhar atento às páginas históricas de nossa tradi-
ção política excludente nos permitirá reconhecer os signifi cativos avanços 
que alcançamos nas últimas décadas, os expressivos indicadores de nosso 
processo eleitoral reafi rmam o sucesso crescente da experiência política 
brasileira, especialmente, a partir do movimento de redemocratização em 
meados dos anos de 1980. Um comparativo com os modelos eleitorais 
praticados ao redor do mundo atestam o sensível aperfeiçoamento do 
sistema eleitoral brasileiro. Entre os estudiosos de nosso processo polí-
tico-eleitoral impera a concepção de que tais avanços originaram-se nas 
inovações trazidas ao ordenamento pátrio pelo Código Eleitoral de 1932, 
notadamente: a criação da Justiça Eleitoral e a ampliação do exercício da 
cidadania por meio do voto58. Alargavam-se assim os horizontes para a 
57  PORTO, Walter Costa. Constituições brasileiras - 1937. 3. ed. % Brasília : Senado Fed-
eral, Subsecretaria de Edições Técnicas, v. 4, 2012.

58  LIMONGI, Fernando. Eleições e Democracia: a experiência brasileira recente, set. 
2015. Disponível em: http://qualidadedademocracia.com.br/2015/09/17/eleicoes-e-de-
mocracia-a-experiencia-brasileira-recente/. Acesso em: 19 de setembro de 2015.
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consolidação de nossa democracia através da instituição de importantes 
ferramentas para resguardar o processo político-eleitoral no Brasil.             

A criação da Justiça Eleitoral brasileira é fruto do cenário de con-
vulsão social pela qual passava o país nos primórdios do século XX. Her-
deira das alterações empreendidas a partir da Revolução de 1930, que tinha 
entre seus propósitos a moralização do procedimento eleitoral brasileiro59, 
a Justiça Eleitoral nascia com a árdua missão de dar legitimidade ao pro-
cesso eleitoral num cenário profundamente marcado por casuísmos. O 
contexto à época remetia à célebre expressão reportada por Victor Nunes 
Leal60, que descreve com maestria os dilemas de um país que buscava ares 
de modernidade, mas que ainda se via arraigado à força das tradições co-
lonialistas, onde os processos eleitorais representavam apenas um meio de 
legitimar o poder dos chefes políticos locais e tinham na caracterização 
do fenômeno do “voto de cabresto” a metáfora perfeita para sintetizar a 
construção de nossas relações políticas à época.

Ao longo de sua trajetória, a Justiça Eleitoral brasileira também se 
viu refém dos retrocessos políticos e das posturas antidemocráticas que 
conspurcaram a história da República Brasileira. Assim, durante os perí-
odos cinzentos de nossa história nos quais fomos submetidos à opressão 
imposta pelos regimes ditatoriais, a atuação da Justiça Eleitoral foi bastante 
prejudicada. A ditadura varguista iniciada em 1937 extinguiu formalmente 
os órgãos da Justiça Eleitoral e, após o breve período de redemocratização 
iniciado em 1946, os sucessivos governos militares, embora tenhamos tido 
a implantação do vigente Código Eleitoral em 1965, não concebiam a atu-
ação autônoma de quaisquer órgãos encarregados de promover “justiça”. 
Vivia-se tempos marcados pela supressão das liberdades políticas e civis. 

A efervescência política e os apelos pela redemocratização, que 
ecoaram Brasil afora em meados de 1980, conduziram-nos a um novo 
tempo. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 
5 de outubro de 1988, revestiu-nos de um sentimento de esperança jamais 
vivenciado ao longo de nossa história. A “constituição cidadã” expressou 
em seu texto o valor sublime da soberania popular, reafi rmou os valores 
do Estado Democrático de direito, conferindo protagonismo ao cidadão-

59  AGRA, Walber de Moura & VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Elementos de Direito 
Eleitoral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

60  LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representa-
tivo no Brasil. 7. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
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-eleitor, porém, diante de tamanha relevância, exige-se que o cidadão elei-
tor exerça o “poder de caucionar e orientar o mandato outorgado a seus 
representantes” 61. Eis aqui a senha para a concretização de nossa demo-
cracia. 

A Justiça Eleitoral, sob a égide da Constituição Federal de 1988, res-
ponsabiliza-se pela condução dos procedimentos eleitorais que personifi -
cam a manifestação livre dos eleitores na escolha de seus representantes 
políticos, pela repressão aos abusos ou às ilegalidades cometidas no pro-
cesso eleitoral e, “com independência incontrastável, assegura a liberdade 
dos sufrágios, julga as inelegibilidades, as fraudes e os crimes eleitorais.” 62 

O processo eleitoral brasileiro fi gura entre os mais avançados do 
mundo, as inovações empreendidas na organização dos procedimentos 
eleitorais e o aperfeiçoamento constante das condições para o exercício 
do voto atestam a efi ciência dos organismos eleitorais brasileiros. A con-
solidação do voto eletrônico possibilitou que, mesmo os cidadãos menos 
instruídos, sejam capazes de expressar sua cidadania. Os avanços empre-
endidos através da identifi cação biométrica dos eleitores permitirão um 
acréscimo considerável à confi abilidade dos procedimentos eleitorais. A 
atuação efetiva dos órgãos da Justiça Eleitoral seguramente nos aproxi-
mou do sonho, outrora distante, de vivenciarmos a democracia em sentido 
pleno. “Organizar eleições não é tarefa simples e o Brasil resolveu bem as 
questões envolvidas. Há razões de sobra, portanto, para comemorar.” 63 

4. A Justiça eleitoral como guardiã do processo eleitoral e da 
livre manifestação do eleitor

Robert Dahl64 enumera alguns elementos primordiais à afi rmação 
dos ideais democráticos, entre eles, destacam-se: o direito ao voto, a pos-
sibilidade de os líderes políticos competirem por meio da votação, a ocor-
rência de eleições livres e isentas, a existência de instituições capazes de 
viabilizar a política do governo e legitimadas pelo voto ou outras mani-

61  PORTO, Walter Costa. Op. cit. 

62  SILVEIRA, Néri. Democracia representativa e processo eleitoral. In Estudos Eleito-
rais. Brasília. v. 2. n. 2. jan./abr. 2006. p. 15.

63  LIMONGI, Fernando. Op. cit. 

64  DAHL, Robert. Apud CARVALHO. Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 17 ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p. 183.  
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festações de vontade popular. Portanto, a efetivação dos elementos essen-
ciais à afi rmação da vivência democrática vincula-se à atuação decisiva dos 
órgãos integrantes da Justiça Eleitoral. Nossa Lei Maior exprime em suas 
disposições o protagonismo dispensado aos órgãos eleitorais à proporção 
que a soberania popular, expressão máxima dos modernos regimes demo-
cráticos, consagra-se mediante o poder-dever manifestado através do voto.

A atuação da Justiça Eleitoral também se mostra primordial à con-
solidação dos pilares que sustentam a democracia à medida que, por meio 
de uma postura vigilante, assegura-se a prevalência da moralidade no trans-
curso do processo eleitoral e durante o exercício dos mandatos eletivos. A 
legitimidade das eleições e a proteção à livre manifestação através do voto 
condicionam-se à postura incisiva dos órgãos eleitorais no combate às in-
fl uências do poder econômico e contra os abusos praticados no exercício 
de função, cargo ou emprego na administração pública65.  

O papel de protagonismo reservado à Justiça Eleitoral na constru-
ção do regime democrático brasileiro remonta às suas origens, Assis Bra-
sil, no Anteprojeto do Código Eleitoral de 1932, nosso primeiro diploma 
eleitoral, já ressaltava a necessidade de uma postura atuante dos juízes 
eleitorais para a construção de uma autêntica democracia entre nós. Eis o 
tom profético de suas palavras, in litteris 

Bom regime eleitoral e juízes moral e intelectualmente capazes de 
aplicar, não só essa, como todas as leis – mas essa antes de todas –, 
eis a condição primária, irredutível, de verdade da democracia e de 
prosperidade do país, em todas as direções, materiais e espirituais. 

O cenário político-eleitoral brasileiro, apesar dos signifi cativos 
avanços, ainda apresenta resquícios de um passado antidemocrático, dian-
te disso, a atuação independente dos órgãos da Justiça Eleitoral confi gu-
ra-se como decisiva à proteção dos valores democráticos e ao aperfei-
çoamento de nossa democracia. Eis aqui reafi rmado o protagonismo da 
Justiça Eleitoral na defesa intransigente e contínua do regime democrático. 
Resguardar o processo eleitoral, promover a proteção à livre expressão da 
cidadania permitirá que:   

A vontade geral se manifeste, sem fraude nem violência, na con-
formidade das leis, que hão de ser interpretadas e aplicadas, na 

65  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promul-
gada em 5 de outubro de 1988. 52. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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perspectiva da realização dos valores da democracia, indissociáveis 
dos superiores interesses do bem comum.66

A consolidação de um cenário de convivência democrática vincula-se ao 
papel decisivo desempenhado pela Justiça Eleitoral, sua missão precípua é pro-
mover a “verdade eleitoral” como instrumento de concretização da democracia.67

A obstinação do Poder Judiciário Eleitoral em efetivar sua missão 
constitucional e assegurar a prevalência da  verdade eleitoral  manifesta-se 
pela adoção das diretrizes específi cas para os órgãos da Justiça Eleitoral 
aprovadas no VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário. A Justiça Elei-
toral traçou como meta específi ca  julgar, com prioridade, as ações que 
possam importar a não diplomação ou a perda do mandato eletivo  68

Ao adotar tal postura, a Justiça Eleitoral sinaliza aos atores en-
volvidos na trama política sobre a necessidade de seguirem fi elmente as 
prescrições contidas na legislação eleitoral, que zela pela probidade no 
trâmite de todo o processo eleitoral e reafi rma a postura de proteção a 
livre manifestação eleitor frente às investidas do poder econômico. Re-
corremos mais uma vez, às palavras de Assis Brasil, que enaltece a nação 
na qual o povo  disponha de seguro instrumento eleitoral e de Justiça 
esclarecida e independente . As evidências demonstram que essa etapa 
foi concretizada, eis que é chegada a hora de assumirmos uma postura 
cidadã e, assim, aperfeiçoarmos os valores democráticos em cada uma de 
nossas práticas cotidianas.

Considerações fi nais: 

A cidadania: expressão sublime da manifestação dos valores demo-
cráticos.

Segundo a concepção formulada por Paulo Bonavides, a democra-
cia deve ser compreendida como um meio através do qual a soberania po-
pular orienta a adoção das posturas políticas condizentes com os anseios 

66  SILVEIRA, Néri da. Op. cit. p. 13. 

67  VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A reforma eleitoral e os rumos da democracia no 
Brasil. In Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 9. 

68  ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO, 8, 2014. Florianópolis, nov., 
2014. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/fi les/conteudo/arquivo/2015/02/a3f-
7a436e2bc5df733c553b150989e25.pdf>. Acesso em 23 de setembro de 2015. 
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do povo. A democracia, argumenta o autor, manifesta-se quando:

A vontade soberana do povo decide, direta ou indiretamente, to-
das as questões de governo, de tal sorte que o povo seja sempre 
o titular e o objeto, a saber, o sujeito ativo e o sujeito passivo do 
poder legítimo.69 

No Brasil, o panorama histórico denuncia que o povo sempre foi 
mantido ou se manteve ausente das discussões acerca da construção dos 
rumos políticos do país. José Murilo de Carvalho assegura que, entre nós, 
as conquistas sociais e políticas, representativas da autêntica cidadania, fo-
ram alcançadas como meras  concessões  do Estado Brasileiro. A cidada-
nia no Brasil enquadra-se melhor à defi nição de  estadania  70. 

Inegavelmente, as democracias modernas ao redor do mundo fo-
ram construídas a partir da atuação decisiva de seus cidadãos. Os signifi -
cativos avanços alcançados até aqui devem nos conduzir à construção do 
modelo ideal de democracia ancorado na postura cidadã de cada um de 
nós, afi nal,  não há democracia sem participação  71.       

Apesar dos percalços, há aspectos signifi cativos em nossa trajetó-
ria que merecem ser festejados: a possibilidade crescente do exercício de 
direitos políticos, a afi rmação da democracia participativa e dos institutos 
da soberania popular. Tais conquistas são louváveis, porém, ainda há um 
longo caminho a ser percorrido.  A fl agrante exclusão social, apanágio de 
nossa sociedade desde as suas raízes, há de ser combatida, a consolidação 
de uma autêntica cidadania exige que asseguremos: a participação de todos 
na administração da coisa pública e a viabilidade de todos os integrantes 
da convivência social desfrutarem dos benefícios do desenvolvimento.72 

Entre nós, a concretização de uma autêntica democracia, guiada 
pelos valores da igualdade, onde se privilegie o convívio harmônico mes-
mo diante das diferenças e, que promova a sonhada justiça social, ainda 
soa um tanto utópica, então, que esse ideal de democracia tenha entre nós 

69  BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. p. 13.

70  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 61.  

71  Id. Teoria constitucional da democracia participativa: por um Direito Constitucional de 
luta e resistência, por uma Nova Hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. São 
Paulo: Malheiros, 2001. p. 51.

72  SILVEIRA, Néri da. Op. cit. p. 10.
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a função que, segundo o sábio73, é papel reservado às utopias, e nos im-
pulsione a caminhar rumo à esperança de concretização de nossos ideais 
democráticos... 
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Tutela da Cidadania pela Justiça Eleitoral

Joyciane Carvalho Borges74

1. Introdução

A antiguidade clássica é considerada o berço do conhecimento ra-
cional ocidental e dentre as várias contribuições deste período, especial-
mente durante o período grego, podemos destacar os conceitos de po-
lítica, democracia e cidadania. Naturalmente, os séculos que separam o 
presente e aquele período propiciaram a transformação de tais conceitos 
mencionados, porém é válido relembrar a matriz para compreender me-
lhor as defi nições mencionadas.

As principais referências do período sobre a temática são Aristó-
teles e Platão que, por sua vez, não conheciam uma idéia de cidadão tão 
ampla quanto a atual, também não adotavam o modelo de democracia 
representativa hodierno e no âmbito da política, simplesmente desconhe-
ciam o principal signifi cado dela na atualidade, qual seja, política partidá-
ria, normalmente utilizada com conotação negativa amplamente associada 
a corrupção. Todavia, a noção de política dos gregos é muito importante, 
uma vez que revela um signifi cado que pretende ser resgatado pela Justiça 
Eleitoral, qual seja, a compreensão de política como a busca do bem pú-
blico construída diariamente também pelos cidadãos nos espaços públicos 
da polis (cidade-estado).

A princípio, poder-se-ia entender que estes objetos estariam consig-
nados apenas no aumento da participação direta, como em plebicitos. Não 
obstante, a Justiça Eleitoral atua no resgate dessa dimensão da política à 
medida que ela tutela o livre exercício da cidadania, tanto na execução 

74  Joyciane Carvalho Borges, Bolsista PIBIC-UESPI 2014/2015, Pesquisadora do nú-
cleo CNPQ:  O Processo na Construção do Estado Democrático de Direito  2014/2016. 
Bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. E-mail para contato joycianecb@
gmail.com.
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da função administrativa75 de organização das eleições buscando conferir 
lisura ao processo eleitoral, quanto no exercício da jurisdição que visa ga-
rantir os direitos políticos consignados na própria constituição.

A existência e a importância desta atribuição da Justiça Eleitoral é o 
objeto do presente trabalho. Isto será demonstrado ao longo do trabalho 
por meio da correlação dos direitos políticos com os direitos sociais   sem 
os quais o exercício da política resta fragilizado diante de uma  cidadania 
de papel 76    ademais pela compreensão histórica do surgimento e da reins-
talação da própria justiça especializada nas lides eleitorais.

2. Objetivos

Os objetivos do presente trabalho podem ser elencados a seguir:
• Analisar o papel da Justiça Eleitoral;
• Identifi car os fatores relevantes na construção da cidadania; 
• Investigar a relação entre a construção da cidadania e a Justiça 

Eleitoral.

3. Metodologia

Uma pesquisa bibliográfi ca pode ser desenvolvida como um traba-
lho em si mesmo ou constituir-se numa etapa de elaboração de monogra-

75  A justiça eleitoral possui função normativa, administrativa, jurisdicional e consultiva. A 
primeira se refere a competência para expedir instruções normativas para a fi el execução da 
legislação eleitoral.José Jairo ensina que a resolução da Justiça Eleitoral apresenta naturea 
de auto-regra, uma vez que cria situações gerais, abstratas e impessoais, modifi cáveis pela 
vontade do órgão que a produziu. A função normativa da Justiça Eleitoral é prevista no 
Código Eleitoral, no seu artigo 1º, paragrafo único, e no seu artigo 23, IX, bem como no 
art. 105 da Lei nº 9.504/1975. A função administrativa é aquela pela qual a Justiça Eleitoral 
prepara, organiza e administra todas as etapas relacionadas ao processo eleitoral, como 
alistamento, emissão de título, nomeação de mesários, apuração de votos, etc. A função 
jurisdicional é para solucionar as lides e zelar pela uniformidade das decisões da justiça , ela 
se atém ao julgamento dos casos atinentes ao processo eleitoral. Finalmente a função con-
sultiva prevista no Código Eleitoral preceitua que tanto os Tribunais Regionais Eleitorais, 
quanto o Tribunal Superior Eleitoral deverão responder por demandas atinentes a matéria 
eleitoral. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8. Ed.   São Paulo: Atals, 2012. P.65,66,67 
e 68   transcrição livre)

76  Referência ao título da seguinte obra: DIMENSTEIN, Gilberto. Cidadão de Papel. 
Ática, São Paulo, 2001.
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fi as, dissertações, etc. 77

Considerando a disposição anterior, o presente trabalho desenvol-
veu-se por meio de pesquisa bibliográfi ca, enquanto trabalho autônomo, 
sendo executada em etapas que vão desde a seleção bibliográfi ca, a escolha 
do enfoque a ser adotado com base no tema  O Papel da Justiça Eleitoral 
na Construção da Cidadania Brasileira , por fi m redigiu-se o texto diante 
das conclusões e inferências ao longo da confecção do trabalho.

Vale ressaltar ainda que o enfoque da pesquisa foi teórico, embora 
não tenha prescindido completamente do empirismo78.

4. Resultados

A pesquisa bibliográfi ca foi desenvolvida de modo a permitir um 
contato com o tema de modo a fornecer os subsídios para compreender 
a Justiça Eleitoral, bem como compreender que existem vários fatores 
interligados para a promoção da cidadania, e ainda, relacionar a existência 
e a consolidação da Justiça Eleitoral com a cidadania.

Ficaram evidentes uma multiplicidade de fenômenos que foram 
consolidando a Justiça Eleitoral, eventos que hodiernamente ante o acesso 
a vários autores e pontos de vista foi possível compreender ainda melhor. 
Desse modo, a forma como ela está organizada hoje e sua real importân-
cia para o próprio Estado Democrático de Direito, especialmente no que 
concerne a efetivação da própria cidadania.

No uso das funções administrativas a Justiça Eleitoral promoveu 
uma modernização no processo que conferiu celeridade e confi abilidade 
as votações no Brasil, promovendo um respeito a efetiva vontade do povo. 
Promoveu também um aumento e uma reaproximação do cidadão com o 
processo eleitoral, uma vez que hoje ele está mais confi ável.

O ciclo democrático incompleto ainda é um problema que infl uen-
cia de maneira signifi cativa o pleno desenvolvimento da cidadania no 
Brasil, mas por meio da judicatura a Justiça Eleitoral - de maneira célere, 

77  ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do trabalho científi co. 
2.ed. São Paulo: Atlas, 2001,

78  Referência a uma corrente fi losófi ca que tem como principal teórico o inglês John 
Locke (1632-1704). Para os empiristas a produção de conhecimento passa por meio dos 
resultados de experiências e observações, ou seja, as terias não bastam é preciso vivência 
experimental.
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condizente com o tempo limitado dos mandatos   tem tutelado a cidadania 
pela defesa dos direitos e garantias fundamentais (especialmente os direi-
tos políticos) dispostos na constituição. Desse modo, esta pesquisa levou a 
inferir que a Justiça Eleitoral e cidadania estão interligadas.        

5. Discussão

A Justiça Eleitoral é a fi lha dileta da revolução de 1930, cuja causa mater 
era a verdade eleitoral. 79 Esta afi rmação do ilustre ministro Gilmar Mendes sin-
tetiza a origem da justiça eleitoral, uma vez que ela nasceu do movimento citado.

A despeito do ilustre jurista em sua fala ter desprezado todo o perí-
odo anterior a Revolução de Trinta, existia processo eleitoral, todavia era 
desvirtuado, pois os estados mais ricos e poderosos, São Paulo e Minas 
Gerais, apenas se revezam na indicação do presidente da República. Movi-
mento conhecido como  café com leite  por serem produtos característicos 
dos dois estados, respectivamente. Essa prática perdurou até o presidente 
paulista Whashington Luiz quebrar essa aliança indicando Júlio Prestes, 
outro político ligado ao de São Paulo para a presidência da república.

Os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba se juntaram 
para lançar a candidatura de Vargas sob a bandeira de libertar o país das oligar-
quias, combater a corrupção nas eleições e criar a Justiça Eleitoral. Apesar do 
discurso empolgante da oposição, Júlio Prestes venceu o pleito. Este resultado 
pode ser atribuído a inúmeros fatores, mas é razoável relacioná-lo ao fato de 
São Paulo ser o maior colégio eleitoral do país, além da falta de lisura no pro-
cesso eleitoral da época, logo aquele que detém a máquina pública tem uma 
vantagem imensurável. Considerando isto, já é possível perceber a necessidade 
de intervenção jurisdicional tendente a combater o abuso do poder político. 

Embora tenha ofi cialmente ganhado, o candidato de São Paulo não 
conseguiu tomar posse, devido a comoção social gerada pelo assassina-
to de João Pessoa, um apoiador da oposição. Foi o candidato derrotado, 
Getúlio Vargas, que assumiu a Presidência da República. Os paulistas re-
sistiram, mas Getúlio se manteve no cargo, cumprindo sua promessa de 
campanha, qual seja, criar a Justiça Eleitoral e ainda criou o primeiro dos 
quatro códigos eleitorais do Brasil. 

79  Fala do Ministro Gilmar Mendes disponibilizada em apostila da justiça eleitoral, à 
página 15, disponível em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-80-anos-de-
cidadania
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Contraditoriamente, foi o próprio Vargas que em 1937 extinguiu a 
Justiça Eleitoral. Somente após a segunda guerra mundial, frente a pres-
sões externas pela redemocratização brasileira que a Justiça Eleitoral foi 
reinstalada, já com a árdua missão de se organizar e conduzir as eleições 
que deram posse a Eurico Gaspar Dutra em 31 de janeiro de 1946. O ór-
gão judicial neste ato estava atuando na defesa do próprio Estado Demo-
crático de Direito, uma vez que ativamente conduziu o país na redemocra-
tização, resistindo diligentemente até os dias atuais, sem ser descontinuada 
nem mesmo no período da Ditadura Militar.

Apressadamente, poder-se-ia entender a Justiça Eleitoral como uma 
justiça situacional, uma vez que foi criada por um projeto de governo dos 
mesmos sujeitos que antes protagonizavam a República Oligárquica, todavia 
a própria história do órgão acabou por torná-lo imprescindível a democracia 
brasileira. De fato, ela tornou-se independente e desvinculada dos interes-
ses situacionais dos políticos que a criaram comprovada pela sua extinção 
durante o período da Ditadura do Estado Novo, ademais ela serviu para 
conferir lisura ao processo eleitoral no exercício das funções administrativas.

Este breve histórico da Justiça Eleitoral repleto de incoerências dos 
políticos e de um papel secundário do povo, coadjuvante de sua própria 
história produziu a atual decepção política do brasileiro. Considerando que 
trinta e um anos após a proclamação da República (a qual o povo assistiu 
bestializado. 80), a representação política ainda está eivada de vícios e concen-
trada numa aristocracia sem títulos de nobreza. Até mesmo a dita Revolução 
de 1930 foi fruto de uma briga política e somada a insatisfação popular num 
momento de comoção pública. Esta realidade impôs ao logo o distancia-
mento que hodiernamente o cidadão comum guarda da política. 
 Nas palavras de Wolfgang:

A atividade política passa a ser uma espécie de mal necessário, uma ati-
vidade social transformadora pela qual se visa a realizar certos fi ns utili-
zando-se de determinados meios. [& ] A  própria atividade política 
aparece como relação entre eleitor e eleito, entre Estado e cidadão, e  
seu aspecto próprio de relação humana se perde. Embora o sujeito da 
política seja o homem, a política é a política da luta de classes. 81

80  LOBO, Aristides da Silveira Lobo. Coluna  Cartas do Rio . Diário Popular. São Paulo. 
1889. 

81  Maar, Wolfgang Leo. O que é política. 16ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção 
primeiros passos). Pg. 8 e pg. 20.



REVISTA ELEIÇÕES & CIDADANIA224

 As palavras do ilustre jurista são contextualizadas com refl exões acerca 
da infl uência do sistema capitalista na “coisifi cação” do homem, diante dessa ar-
gumentação coerente não se pode crer que medidas de participação direta possam 
artifi cialmente politizar o cidadão, que já tem a consciência de que a vida pública 
não tende a busca do bem comum, que a classe política é inimiga dos próprios 
interesses sociais, caso ele colida com interesses privados. Embora, a previsão de 
medidas como plebiscitos devam ser incentivadas não são sufi cientes. 

 De fato, a ‘cidadanização’ do cidadão de papel 82, que pode ser 
ilustrado por aqueles trabalhadores que dedicam a maior parte do tem-
po para a garantia da própria sobrevivência não ocorrerá apenas com a 
ampliação da participação direta. O resgate da política para acontecer de 
modo efi caz deve proporcionar ampliar a credibilidade do processo elei-
toral, bem como promover o respeito aos princípios constitucionais na 
seara da disputa eleitoral, afastando abusos de poder político e econômico, 
tanto na disputa quanto na gestão da coisa pública, mas principalmente ele 
deve possibilitar a garantia do chamado ciclo democrático.

Marmelstein explica de forma simplifi cada o ciclo democrático, veja:

 [...] o ciclo democrático pode ser descrito da seguinte forma: o Es-
tado, através dos direitos econômicos, sociais e culturais, propor-
ciona as condições mínimas para que os indivíduos possam exercer 
a sua autonomia de escolha (direitos de liberdade). Estando apto 
a exercer a sua liberdade de escolha, o ser humano pode decidir 
de que grupos sociais ou movimentos políticos deseja fazer parte 
(liberdade de reunião). Com isso, participando dos grupos sociais 
que refl itam seus ideais, o ser humano pode decidir de que gru-
pos sociais que mais refl itam seus ideais, o ser humano pode fazer 
com que os seus pontos de vista possam circular livremente, ex-
pandindo o direito de liberdade de expressão. O livre intercâmbio 
de ideias é requisito essencial para munir o povo de informações 
sufi cientes (direito de informação) para que seja capaz de escolher 
corretamente os seus representantes políticos (direitos políticos).83

O ciclo democrático revela a independência dos direitos fundamen-
tais, ou seja, não há que se falar em Direito Político sem que o indivíduo 

82  Referência ao nome e conteúdo da seguinte obra: DIMENSTEIN, Gilberto. Cidadão 
de Papel. 16ª ed. Atlas. São Paulo. 2001. 

83 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais   4ª Ed. Atlas. 2013.pg 
201. 
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disponha do mínimo existencial. Aqueles que não disponham do mínimo 
em verdade serão cidadãos de papel, porque a cidadania estará declarada 
em uma norma ou documento, mas no cotidiano ele não experimenta 
esses direitos. A autonomia da vontade e a liberdade de voto estariam 
seriamente comprometidas se a única fonte de emprego e renda de uma 
família fosse a empresa do gestor ou s prefeitura em regime seletistas de 
contratação, pois a despeito de não ser objetivamente compelido a praticar 
determinada conduta em desacordo com a legislação eleitoral, as eleições 
repercutem diretamente no fi nanciamento da vida familiar e, desse modo, 
é uma utopia esperar que esse ser humano escolha livremente. Pode-se 
dizer que constitucionalismo social ganhou estabilidade no ordenamento 
jurídico brasileiro, especialmente com o advento da constituição cidadã, 
contudo muitos desses são normas programáticas, objetivos a serem al-
cançados.

Dessa forma, o controle jurisdicional das eleições torna-se espe-
cialmente relevante, pois a manifestação da vontade política do eleitor que 
não fecha o ciclo democrático pode não ser condizente com a busca do 
bem comum ou dos princípios constitucionais democráticos, mesmo sem 
que ele tenha cometido ato ilícito. Partindo desse prisma é possível revelar 
a legitimidade do chamado  terceiro turno das eleições , sem deixar de 
considerar os resultados das urnas também como legítimo. É perceptível 
que a questão eleitoral é muito mais complexa (não se restringindo ao 
sufrágio), uma vez que existe interdependência entre a concretização dos 
direitos sociais e políticos com a politização do cidadão e o manifestação 
da  vontade política .

A Grécia   berço do conhecimento racional e da própria democra-
cia, durante um período conhecido como Antiguidade Clássica, construi 
legados para a atualidade como a noção de democracia enquanto busca 
do bem comum, o germe dos conceitos e defi nições atuais de política, de-
mocracia e cidadania. Naturalmente, o decurso do tempo que separa este 
período da atualidade propiciou a transformação dos conceitos, porém é 
válido relembrar a gênese para compreender melhor o contexto atual.

Nesse sentido, é importante resgatar o legado clássico, qual seja, a 
concepção de política como a busca do bem comum mediante a participa-
ção efetiva do povo que exercia sua cidadania na tomada de decisões polí-
ticas. O modelo antigo, especialmente o grego é valoroso, porém não pode 
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ser importado tal qual era, servindo apenas de inspiração, pois o homem 
contemporâneo elegeu a democracia representativa em detrimento da di-
reta em virtude das novas demandas de seu tempo. Considerando isto, a 
Justiça Eleitoral é a que mais infl uência no resgate simbólico do conceito 
original de política, tendo em vista que tutela84 o exercício da cidadania e 
contribui para a consolidação do Estado Democrático de Direito.

Adaptações são necessárias, por exemplo, os espaços políticos que 
devem ser preenchidos hodiernamente não mais serão a ágora, pois o es-
tilo de vida atual impõe que os debates sejam desenvolvidos em múltiplos 
ambientes e com auxílio de ferramentas físicas e virtuais como correio 
eletrônico e redes sociais. Contudo, certamente é preciso voltar a presti-
giar o debate político, não apenas de modo situacional e eventual, pois a 
esfera pública acabaria por se confundir com o domínio meramente ínti-
mo. Além de debater interesses da coletividade é preciso que os sujeitos 
do processo eleitoral desempenhem suas funções, o candidato buscando 
o bem público e sendo fi el ao seu programa de governo, já o eleitor, este 
não deve acreditar que o voto é o único ato de cidadania possível na sua 
condição, mas deve pressionar/lutar - dentro de suas possibilidades   para 
ver executados os projetos políticos que ele mesmo escolheu por meio do 
voto.

Nesse contexto, importante contribuição da Justiça Eleitoral é a 
moralização da política e a efetivação da norma constitucional no exercí-
cio da cidadania quando ela através da judicatura coíbe a captação ilícita 
de sufrágio e o abuso de poder político e econômico, protegendo assim 
o Estado Democrático de Direito de Maiorias  alienadas . A recuperação 
simbólica da política e a aproximação do ambiente político só ocorrerão se 
o eleitor acreditar que o seu voto tem valor e que a justiça alcança a  casta  
dos políticos, nesse sentido a justiça eleitoral especializada que propicia 
um rito célere, o que infl uencia decisivamente nesse processo. 

84  Vale ressaltar que, a despeito de a Justiça Eleitoral realizar onsultas normativas, editar 
súmulas e realizar o controle jurisdicional, ela é inerte tal qual todo o restante do poder 
judiciário. Nos dizeres de Wambier  se, por um lado, o Estado avoca para si a função tutelar 
jurisdicional, por outro lado, em matéria de direitos subjetivos civis, faculta ao interessado 
(em sentido amplo) a tarefa de provocar (ou invocar) a atividade estatal que, via de regra, 
remanesce, pedindo expressamente uma decisão a respeito de sua pretensão.  (WAMBIER, 
Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 1: Teoria geral do processo de 
conhecimento. 9. Ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 37)
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No âmbito de suas funções administrativas, ela promove um pro-
cesso eleitoral probo, tanto que hodiernamente há uma crença maior no 
processo eleitoral que nos próprios representantes. O voto secreto e o 
novo sistema de apuração promoveram uma verdadeira libertação da so-
ciedade para a plena liberdade de votação e o advento da urna eletrônica 
foi um divisor de águas, portanto, até no desempenho de funções adminis-
trativas a Justiça Eleitoral contribui para a construção de um novo modelo 
político alicerçado em respeito a moralidade administrativa e na concreti-
zação do Estado democrático de Direito.
 
6. Conclusão

Gilberto Dimenstein observa que  o direito de ter direitos é uma 
conquista da humanidade. Da mesma forma que a anestesia, as vacinas, o 
computador, a máquina de lavar, a pasta de dente transplante do coração. 
85 Considerando isto, é valido afi rmar que a tutela da cidadania pela Justiça 
Eleitoral está paulatinamente reduzindo os antagonismos entre eleitor e 
candidato, entre Estado e cidadão. 

Nesse sentido, foi demonstrado ao longo do texto que o surgimen-
to da Justiça Eleitoral interferiu positivamente na construção da cidadania 
no Brasil, pois conforme foi exposto no exercício das funções administra-
tiva e jurisdicional, ela consegui contribuir para que a cidadania brasileira 
deixasse de estar apenas no papel.

Conclui-se, portanto, que a consolidação da Justiça Eleitoral está 
intimamente vinculada com o aperfeiçoamento e lisura do processo elei-
toral e mais do que quaisquer outras medidas promove a reaproximação 
do cidadão comum com a política. 
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JURISPRUDÊNCIA
_______________________________________

Lúcida lição no notável Ministro MÁRIO GUIMARÃES:

“A jurisprudência é, nos tribunais, a sabedoria dos experientes. É o conselho precavido dos 

mais velhos. Quem conhece a lei e ignora a jurisprudência, diz, com exagero embora DU-

PLIANT, não conhece quase nada. Manter, quanto possível a jurisprudência, será obra de 

boa política judiciária, porque inspira no povo confi ança na Justiça.”

                                                      (in ‘O Juiz e a Função Jurisdicional’, 1958, p. 327) 
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A  C  Ó  R  D  Ã  O    Nº   35674

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 356-
74.2012.6.18.0095 - CLASSE 3. ORIGEM: DIRCEU ARCOVERDE-
-PI (95ª ZONA ELEITORAL - SÃO RAIMUNDO NONATO). 
RESUMO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
- ABUSO - DE PODER POLÍTICO / AUTORIDADE - CAPTA-
ÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DISTRIBUIÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE VOTO - FRAUDE 
- PROCEDÊNCIA PARCIAL - MULTA - INELEGIBILIDADE 
- CASSAÇÃO DE DIPLOMAS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE 
PROCESSO - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
Recorrente: Carlos Gomes de Oliveira, Prefeito de Dirceu Arcoverde-PI
Advogados: Drs. Emmanuel Fonseca de Souza, Willian Guimarães San-
tos de Carvalho e outros
Recorrente: Marconis Ribeiro Galvão, Vice-Prefeito de Dirceu Arcover-
de-PI
Advogada: Dra. Rosana Moura Lemos de Oliveira
Recorrente: Alcides Lima de Aguiar, ex-prefeito de Dirceu Arcoverde-PI
Advogados: Drs. Suellen Vieira Soares, Ednaldo de Almeida Damasceno 
e outros
Recorrido: Francisco Barroso de Carvalho, candidato a prefeito de Dir-
ceu Arcoverde-PI
Advogados: Drs. Leandro Cavalcante de Carvalho e Garcias Guedes Ro-
drigues Júnior
Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. ELEIÇÕES/2012. PRELIMINARES DE NULI-
DADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INS-
TRUÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO 
DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO INVESTIGAN-
TE, E NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTE-
MUNHAS, POR TER SIDO REALIZADA PELO SISTEMA AU-
DIOVISUAL, SEM A NECESSÁRIA REGULAMENTAÇÃO. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABUSO DO PODER. UTILIZAÇÃO DE 
MÁQUINAS DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE 
OBRAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
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SUFRÁGIO. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO E DINHEIRO EM TROCA DE VOTO. DEMONSTRA-
ÇÃO. PROVA ROBUSTA. NOVAS ELEIÇÕES.

1. O interesse recursal repousa no binômio utilidade-necessidade, 
de modo que ao recorrente incumbe o ônus de demonstrar que a interposição 
do recurso é a medida necessária para obter situação mais vantajosa do que 
a advinda com a decisão recorrida, motivo por que apenas ao sucumbente é 
conferido interesse para recorrer.

2. Nos casos de absolvição ou ausência de condenação, somente haverá 
interesse recursal se implicar consequências reais e fáticas em benefício do recor-
rente. Se o motivo pelo qual se pretende o decreto absolutório no âmbito recursal 
tiver os mesmos efeitos daquele objeto da decisão objurgada, inviável se admitir a 
admissibilidade da irresignação.

3. A qualifi cação incompleta de testemunha do rol apresentado em 
juízo, nos termos do art. 407 do Código Processual Civil, não gera, por si só, 
nulidade, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo pela parte adversa.

4. É necessária a integridade do documento eletrônico para que 
este seja utilizado como prova apta a demonstrar a prática do ilícito. Em 
sendo constatada pelo órgão pericial a existência de várias edições no arquivo 
eletrônico, como é o caso em análise, mesmo não se comprovando o intuito 
fraudulento, isso, por si só, já torna a prova fragilizada e inconsistente para 
ensejar um decreto condenatório deste jaez.

5. Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, para 
que seja afastado, legalmente, determinado mandato eletivo com base na práti-
ca ilícita de abuso do poder, deve-se verifi car a existência de provas robustas, 
aptas a ensejar a severa sanção da cassação de diploma.

6. Para que seja confi gurado o ilícito previsto no art. 41-A da Lei 
9.504/97, faz-se necessária a ocorrência da prática de uma das condutas 
previstas no citado dispositivo, bem como o fi m específi co de obter o voto do 
eleitor e, ainda, a participação ou anuência do candidato benefi ciário no ato, 
sendo também imprescindível que a prova seja inconteste da prática irregular, 
o que restou comprovado nos autos.

7. Em virtude da comprovação da prática do ilícito previsto no 
art. 41-A da Lei das Eleições, não se aplica a exigência da potencialida-
de lesiva da conduta no resultado do pleito, pois, para a caracterização do 
referido ilícito, a jurisprudência, desde o início de sua aplicação, entendeu não 
ser necessário se aferir a potencialidade de a conduta praticada provocar o 
desequilíbrio na disputa e com isso afetar o resultado da eleição. Isso porque o 
bem jurídico protegido por esse dispositivo é a liberdade de escolha do eleitor e 
não a normalidade e o equilíbrio da disputa. Assim, basta a comprovação da 
compra de voto – promessa, oferta, doação ou entrega de bens ou vantagens – 
para se alcançar a punição do candidato.
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8. Ao reconhecer a existência de captação ilícita de sufrágio prevista 
no art. 41-A da Lei das Eleições está-se automaticamente reconhecendo a 
prática de abuso do poder econômico de forma mais ampla, uma vez que a 
primeira infração consiste em uma modalidade desta última, razão pela qual 
deve-se aplicar a sanção de inelegibilidade na forma do art. 22, XIV, da LC 
nº 64/90.

9. Tendo em conta que os investigados obtiveram 53,24% (cinquenta 
e três vírgula vinte e quatro por cento) dos votos válidos nas eleições de 2012, 
devem ser realizadas novas eleições para prefeito e vice-prefeito da respectiva 
urbe, na forma do art. 224 do Código Eleitoral.

A C O R D A M  os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Piauí, à unanimidade, nos termos do voto do relator e em dissonância 
com a manifestação verbal do Procurador Regional Eleitoral, acolher a pre-
liminar de não conhecimento do recurso interposto por Alcides Lima de 
Aguiar, por ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, e, em conso-
nância com o parecer ministerial exarado às fl s. 849/859 dos autos, rejeitar 
as preliminares de cerceamento de defesa por ausência de qualifi cação das 
testemunhas arroladas pelo investigante e de cerceamento de defesa por au-
diência realizada pelo sistema audiovisual, sem a necessária regulamentação; 
no mérito, por maioria, vencido em parte o Doutor Agrimar Rodrigues de 
Araújo, nos termos do voto do relator e em consonância parcial com o pa-
recer ministerial, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto 
por Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão para reconhecer 
a prática do ilícito do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, mantendo-se a multa de 
5.000 (cinco mil) UFIR e a cassação dos mandatos dos recorrentes, deven-
do ser realizado novo pleito, nos termos do art. 224 do Código Eleitoral. 
RESOLVEU ainda o Tribunal, por maioria, vencidos o relator e a Doutora 
Maria Célia Lima Lúcio, nos termos do voto divergente do Doutor Agrimar 
Rodrigues de Araújo e em consonância com o opinativo ministerial, manter 
a sanção de inelegibilidade por oito anos a contar das Eleições de 2012 aos 
recorrentes Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, 
em Teresina, 24 de agosto de 2015.

DR. FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA
Presidente substituto



REVISTA ELEIÇÕES & CIDADANIA234

DES. JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO
Relator

DR. KELSTON PINHEIRO LAGES
Procurador Regional Eleitoral

R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

O DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA 
FILHO (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Membros desta 
Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores advoga-
dos e demais pessoas presentes,

Trata-se de recursos interpostos por Carlos Gomes de Olivei-
ra e Marconis Ribeiro Galvão, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de 
Dirceu Arcoverde/PI, respectivamente, eleitos no pleito de 2012 (fl s. 
751/791), e Alcides Lima de Aguiar, ex-prefeito de Dirceu Arcoverde/PI 
(fl s. 806/816), em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 95ª Zona 
Eleitoral, que, julgando procedente em parte o pedido da inicial, com fun-
damento no art. 41-A da Lei 9.504/97 e art. 22, XIV, da Lei Complemen-
tar 64/90, aplicou aos investigados Carlos Gomes de Oliveira e Marconis 
Ribeiro Galvão penalidade de multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, 
inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subse-
quentes ao pleito municipal de 2012, além da cassação dos diplomas de 
prefeito e vice-prefeito expedidos em favor dos mesmos, em razão de te-
rem sido diretamente benefi ciados pela captação ilícita de sufrágio e abuso 
do poder político perpetrados pelo então gestor municipal Alcides Lima 
de Aguiar, terceiro investigado nesta demanda.

Às fl s. 02/21, o investigante Francisco Barroso de Carvalho ajuizou 
a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder po-
lítico e econômico, captação ilícita de sufrágio e conduta vedada em des-
favor de Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão, Prefeito 
e Vice-Prefeito do Município de Dirceu Arcoverde/PI, respectivamente, 
eleitos no pleito de 2012, e Alcides Lima de Aguiar, ex-prefeito da aludida 
urbe. 

Aduz que os investigados, durante a campanha política para as elei-
ções/2012, abusaram do poder econômico, com a distribuição de material 
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de construção à população em troca de voto, causando total disparidade 
entre os candidatos, confi gurando, também, a prática de captação ilícita 
de sufrágio.

Assevera que o então prefeito de Dirceu Arcoverde/PI, terceiro in-
vestigado na presente demanda, apoiou publicamente os candidatos inves-
tigados, com a utilização de máquinas da prefeitura, mais especifi camente 
tratores e caçambas, para a construção de estradas, barreiras, barragens e 
várias outras serventias em propriedades particulares, no interior do mu-
nicípio, ferindo frontalmente os princípios da moralidade, impessoalidade 
e paridade de armas entre os candidatos.

Diz, ainda, que os investigados, além da distribuição de materiais de 
construção e da utilização de bem público em prol de suas candidaturas, 
ofereceram dinheiro a alguns eleitores em troca de seus votos, bem como 
dos de suas famílias.

Alega, por fi m, que os investigados fraudaram a eleição na aludida 
urbe, visto que resta comprovado que alguns eleitores justifi caram seus 
votos em outro município, como é o caso da eleitora Cristina Moraes Sil-
va; porém, foi certifi cado pela Zona Eleitoral que ela compareceu para 
votar na data do pleito.

Defesa apresentada por Alcides Lima de Aguiar às fl s. 139/154, 
aduzindo que, de fato, foram utilizadas máquinas do município para a rea-
lização de obras públicas, mas que tais obras foram feitas em benefício de 
toda a população, inclusive com autorização do órgão ministerial.

Registra que, quanto à alegação de captação ilícita de sufrágio, não 
foi juntada aos autos nenhuma prova válida de que algum eleitor tenha 
trocado seu voto por qualquer obra, o que afasta a caracterização do ilícito. 
Diz que não autorizou a entrega de qualquer dádiva, tampouco permitiu 
que isso ocorresse, o que elide, por completo, a tese do investigante.

Os investigados Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ribeiro Gal-
vão apresentaram defesa às fl s. 157/190. Aduzem que os aludidos bens 
(escavadeira e trator) foram utilizados para a realização de obras públicas 
no combate à seca em benefício de toda a comunidade.

Asseveram que tais bens não foram utilizados para distribuição de 
qualquer dádiva ou benesse a eleitores, uma vez que se trata de obras que 
benefi ciaram toda a população e que tiveram, inclusive, informação e au-
torização do Ministério Público Eleitoral.
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No tocante à alegada prática de captação ilícita de sufrágio, por 
meio da distribuição de material de construção e dinheiro em troca de 
votos, dizem que o investigante sequer descreve como os eleitores foram 
supostamente aliciados, o que reitera a negativa da ocorrência do ilícito. 
Aduzem que foram juntadas aos autos fotos nas quais constam tijolos em 
frente às residências, sem informar a quem pertencem ou mesmo o nome 
dos eleitores supostamente benefi ciados.

Quanto à alegada fraude na votação, ponderam que eventuais irre-
gularidades devem ser suscitadas no momento em que ocorrem, sob pena 
de preclusão.

Termo de Audiência de oitiva de testemunhas às fl s. 265/287.
Diligências solicitadas pelas partes às fl s. 316/319 e 340/343, tendo 

sido parcialmente deferidas pelo MM. Juiz por meio do despacho de fl s. 
353.

Nova audiência de oitiva de testemunhas às fl s. 545/552.
Inquérito Policial do Departamento de Polícia Federal às fl s. 

572/592. Laudo de Perícia Criminal às fl s. 577/590.
Alegações fi nais apresentadas pelo investigante às fl s. 607/627. 
Os investigados apresentaram alegações fi nais às fl s. 653/681 e 

696/707.
Parecer do representante do Ministério Público Eleitoral junto à 95ª 

ZE/PI às fl s. 630/642.
Sentença proferida pelo MM. Juiz a quo às fl s. 711/732, reconhe-

cendo a prática de captação ilícita de sufrágio, associada ao abuso do po-
der econômico e político, e julgando procedente o pedido para cassar os 
diplomas de prefeito e vice-prefeito expedidos em favor dos investigados 
Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão, relativamente às 
eleições havidas em 2012, bem como aplicar a estes investigados a penali-
dade de multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, individualmente, além 
de decretar-lhes a inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 
(oito) anos subsequentes ao pleito de 2012.

Primeiramente, assevera o Magistrado que os investigados Carlos 
Gomes de Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão efetivamente praticaram 
captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, por meio da 
distribuição de material de construção à população em troca de voto, cau-
sando disparidade entre os candidatos em campanha.
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Registra que, segundo imagens constantes das mídias e fotografi as 
anexadas aos autos, o então Prefeito Alcides Lima de Aguiar, em comício 
realizado pelos dois primeiros investigados, incorreu na prática de abuso 
do poder político, tendo manifestado auxílio, mediante a promessa de ma-
quinário de propriedade pública, para a consecução de objetivos trilhados 
pelos demais investigados, para fi ns eleitoreiros.

Afi rma que, pelos depoimentos constantes dos autos, fi cou devida-
mente comprovado que os eleitores Cleto Dias Borges e sua esposa Maria 
do Carmo dos Santos Borges receberam a importância de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) do primeiro investigado em troca de votos, bem como de 
sua família.

Quanto à alegada fraude na eleição, aduz que a prova produzida nos 
autos não se tornou coesa, não tendo havido qualquer mácula a atingir o 
pleito eleitoral como um todo.

Recurso interposto por Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ri-
beiro Galvão às fl s. 751/791, pleiteando, preliminarmente, 1. a nulidade 
do processo a partir da audiência de instrução, em razão da ausência de 
qualifi cação das testemunhas arroladas pelo investigante; 2. a nulidade da 
audiência de oitiva de testemunhas, por ter sido realizada pelo sistema 
audiovisual, sem a necessária regulamentação.

Meritoriamente, aduzem, em suma, que não houve a demonstração 
da prática de abuso do poder ou conduta vedada, este último, aliás, reco-
nhecido pela própria sentença.

Dizem que não foram utilizados bens públicos para a distribuição 
de qualquer dádiva ou benesse a eleitores e que tais obras foram realizadas 
em benefício de toda a população.

Consignam, também, que não foi apontada nenhuma prova válida 
de que algum eleitor tenha trocado seu voto por obra, o que afasta a ca-
racterização do ilícito.

De outra parte, alegam que a suposta gravação do comício não é 
prova válida, pois não restou comprovado de que se trata da voz do ex-
-prefeito Alcides Lima de Aguiar, sendo desconhecida a autoria, origem e 
a data, o que a torna inservível como prova.

Ponderam, ainda, que jamais procuraram eleitores com promessa 
de benesses ou para entregar dinheiro em troca de votos para qualquer 
pessoa.
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Recurso interposto por Alcides Lima de Aguiar às fl s. 806/816, as-
severando que as condutas descritas na inicial não demonstram a prática 
de conduta vedada, abuso do poder ou captação ilícita de sufrágio, tendo 
agido de forma irrepreensível no trato da coisa pública, não se excedendo 
em qualquer aspecto.

Aduz que os aludidos bens (escavadeira e trator) foram utilizados 
para a realização de obra pública em benefício de toda a comunidade, no 
combate à seca.

Afi rma, ainda, que nenhuma testemunha ouvida no decorrer da ins-
trução processual menciona o investigado em seus depoimentos, o que 
torna mais evidente a inexistência dos ilícitos apontados.

Contrarrazões recursais apresentadas por Francisco Barroso de 
Carvalho às fl s. 819/843.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, manifesta-
-se o douto Procurador pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, 
em razão da comprovação da prática de captação ilícita de sufrágio e abuso 
do poder pelos investigados, devendo ser mantida, em todos os seus ter-
mos, a sentença de 1º grau.

É o relatório. 

V  O  T  O

O DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA 
FILHO (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Membros desta 
Egrégia Corte,

Consoante relatado, trata-se de recursos interpostos por Carlos Go-
mes de Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão, Prefeito e Vice-Prefeito do 
Município de Dirceu Arcoverde/PI, respectivamente, eleitos no pleito de 
2012, e Alcides Lima de Aguiar, ex-prefeito de Dirceu Arcoverde/PI, em 
face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 95ª Zona Eleitoral, que julgou 
procedente em parte o pedido contido na inicial da presente ação.

Primeiramente, quanto ao recurso interposto por Carlos Gomes de 
Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão, verifi co que preenche todos os requi-
sitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Todavia, no tocante ao recurso aviado por Alcides Lima de Aguiar, 
convém tecer as seguintes considerações.
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- RECURSO INTERPOSTO POR ALCIDES LIMA DE AGUIAR

Analisando a sentença proferida pelo MM. Juiz da 95ª ZE/PI, ve-
rifi co que o aludido Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido 
inicial,   reconhecendo a prática de abuso de poder e captação ilícita de 
sufrágio perpetrados pelos investigados, condenando, contudo, apenas os 
dois primeiros investigados – Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ribei-
ro Galvão – às penas de multa, inelegibilidade e cassação dos diplomas de 
prefeito e vice-prefeito do Município de Dirceu Arcoverde/PI, que lhes 
foram expedidos, relativamente ao pleito de 2012.

O dispositivo da sentença encontra-se vazado nos seguintes termos:

“Assim, feitas essas considerações, julgo procedente em parte o pedido feito na inicial, 
com fundamento no art. 41-A, da Lei 9.504/97 e art. 22, XIV, da LC 64/90, 
aplicando, aos investigados CARLOS GOMES DE OLIVEIRA e MAR-
CONIS RIBEIRO GALVÃO, individualmente: 1) Multa no valor de 5.000 
(cinco mil) UFIR’s, dada a efetividade das condutas, infl uência no resultado das 
eleições, bem como no número de eleitores atingidos, e 2) Inelegibilidade para as elei-
ções a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verifi cou, no 
ano de 2012, além da cassação do diploma dos candidatos CARLOS GOMES 
DE OLIVEIRA e MARCONIS RIBEIRO GALVÃO, eleitos para o 
cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente (dada a indivisibilidade da cha-
pa), do Município de Dirceu Arcoverde, eis que foram diretamente benefi ciados pela 
interferência do poder econômico, consistente na captação ilícita de sufrágio e abuso de 
poder político do então gestor, ALCIDES LIMA DE AGUIAR, embora não 
tenha restado plenamente confi gurada, em relação a este último, a prática de conduta 
vedada aos agentes públicos no período de campanha eleitoral, nos exatos moldes do 
art. 73, I, da Lei 9.504/97”.

O interesse recursal repousa no binômio utilidade-necessidade, de 
modo que ao recorrente incumbe o ônus de demonstrar que a interposi-
ção do recurso é a medida necessária para obter situação mais vantajosa do 
que a advinda com a decisão recorrida, motivo por que apenas ao sucum-
bente é conferido interesse para recorrer. 

Nos casos de absolvição ou ausência de condenação, somente ha-
verá interesse recursal se implicar consequências reais e fáticas em benefí-
cio do recorrente. Se o motivo pelo qual se pretende o decreto absolutório 
no âmbito recursal tiver os mesmos efeitos daquele objeto da decisão ob-
jurgada, inviável se admitir a admissibilidade da irresignação.
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Conforme dito alhures, no caso em análise, em que pese ter havido 
pedido da parte autora para a condenação do investigado Alcides Lima 
de Aguiar às penalidades de multa e inelegibilidade, o MM. Juiz julgou 
procedente em parte o pedido inicial e condenou apenas os dois primeiros 
investigados às sanções legais, não tendo sido aplicada qualquer penalida-
de ao terceiro investigado na demanda.

Acerca da matéria, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tri-
bunal de Justiça – STJ: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA INEXISTEN-
TE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO 
CONHECIDO.
1. “Evidenciado o equívoco da agravante quanto ao desfecho 
do julgado, conclui-se, irremediavelmente, que o recurso não 
preenche o binômio utilidade-necessidade, posto que inexis-
te sucumbência na espécie, o que importa na ausência de in-
teresse recursal (AgRg nos EDcl no Ag 1.148.880/SP, 2ª Turma, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10.9.2010).
2. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp 488740/PR, Relator Min. Mauro Campbell Mar-
ques, publicado no DJE em 16.09.2014)

E, no voto condutor do aludido acórdão, o Exmo. Sr. Ministro 
ressalta:

“Destaca-se que o interesse em recorrer é instituto semelhante ao interesse de 
agir, como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o re-
curso pode proporcionar ao recorrente, pois o que justifi ca o recurso é o prejuízo 
que a parte sofreu com a decisão. Assim, a sucumbência é pressuposto neces-
sário à interposição de recurso, o que não se verifi ca no caso em análise (…). 
Razão pela qual o agravo regimental ajuizado pelo Município de Cascavel não 
preenche o binômio utilidade-necessidade, posto que inexiste sucumbência na 
espécie, o que importa na ausência de interesse recursal”.

Transcrevo, também, os seguintes entendimentos do Tribunal Su-
perior Eleitoral – TSE:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PO-
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DER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
- Recurso especial da Coligação Cuidando de Nossa Cidade para 
Você
1. Na linha do entendimento majoritário, a eventual rejeição de um 
fundamento suscitado no recurso eleitoral não torna o recorrente 
parte vencida. O interesse recursal, que pressupõe o binômio 
necessidade/utilidade, deve ser verifi cado a partir do dis-
positivo do julgado. Precedentes: REspe nº 185-26, rel. Min. 
Dias Toffoli, DJE de 14.8.2013; REspe nº 35.395, rel. Min. Ar-
naldo Versiani, DJE de 2.6.2009.
2. Se a Corte de origem concluiu que as provas documentais e tes-
temunhais seriam inservíveis e pouco esclarecedoras em relação à 
segunda conduta imputada na AIJE, a revisão de tal entendimento 
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em 
sede de recurso especial, a teor das Súmulas 279 do Supremo Tri-
bunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso especial não conhecido.
(...)”
(REspe nº 63761, São Lourenço/MG, Relator Min. Henrique Ne-
ves da Silva, publicado no DJE em 21.05.2015)

“RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. 
ELEIÇÃO MUNICIPAL. 2012. SUBSTITUIÇÃO. ART. 13 DA 
LEI Nº 9.504/97. REGULARIDADE. ESCOLHA. MATÉRIA 
INTERNA CORPORIS. PROVIMENTO.
1. O interesse recursal pressupõe a sucumbência da parte 
quanto ao seu pedido, o que se verifi ca no dispositivo da de-
cisão, e não em seus fundamentos. Precedentes.
2. Na pendência de recurso do candidato renunciante, o dies a quo 
para contagem do prazo de substituição previsto no art. 13, § 1º, 
da Lei nº 9.504/97 é o dia da renúncia. Precedentes.
3. A suposta nulidade da convenção na qual se deliberou pela subs-
tituição de candidato constitui matéria interna corporis e não pode 
ser suscitada por pessoas estranhas ao partido ou à coligação.
4. Recurso especial da coligação não conhecido, devido à ausência 
de interesse recursal, e demais recursos especiais providos, para 
deferir o registro de candidatura para os cargos de prefeito e vice-
-prefeito.”
(REspe nº 18526, Marapanim/PA, Relator Min. José Antônio Dias 
Toffoli, publicado no DJE em 14.08.2013)

Ressalte-se, ainda, que, tendo em conta a interposição de recur-
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so exclusivamente pela defesa, não pode o investigado Alcides Lima de 
Aguiar ter sua situação agravada nesta instância, com fundamento no prin-
cípio da proibição da reformatio in pejus, motivo pelo qual, mais uma vez, em 
razão da ausência de condenação pelo Magistrado de 1º grau, carece de 
interesse recursal o aludido investigado.

Assim sendo, entendo que não restou demonstrada a sucumbência 
do aludido investigado para a interposição do recurso de fl s. 806/816, 
razão pela qual este não deve ser conhecido.

Com esses fundamentos, voto pelo não conhecimento do recurso 
interposto por Alcides Lima de Aguiar.

- RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS GOMES DE 
OLIVEIRA E MARCONIS RIBEIRO GALVÃO

Conforme dito alhures, o recurso interposto por Carlos Gomes de 
Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão preenche todos os requisitos de ad-
missibilidade, merecendo ser conhecido.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelos recorrentes.
Sustentam os recorrentes, preliminarmente, a nulidade do processo 

a partir da audiência de instrução, em razão da ausência de qualifi cação 
das testemunhas arroladas pelo investigante, e a nulidade da audiência de 
oitiva de testemunhas, por ter sido realizada pelo sistema audiovisual, sem 
a necessária regulamentação. Vejamos:

1. Nulidade do processo a partir da audiência de instrução, 
em razão da ausência de qualifi cação das testemunhas arroladas 
pelo investigante

Alegam os recorrentes cerceamento de defesa e consequente nuli-
dade do processo a partir da audiência de instrução, em razão da ausência 
da completa qualifi cação das testemunhas arroladas na inicial, impossibi-
litando a apresentação de contradita e violando o disposto no art. 407 do 
Código Processual Civil e art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.

Todavia, quanto ao ponto, entendo não assistir razão aos recorren-
tes.

Compulsando os autos, verifi co que o rol apresentado na petição 
inicial contém o nome da testemunha e o CPF respectivo, o que permite 
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a identifi cação da referida testemunha pela parte adversa, ainda mais em 
se tratando de um município pouco populoso como é no caso em análise.

Convém ressaltar que a qualifi cação incompleta de testemunha do 
rol apresentado em juízo, nos termos do art. 407 do Código Processual 
Civil, não gera, por si só, nulidade, sendo necessária a demonstração de 
efetivo prejuízo pela parte adversa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ assim se manifestou: 

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUALIFI-
CAÇÃO DE TESTEMUNHA. ADITAMENTO DA INICIAL. 
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITA. SÚMULA 
Nº 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA VEI-
CULADA NA INTERNET. INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 7/
STJ.
1. Pacífi co o entendimento nesta Corte Superior de que a de-
cretação de nulidade de atos processuais depende da neces-
sidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interes-
sada por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief.
(…)”
(REsp nº 1.330.028/DF, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Terceira Turma, publicado no DJe em 17.12.2012)

Destaco que não restou demonstrada pela defesa a ocorrência de 
qualquer prejuízo, tendo sido, inclusive, na audiência de instrução, opor-
tunizado à parte adversa o oferecimento de impugnação e contradita das 
testemunhas, inexistindo, assim, qualquer lesão ao seu direito.

Com esses fundamentos, voto pela rejeição da presente preliminar.

2. Nulidade da audiência de oitiva de testemunhas, por ter 
sido realizada pelo sistema audiovisual, sem a necessária regula-
mentação

Sustentam os recorrentes que houve violação ao devido processo 
legal, por ter sido realizada a audiência de oitiva de testemunhas referidas 
pelo sistema audiovisual (fl s. 545/552), sem a necessária regulamentação, 
à época, por este Egrégio TRE/PI.

Contudo, entendo, mais uma vez, que os argumentos dos insurgen-
tes não merecem amparo.
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Primeiramente, embora este TRE/PI tenha regulamentado o regis-
tro audiovisual de audiências somente no ano de 2015 (Resolução TRE/
PI 302, de 25.02.2015), o Conselho Nacional de Justiça já havia editado a 
Resolução 105/2010, dispondo sobre a “documentação dos depoimentos 
por meio do sistema audiovisual e realização de interrogatório e inquirição 
de testemunhas por videoconferência”.

Ademais, ressalte-se que o MM. Juiz a quo destacou, antes de iniciar 
a audiência, a forma como ela seria realizada, tendo sido concordado por 
ambas as partes, não podendo os recorrentes, na presente fase processual, 
se insurgirem contra algo com o que anteriormente anuíram e que já se 
encontra precluso.

Assim restou consignado pelo Magistrado no Termo de Audiência (fl . 345): 

“Considerando: - que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, 
elege como direito fundamental a celeridade processual, norma esta de efi cácia 
imediata, que independe de regulamentação; - a existência de regulamentação 
da matéria no CPP, norma subsidiária ao processo eleitoral, na forma do art. 
364 do CE; - a ausência de prejuízo às partes, pelo contrário, pela fi delidade 
dos depoimentos que podem ser reproduzidos através de mídia eletrônica e 
segura, a qualquer tempo, evitando-se truncagens e vícios da linguagem, através 
da língua escrita; e, por fi m, a concordância das partes, neste ato, inclusive do 
Ministério Público Eleitoral, pela utilização do recurso de gravação audiovisu-
al, oportunidade em que declaram não haver prejuízo à referida sistemática de 
colheita de provas, decidiu o MM. Juiz por colher o depoimento das testemu-
nhas pelo sistema audiovisual, através de gravação em mídia digital”.

Portanto, diante dos fundamentos acima expendidos, voto pela re-
jeição da preliminar em apreço.

- MÉRITO

Meritoriamente, argumentam os recorrentes que não praticaram 
qualquer ilícito eleitoral durante o período de campanha para as elei-
ções/2012, não tendo sido comprovada a prática de abuso de poder ou 
conduta vedada, esta última, aliás, reconhecida pela própria sentença. 

Asseveram que não utilizaram bens públicos para a distribuição de 
qualquer dádiva ou benesse a eleitores e que as obras realizadas no municí-
pio de Dirceu Arcoverde/PI tiveram por fi m benefi ciar toda a população. 
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Dizem, também, que não foi apontada nenhuma prova válida de 
que algum eleitor tenha trocado seu voto por obra, o que afasta a caracte-
rização de ilícito. 

Consignam, ainda, que jamais procuraram eleitores com promessa de 
benesses ou para entregar dinheiro em troca de votos para qualquer pessoa.

Em contrapartida, sustenta o recorrido que os recorrentes, de ma-
neira absolutamente abusiva e injustifi cável, cometeram diversos ilícitos na 
campanha eleitoral/2012, por meio da prática de abuso de poder, conduta 
vedada e captação ilícita de sufrágio, com a distribuição de material de 
construção à população, utilização de máquinas da Prefeitura em prol de 
suas candidaturas, além de distribuição de dinheiro a eleitores, tudo em 
troca de votos.

O MM. Juiz de piso, na sentença, reconheceu a prática de capta-
ção ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico perpetrados em favor 
da candidatura dos investigados, por meio da utilização de maquinário 
de propriedade pública com fi ns eleitoreiros, distribuição de material de 
construção à população, bem como distribuição de dinheiro aos eleitores 
Cleto Dias Borges e sua esposa, Maria do Carmo dos Santos Borges, tudo 
em troca de voto, causando disparidade entre os candidatos em campanha.

Passo, a seguir, à análise dos fatos e do conjunto probatório forma-
do nos autos. 

1. Abuso de poder – Utilização de máquinas da Prefeitura 
para realização de obras

Segundo alegou o investigante, o então prefeito de Dirceu Arco-
verde/PI, terceiro investigado na presente demanda, apoiou publicamente 
os candidatos ora recorrentes, com a utilização de máquinas da Prefeitura 
para a construção de estradas, barreiras, barragens e várias outras serven-
tias em propriedades particulares, no interior do município.

Quanto a esse ponto, o MM. Juiz asseverou, na sentença, que:

“embora se considere, pois, que o ex-gestor ALCIDES LIMA DE 
AGUIAR não praticou efetivamente conduta vedada em período de campa-
nha, abusou de seu poder político, ao comprometer a utilização de maquinários 
de propriedade pública em prol do benefício de interesses e promessas feitas 
pelos investigados CARLOS GOMES DE OLIVEIRA e MARCO-
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NIS RIBEIRO GALVÃO, ainda em campanha eleitoral, às vésperas do 
pleito, desequilibrando a disputa. (…) Considero, pois, no caso concreto, que a 
prova produzida não está a demonstrar, com o rigor necessário, ter o ex-gestor 
ALCIDES LIMA DE AGUIAR efetivamente “cedido” ou “usado” o 
maquinário público, mas tão somente a sua promessa, o que faz confi gurar 
apenas e tão somente o abuso do poder político, e não as condutas vedadas aos 
agentes públicos, no período eleitoral”.

Como prova dessa acusação, foi juntada aos autos uma mídia (fl s. 
61) contendo uma gravação de um trecho do discurso supostamente pro-
ferido pelo então gestor municipal Alcides Lima de Aguiar, em comício 
realizado na mencionada urbe.

A referida gravação, com duração de 36 segundos, foi periciada 
pelo Departamento da Polícia Federal no Piauí (fl s. 572/592), e contém o 
seguinte registro: 

“eu quero aqui nesse momento dizer que as eleições terminam domingo, mas 
nós vamos continuar trabalhando... nós temos máquinas para trabalhar e que-
ro avisar ao piloto da máquina que ele {a partir?} de segunda feira vai cum-
prir os compromissos que o Carlão fez no interior {interrupção}... vai limpar 
seus barreiras, vai fazer suas barragens … e eu tô até... eu tô até com pena do 

nosso piloto que vai trabalhar de dia e de noite {?}...”.

Conforme afi rmado no próprio laudo pericial, a mídia analisada 
não é original, sendo os registros examinados cópias daqueles adquiridos 
por gravador otimizado para captura de voz, podendo-se observar algu-
mas edições no registro do vídeo questionado, não sendo possível concluir 
pela natureza – se fraudulenta, ou não – das edições observadas, senão 
pelo cotejo deste com o registro original. 

Em que pese o opinativo do douto Procurador de que “não se po-
dendo afi rmar que houve fraude na mídia, não é possível afastar a sua utilização como 
meio de prova nesses autos”, manifesto o entendimento no sentido de ser ne-
cessária a integridade do documento eletrônico para que este seja utilizado 
como prova apta a demonstrar a prática do ilícito. Em sendo constatada 
pelo órgão pericial a existência de várias edições no arquivo eletrônico, 
como é o caso em análise, mesmo não se comprovando o intuito frau-
dulento, isso, por si só, já torna a prova fragilizada e inconsistente para 
ensejar um decreto condenatório deste jaez.



247

Também sobre a acusação em análise, tem-se nos autos o depoi-
mento da testemunha Marcelo Xavier Neves (fl s. 275/278), que asseverou, 
em juízo, o seguinte:

“Que estava presente em um comício do senhor CARLOS GO-
MES DE OLIVEIRA, tendo presenciado o então prefeito, o Sr. 
ALCIDES LIMA DE AGUIAR, discursar dizendo que iria forne-
cer máquinas e equipamentos para ajudar a população, não tendo 
feito tal declaração especifi camente para os eleitores e/ou cabos 
eleitorais do senhor CARLOS GOMES DE OLIVEIRA (...)”. 

Já a testemunha Vanderlei José Ribeiro dos Santos afi rmou (fl s. 281/283): 
 

“Que assistiu ao último comício do candidato Carlão do Feijão, 
mas não prestou atenção no discurso feito pelo então prefeito 
ALCIDES LIMA DE AGUIAR; Que em nenhum momento o 
prefeito ALCIDES determinou ou pediu que o depoente prestasse 
serviço a disposição da candidatura do Carlão do Feijão (...)”. 

Portanto, quanto à alegada prática de abuso do poder em favor 
da candidatura dos recorrentes, por meio da utilização de maquinário de 
propriedade pública para execução de obras, entendo frágeis as provas 
produzidas nos autos, sendo insufi cientes para embasar a procedência da 
demanda neste ponto.

Ressalte-se que, consoante entendimento do C. Tribunal Superior 
Eleitoral, para que seja afastado, legalmente, determinado mandato eletivo 
com base na prática ilícita de abuso do poder, deve-se verifi car a existência 
de provas robustas, aptas a ensejar a severa sanção da cassação de diploma. 
É o que se depreende por meio dos arestos a seguir:

“ELEIÇÕES 2010. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVES-
TIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS A GOVER-
NADOR DE ESTADO, A VICE-GOVERNADOR, A SENADOR 
DA REPÚBLICA E A SUPLENTES DE SENADORES. ABUSO 
DO PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA. COAÇÃO SOBRE EMPRESÁ-
RIOS DO ESTADO PARA FAZEREM DOAÇÃO À CAMPANHA 
DOS RECORRIDOS. ARREGIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 
DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS PRIVADAS E DE COO-
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PERATIVAS PARA PARTICIPAREM DE ATO DE CAMPANHA. 
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DEPEN-
DÊNCIA ECONÔMICA DA IMPRENSA ESCRITA EM RELA-
ÇÃO AO ESTADO DO ACRE. ALINHAMENTO POLÍTICO DE 
JORNAIS PARA BENEFICIAR DETERMINADA CAMPANHA.
1. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a 
cassação de diploma de detentor de mandato eletivo exige a 
comprovação, mediante provas robustas admitidas em direi-
to, de abuso de poder grave o sufi ciente a ensejar essa severa 
sanção, sob pena de a Justiça Eleitoral substituir-se à vonta-
de do eleitor. Compreensão jurídica que, com a edição da LC nº 
135/2010, merece maior atenção e refl exão por todos os órgãos da 
Justiça Eleitoral, pois o reconhecimento do abuso de poder, além 
de ensejar a grave sanção de cassação de diploma, afasta o político 
das disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso 
I, alínea d, da LC nº 64/1990), o que pode representar sua exclusão 
das disputas eleitorais.
(...)
4. Abuso do poder político e econômico na arregimentação e 
transporte de funcionários de empresas privadas e de cooperativas 
para participarem de ato de campanha dos recorridos: a confi gu-
ração do abuso de poder, com a consequente imposição da 
grave sanção de cassação de diploma daquele que foi esco-
lhido pelo povo afastamento, portanto, da soberania popu-
lar, necessita de prova robusta da prática do ilícito eleitoral, 
exigindo-se que a conduta ilícita, devidamente comprovada, 
seja grave o sufi ciente a ensejar a aplicação dessa severa san-
ção, nos termos do art. 22, inciso XVI, da LC nº 64/1990, se-
gundo o qual, “para a confi guração do ato abusivo, não será 
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da 
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o ca-
racterizam”. Requisitos ausentes no caso concreto.”
(RO nº 191942. Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, publicado 
no DJE em 08.10.2014)
“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE 
DIPLOMA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE DIREITO. 
NÃO CABIMENTO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE 
FATO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE 
PODER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA Nº 279/
STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
(...)
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3. Captação ilícita de sufrágio e abuso de poder. A condenação exi-
ge a apresentação de provas robustas. Precedentes. O Regional 
assentou a fragilidade do conjunto probatório dos autos. Diante 
das premissas contidas no acórdão, a revaloração da prova encerraria 
o reexame fático-probatório, vedado na instância especial.
4. Para demonstrar o dissenso jurisprudencial, é indispensável a 
realização do cotejo analítico, mencionando as circunstâncias que 
identifi quem ou assemelhem os casos confrontados. Não infi rma-
da essa premissa nas razões do agravo regimental, aplica-se a Sú-
mula nº 182/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgR-AI nº 26089/CE. Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, pu-
blicado no DJE em 06.08.2015)
“ELEIÇÕES 2010. RECURSOS ORDINÁRIOS. REPRESEN-
TAÇÃO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ACÓRDÃO 
QUE RECONHECEU A PRÁTICA DO ABUSO DE PODER 
ECONÔMICO E DECLAROU A INELEGIBILIDADE DO 
CANDIDATO PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. PRELIMINA-
RES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. 
ABUSO DE PODER ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO. 
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INCONTESTE. AU-
MENTO DO PRAZO DE INELEGIBILIDADE. PEDIDO 
PREJUDICADO. RECURSO ORDINÁRIO DO REPRESEN-
TADO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. RECUR-
SO ORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DECLARA-
DO PREJUDICADO.
(...)
2. Mérito:
a) O ajuizamento das ações eleitorais, e por conseguinte a aplicação 
das sanções previstas, reclama prudência, sob pena de amesqui-
nhar a higidez do processo democrático, máxime porque se pode 
perpetuar um indesejável cenário de insegurança jurídica.
b) Consectariamente, as diversas ações eleitorais não devem ser 
manejadas com o propósito de macular as escolhas legítimas do 
eleitor, mas, ao revés, para garanti-las, assegurando a liberdade de 
voto e, no limite, a legitimidade do processo democrático.
c) As sanções por abuso de poder político impõem-se, para 
a sua aplicação, a análise minuciosa acerca da existência de 
prova incontestável da conduta, sob pena de malferir o direi-
to a que se busca resguardar.
(...)”
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(RO nº 370608. Relatora Min. Maria Thereza Rocha de Assis Mou-
ra, publicado no DJE em 25.06.2015)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITO-
RAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. VEREADOR. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍ-
CITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO. 
DESPROVIMENTO.
1. Consoante a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, 
a licitude da prova colhida mediante interceptação ou gravação am-
biental pressupõe a existência de prévia autorização judicial e sua 
utilização como prova em processo penal.
2. A prova testemunhal também é inviável para a condenação no 
caso dos autos, tendo em vista que as testemunhas foram coopta-
das pelos adversários políticos dos agravados para prestarem de-
poimentos desfavoráveis.
3. As fotografi as de fachadas das residências colacionadas aos autos 
constituem documentos que, isoladamente, são somente indiciários 
e não possuem a robustez necessária para comprovar os ilícitos.
4. A condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio 
ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e 
incontestes, não podendo se fundar em meras presunções. 
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgR-REspe nº 92440/RN. Relator Min. João Otávio de Noronha, 
publicado no DJE em 21.10.2014)

Portanto, com esses fundamentos, no tocante à acusação de práti-
ca de abuso de poder, entendo que não restou devidamente comprovada 
nestes autos.

Passo, agora, à análise das acusações relativas à prática do ilícito 
previsto no art. 41-A da Lei 9.504/97.

2. Captação ilícita de sufrágio – Distribuição de materiais de cons-
trução e dinheiro em troca de voto

A sentença de 1º grau reconheceu a prática de captação ilícita de su-
frágio perpetrada pelos recorrentes durante o período de campanha eleito-
ral/2012, consistente na distribuição de material de construção e dinheiro 
à população em troca de voto.

Quanto ao ponto, os recorrentes sustentam que jamais procuraram 
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eleitores com promessa de benesses ou para entregar dinheiro em troca 
de votos, sendo totalmente inverídica a narrativa posta na petição inicial.

Como prova das acusações, foram juntadas aos autos fotografi as 
(fl s. 44/56), mostrando diversas casas de populares com materiais de cons-
trução à porta, além de ter sido produzida prova testemunhal.

Primeiramente, com relação às fotografi as apresentadas, destaco 
que estas foram periciadas pela Polícia Federal deste Estado (fl s. 572/592), 
tendo sido concluído que “ao exame do conteúdo das fotografi as digitais, 
não foram encontrados elementos materiais que pudessem indicar a pre-
sença de edições de caráter fraudulento”.

Ressalto que, para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, é 
necessária a ocorrência da prática de uma das condutas previstas no art. 
41-A da Lei 9.504/97, bem como o fi m específi co de obter o voto do 
eleitor e, ainda, a participação ou a anuência do candidato benefi ciário na 
prática do ato.

Acerca do assunto, cito julgado unânime deste TRE/PI referente 
à Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 50207, da relatoria do Juiz 
Dioclécio Sousa da Silva, publicado no DJE em 12.2.2014, cuja ementa 
encontra-se vazada nos seguintes termos: 

“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAP-
TAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 
9.504/97. RECURSOS DO INVESTIGADO E DOS INVES-
TIGANTES. ELEIÇÕES 2012. ENTREGA DE DINHEIRO 
POR CANDIDATO A ELEITORA NA MADRUGADA DO 
DIA DAS ELEIÇÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉ-
RITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS 
OS REQUISITOS EXTRAÍDOS DA NORMA LEGAL PARA 
A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS 
DA PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DE CANDIDATOS. 
RECURSO DO INVESTIGADO PROVIDO. RECURSO DOS 
INVESTIGANTES DESPROVIDO.
- A caracterização da captação ilícita de sufrágio demanda 
o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) 
prática de uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei 
9.504/97; b) fi m específi co de obter o voto do eleitor; c) par-
ticipação ou anuência do candidato benefi ciário na prática 
do ato.
- A análise do conjunto probatório formado nos presentes autos 
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leva a perceber que não restou confi gurada a prática de captação 
ilícita de sufrágio ou de abuso de poder econômico, merecendo ser 
reformada, no ponto, a sentença proferida pelo MM. Juiz de piso.
- A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige, para ca-
racterização da captação ilícita de sufrágio e consequente aplicação 
do art. 41-A da Lei 9.504/97, prova robusta dos atos que a confi -
guram, não sendo bastante, para tanto, indícios da prática do fato 
delituoso.
- Recurso do investigado provido. Recurso dos investigantes des-
provido.”

Anote-se que, nos termos do disposto no art. 41-A, § 1º, da Lei 
nº 9.504/97, para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o 
pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no 
especial fi m de agir. 

Pois bem. Analisando o lastro probatório formado nestes autos, 
verifi co que as fotografi as juntadas pelos investigantes registram diversas 
casas contendo materiais de construção à porta, além de apresentarem 
cartazes afi xados com propaganda dos recorrentes, com os dizeres “Car-
lão do Feijão 22”.

Acrescendo-se a essa prova, temos os depoimentos de testemunhas 
ouvidas em juízo, compromissadas na forma da lei, as quais afi rmaram 
expressamente que receberam vantagens por parte dos recorrentes no pe-
ríodo eleitoral. Veja-se:

Testemunha Francisca Pereira Soares (fl s. 268/270):

“Que, sobre os fatos narrados nos autos, pode dizer que 10 (dez) 
dias antes das eleições, recebeu do então candidato a vice-
-prefeito do município de Dirceu Arcoverde, Sr. Marcones Ri-
beiro Galvão, 3 postes de madeira, 150 metros de fi o, 1 caixa 
para relógio e o sistema de chaveamento da rede elétrica, em 
troca do voto da depoente, uma vez que em sua residência não 
havia energia elétrica; Que o Senhor Marcones compareceu a sua 
residência sozinho; Que o Senhor Marcones ofereceu os mate-
riais descritos espontaneamente, perguntando a depoente o 
que a mesma queria para que nele votasse; Que só foi dado a 
depoente o material, e não o serviço de ligação da energia, sendo 
que até a presente data não há energia elétrica em sua residência; 
(...) Que o candidato a prefeito Sr. Carlos Gomes de Oliveira 
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tinha ciência deste fato pois posteriormente lá apareceu dali 
a três dias, confi rmando que seria entregue o material pro-
metido pelo Senhor Marcones; Que sabe pelo menos o nome 
de mais uma pessoa que recebeu vantagens do então candi-
dato Carlos Gomes de Oliveira, tratando-se da pessoa que 
conhece como Marcos, seu vizinho de frente, podendo dizer 
que o mesmo recebeu blocos de cimentos para construção 
de sua residência; Que há aproximadamente quatro a cinco dias 
atrás, o irmão do Sr. Marcones Galvão, conhecido como Robinho, 
foi a sua residência oferecer serviço para o neto da depoente de 
nome Cleiton Soares de Sousa, pedindo que, em troca, a depoente 
não comparecesse a essa audiência, tendo a depoente dito que não 
viria, pois naquele dia estava adoentada. (...) Que sabe que muitas 
pessoas a muitas pessoas foram oferecidos os materiais em 
troca de votos no bairro onde reside, pelo então candidato 
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA. Que perguntada se lhe 
foi pedido que colocasse na porta de sua residência com as 
inscrições “Carlão do feijão 22”, a depoente disse que fi ze-
ram arrancar o cartaz do Padre FRANCISCO e colocar este 
outro.”

Testemunha Cleto Dias Borges (fl s. 271/273):

“(...) Que cerca de 30 dias antes das eleições de 2012, compa-
receu em sua residência o então candidato a prefeito do mu-
nicípio de Dirceu Arcoverde o Sr. Carlos Gomes de Oliveira, 
junto com o Sr João Bruno, que trabalha para seu Carlos, e 
também Evaldo, então candidato a vereador pela coligação 
“Amor a Dirceu Arcoverde”; Que lhe foi perguntado pelo Sr. 
CARLOS em que o mesmo iria votar na eleição municipal, 
tendo o depoente manifestado ser eleitor do Padre Francisco, 
ocasião em que o Sr. Carlos Gomes de Oliveira falou que iria 
lhe enviar um “agrado”, para que votasse nele nas eleições. 
Que o depoente não disse se aceitaria o referido agrado, mas 
que por volta de uma semana antes da eleição, compareceu 
em sua residência novamente os senhores João Bruno e Eval-
do, e lhe entregaram um envelope contendo o valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais). Que o depoente não perguntou para 
que era o dinheiro e nem lhe foi dito nesta última oportu-
nidade, sendo que fi cou entendido é dito pelo senhor João 
Bruno, que se tratava de uma encomenda enviada pelo Sr. 
Carlos Gomes de Oliveira (…) Que reconhece as fotos de fl s. 
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44 como sendo na localidade LAGOA DA ONÇA zona rural do 
município de Dirceu Arcoverde. Que o cartaz que foi colocado 
na porta de sua residência e igual ao de fl s. 44; Que não sabe dizer 
se o ex-prefeito ALCIDES LIMA DE AGUIAR fez alguma obra 
com uso de tratores da prefeitura com fi nalidade de angaria votos 
para seu Carlos. (…) Que não sabe dizer se o número 81206599 
é do seu fi lho, pois o mesmo sequer sabe fazer ligações, sendo 
analfabeto; (…).”

Testemunha Marcelo Xavier Neves (fl s. 275/278):

“(...) Que aproximadamente de 60 a 45 dias antes das elei-
ções de 2012, o senhor CARLOS GOMES DE OLIVEIRA e 
o senhor MARCONES RIBEIRO GALVÃO respectivamente 
candidatos a prefeito e vice-prefeito, dentro da residência do 
depoente, onde também estavam sua esposa e outras pesso-
as que acompanhavam os candidatos as residências, oferece-
ram para os moradores vizinhos de 4 casas diversas, incluin-
do a do depoente, fosse realizada a ligação da energia, em 
troca dos votos dos respectivos integrantes das famílias mo-
radoras daquelas residências; Que as outras 3 casas, vizinhas 
do depoente que participaram, seus proprietários são João, 
Fátima e Evaristo; Que no local foi colocado apenas um pos-
te sendo que outro não foi colocado mas encontra-se deitado 
no local; que não foi colocado a fi ação e nem relógio, que não 
foi ligado a energia das residências; Que no dia dos fatos os 
senhores CARLOS e MARCONES estavam acompanhado 
de um vereador chamado Rodolfi nho; Que na oportunidade 
em que o investigado Carlos Gomes de Oliveira lhe oferecia 
a ligação da energia em troca do seu voto, o mesmo ainda 
lhe disse que se votasse no candidato a vereador Rodolfi nho 
receberia mais R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) não in-
formando, contudo quem pagaria o referido valor (...) que es-
tava presente em um comício do senhor Carlos Gomes de Oliveira, 
tendo presenciado o então prefeito o Sr Alcides Lima de Aguiar 
discursar dizendo que iria fornecer máquinas e equipamentos para 
ajudar a população, não tendo feito tal declaração especifi camente 
para os eleitores e/ou cabos eleitorais do senhor Carlos Gomes de 
Oliveira; Que anteriormente as eleições viu tratores da prefeitura 
realizando obras em estradas e sítios particulares, não podendo, 
contudo, identifi car quem sejam seus proprietários;(...).”
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Tem-se, ainda, o depoimento da testemunha João Ribeiro Soares, à 
fl . 547, afi rmando ter recebido a promessa, por parte do recorrente Carlos, 
de um poste para ligação de energia elétrica em troca de seu voto.

A propósito, reproduzo as seguintes considerações do Magistrado 
a quo sobre esse ponto: 

“Conforme demonstram fotografi as juntadas aos autos (fl s. 44/56) há registros 
de diversas casas, com cartazes contendo a propaganda dos investigados, com o slo-
gan “Carlão do Feijão 22”, com materiais de construção à porta, indicando, como 
prova que reputo realmente indiciária, de que os candidatos eleitos teriam entregue 
aos benefi ciários/eleitores algum tipo material de construção, como telhas, tijolos, 
areia, brita, cimento, madeiras, lâmpadas, material elétrico em geral. E reputo 
“prova indiciária”, pois, provada (a prova pericial não constatou qualquer indício 
de fraude na captação da mídia juntada), fazendo referência ao fato probando, 
que é a compra de votos, e somada à prova testemunhal, formam conjunto pro-
batório sufi ciente, forte e coeso para considerar como ocorridas, no mundo fático, 
as alegações do investigante. E somado a isso, está o depoimento das testemunhas 
ouvidas em juízo, todas compromissadas, como é o caso das seguintes testemunhas, 
que se repete a transcrição, para facilitação da leitura, com destaques nas partes 
que aproveitam a fundamentação pontual”.

Portanto, pelos depoimentos testemunhais transcritos acima, asso-
ciados à documentação juntada aos autos, não há como se extrair outra 
conclusão senão a de que realmente houve a prática de captação ilícita de 
sufrágio por parte dos recorrentes durante o período de campanha para 
o pleito/2012.

Desse modo, não há como afastar a aplicação das punições legais, 
pois tenho como certo o liame entre os investigados e a conduta ilícita 
consubstanciada na distribuição de bens/vantagens no período eleitoral.

Ressalte-se que, em virtude da comprovação da prática do ilícito 
previsto no art. 41-A das Eleições, não se aplica a exigência da potenciali-
dade lesiva da conduta no resultado do pleito, pois, para a caracterização do 
referido ilícito, a jurisprudência, desde o início de sua aplicação, entendeu 
não ser necessário se aferir a potencialidade de a conduta praticada pro-
vocar o desequilíbrio na disputa e com isso afetar o resultado da eleição. 
Isso porque o bem jurídico protegido por esse dispositivo é a liberdade de 
escolha do eleitor e não a normalidade e o equilíbrio da disputa. Assim, 
basta a comprovação da compra de voto – promessa, oferta, doação ou 
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entrega de bens ou vantagens – para se alcançar a punição do candidato.
Sobre o tema, o C. Tribunal Superior Eleitoral assim já se manifestou:

“Para a confi guração da captação de sufrágio, malgrado não se exija a compro-
vação da potencialidade lesiva, é necessário que exista prova cabal da conduta 
ilícita” (RO 441916, Relator Min. Marcelo Henriques Ribeiro de 
Oliveira, publicado no DJE em 24.05.2012). 

No mesmo sentido encontra-se o seguinte julgado: 

“Quanto à captação ilícita de sufrágio, o TSE considera despicienda a potenciali-
dade da conduta para infl uenciar no resultado do pleito. Precedentes: REspe 
nº 26.118/MG, Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 28.3.2007; AG nº 
3.510/PB, Rel. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 23.5.2003; REspe 
nº 21.248/SC, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 8.8.2003; REspe 
nº 21.264/AP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 11.6.2004.” (REspe 
27737, Relator Min. José Augusto Delgado, publicado no DJ em 
01.02.2008).

Por fi m, tendo em conta que os recorrentes obtiveram 53,24% 
(cinquenta e três vírgula vinte e quatro por cento) dos votos válidos nas 
eleições de 2012, entendo que devem ser realizadas novas eleições para 
prefeito e vice-prefeito do Município de Dirceu Arcoverde/PI, nos ter-
mos do art. 224 do Código Eleitoral.

Diante de todo o exposto, em consonância parcial com o douto 
Procurador Regional Eleitoral, voto pelo não conhecimento do recurso 
interposto por Alcides Lima de Aguiar e pelo conhecimento e parcial 
provimento do recurso aviado por Carlos Gomes de Oliveira e Marconis 
Ribeiro Galvão, mantendo-se a sentença de 1º grau apenas no tocante ao 
reconhecimento da prática do ilícito previsto no art. 41-A da Lei 9.504/97, 
aplicando-se a tais recorrentes – Carlos Gomes de Oliveira e Marconis 
Ribeiro Galvão – as penalidades de cassação dos diplomas de prefeito e 
vice-prefeito do município de Dirceu Arcoverde/PI, respectivamente, que 
lhes foram expedidos relativamente às eleições ocorridas em 2012, além de 
multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, individualmente, afastando-se, 
todavia, a penalidade imposta de inelegibilidade para as eleições que se re-
alizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito/2012, em razão da não 
comprovação da prática de abuso do poder, devendo ser realizadas novas 
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eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito do referido município, 
na forma do art. 224 do Código Eleitoral.

É como voto.

V  O  T  O

O JUIZ AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO: Senhor Pre-
sidente,

Trata-se de recursos interpostos por Carlos Gomes de Olivei-
ra e Marconis Ribeiro Galvão, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito 
do Município de Dirceu Arcoverde/PI, eleitos no pleito de 2012, e Al-
cides Lima de Aguiar, ex-prefeito de Dirceu Arcoverde/PI, contra a 
sentença que julgou parcialmente procedente a presente demanda, reco-
nhecendo a ocorrência da captação ilícita de sufrágio e abuso do poder 
econômico e, por essa razão, determinando a cassação dos mandatos dos 
recorrentes, pagamento de multa, bem como a inelegibilidade de ambos, 
pelo prazo de 8 (oito) anos, na forma do art. 41-A da Lei 9.504/97 e do 
art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/90.

A conclusão do voto proferido pelo Relator traz o seguinte teor:
“(...)
Diante de todo o exposto, em consonância parcial com o douto 
Procurador Regional Eleitoral, voto pelo não conhecimento do 
recurso interposto por Alcides Lima de Aguiar e pelo conheci-
mento e parcial provimento do recurso aviado por Carlos Go-
mes de Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão, mantendo-se a sen-
tença de 1º grau apenas no tocante ao reconhecimento da prática 
do ilícito previsto no art. 41-A da Lei 9.504/97, aplicando-se a 
tais recorrentes – Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ribeiro 
Galvão – as penalidades de cassação dos diplomas de prefeito e 
vice-prefeito do município de Dirceu Arcoverde/PI, respectiva-
mente, que lhes foram expedidos relativamente às eleições ocor-
ridas em 2012, além de multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, 
individualmente, afastando-se, todavia, a penalidade imposta de 
inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos 
subsequentes ao pleito/2012, em razão da não comprovação da 
prática de abuso do poder, devendo ser realizadas novas eleições 
para os cargos de prefeito e vice-prefeito do referido município, na 
forma do art. 224 do Código Eleitoral.”
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Da análise do trecho do voto condutor colacionado acima, pode-
mos perceber que o relator não aplica a sanção de inelegibilidade, confe-
rindo implicitamente a inelegibilidade de forma refl exa, na forma prevista 
no art. 1º, I, “j”, da Lei Complementar nº 64/90, sob o argumento de que 
aos recorrentes não fora imputada a prática de abuso de poder político 
ou econômico, mas tão somente a captação ilícita de sufrágio, nos termos 
do art. 41-A da Lei nº. 9.504/97, infração que não prevê expressamente a 
inelegibilidade como sanção.

Ocorre que a presente ação não se trata de representação para apu-
rar somente a ocorrência do ilícito descrito no art. 41-A da Lei das Elei-
ções. Conforme se verifi ca na peça introdutória, estamos tratando de Ação 
de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE intentada para apurar a existência 
de abuso do poder econômico e político, cuja ritualística está previstas na 
LC nº 64/90. Por sua vez, as sanções aplicadas no caso de procedência 
desta ação encontram-se previstas no inciso XIV do art. 22 do referido 
diploma legal, verbis:

‘” Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Mi-
nistério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, 
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e 
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de 
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou 
abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou 
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, 
em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o se-
guinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a 
proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade 
do representado e de quantos hajam contribuído para a prática 
do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as elei-
ções a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição 
em que se verifi cou, além da cassação do registro ou diploma 
do candidato diretamente benefi ciado pela interferência do 
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de auto-
ridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa 
dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de pro-
cesso disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer 
outras providências que a espécie comportar;”
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Dessa forma, embora o relator afaste o abuso de poder político, 
ao reconhecer a existência de captação ilícita de sufrágio prevista no art. 
41-A da Lei das Eleições, está automaticamente reconhecendo a prática de 
abuso do poder econômico de forma mais ampla, uma vez que a primei-
ra infração consiste em uma modalidade desta última e, por conseguinte, 
deve-se aplicar as penalidades decorrentes do abuso.

Do exposto, não vejo como fugir do reconhecimento da prática de 
abuso do poder econômico, quando da imputação de captação ilícita de 
sufrágio, razão pela qual divirjo do relator e voto pela aplicabilidade da 
sanção de inelegibilidade aos recorridos Carlos Gomes de Oliveira 
e Marconis Ribeiro Galvão, com fulcro no art. 22, XIV, da Lei Com-
plementar nº 64/90.

É como voto, Sr. Presidente.

E X T R  A T  O   D A   A T A

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 356-
74.2012.6.18.0095 - CLASSE 3. ORIGEM: DIRCEU ARCOVERDE-
-PI (95ª ZONA ELEITORAL - SÃO RAIMUNDO NONATO). 
RESUMO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
- ABUSO - DE PODER POLÍTICO / AUTORIDADE - CAPTA-
ÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - DISTRIBUIÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO - COMPRA DE VOTO - FRAUDE 
- PROCEDÊNCIA PARCIAL - MULTA - INELEGIBILIDADE 
- CASSAÇÃO DE DIPLOMAS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE 
PROCESSO - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
Recorrente: Carlos Gomes de Oliveira, Prefeito de Dirceu Arcoverde-PI
Advogados: Drs. Emmanuel Fonseca de Souza, Willian Guimarães San-
tos de Carvalho e outros
Recorrente: Marconis Ribeiro Galvão, Vice-Prefeito de Dirceu Arcoverde-PI
Advogada: Dra. Rosana Moura Lemos de Oliveira
Recorrente: Alcides Lima de Aguiar, ex-prefeito de Dirceu Arcoverde-PI
Advogados: Drs. Suellen Vieira Soares, Ednaldo de Almeida Damasceno e outros
Recorrido: Francisco Barroso de Carvalho, candidato a prefeito de Dir-
ceu Arcoverde-PI
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Advogados: Drs. Leandro Cavalcante de Carvalho e Garcias Guedes 
Rodrigues Júnior
Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho

Decisão: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do 
relator e em dissonância com a manifestação verbal do Procurador Regional 
Eleitoral, acolher a preliminar de não conhecimento do recurso interposto 
por Alcides Lima de Aguiar, por ausência de interesse recursal, suscitada de 
ofício, e, em consonância com o parecer ministerial exarado às fl s. 849/859 
dos autos, rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa por ausência de 
qualifi cação das testemunhas arroladas pelo investigante e de cerceamento de 
defesa por audiência realizada pelo sistema audiovisual, sem a necessária re-
gulamentação; no mérito, por maioria, vencido em parte o Doutor Agrimar 
Rodrigues de Araújo, nos termos do voto do relator e em consonância parcial 
com o parecer ministerial, conhecer e dar parcial provimento ao recurso 
interposto por Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão para 
reconhecer a prática do ilícito do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, mantendo-se a 
multa de 5.000 (cinco mil) UFIR e a cassação dos mandatos dos recorrentes, 
devendo ser realizado novo pleito, nos termos do art. 224 do Código Eleitoral. 
RESOLVEU ainda o Tribunal, por maioria, vencidos o relator e a Doutora 
Maria Célia Lima Lúcio, nos termos do voto divergente do Doutor Agrimar 
Rodrigues de Araújo e em consonância com o opinativo ministerial, manter 
a sanção de inelegibilidade por oito anos a contar das Eleições de 2012 aos 
recorrentes Carlos Gomes de Oliveira e Marconis Ribeiro Galvão.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Hélio Camelo 
Ferreira.
Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Juízes Dou-
tores – Agrimar Rodrigues de Araújo, José Wilson Ferreira de Araújo Jú-
nior, José Vidal de Freitas Filho e Maria Célia Lima Lúcio. Presente o 
Procurador Regional Eleitoral Doutor Kelston Pinheiro Lages. Impedido 
o Desembargador Edvaldo Pereira de Moura.

SESSÃO DE 24.8.2015
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2. A  C  Ó  R  D  Ã  O    Nº  117619

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 1176-
19.2014.6.18.0000 - CLASSE 3. ORIGEM: TERESINA-PI

Investigante: Coligação A VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO (PT, 
PP, PTB, PHS, PR, PROS, PRP, SD, PRTB), por seu representante
Advogados: Doutores Daniel Carvalho Oliveira Valente (OAB/PI nº 
5.823), Wildson de Almeida Oliveira Sousa (OAB/PI nº 5.845), Tarcísio 
Augusto Sousa de Barros (OAB/PI nº 10.640), José Moacy Leal (OAB/
PI nº 792), Marcelo Nunes de Sousa Leal (OAB/PI nº 4.450), Germano 
Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI nº 5.952), Edson Vieira Araújo (OAB/
PI nº 3.285), Jacylenne Coêlho Bezerra Fortes (OAB/PI nº 5.464), An-
dreia Araújo e Silva (OAB/PI nº 3.621), Fellipe Roney de Carvalho Alen-
car (OAB/PI nº 8.824) e Welson de Almeida Oliveira Sousa (OAB/PI nº 
8.570)
Investigado: Antônio José de Moraes Souza Filho, candidato à reeleição 
de governador do Piauí – PI
Advogados: Doutores Willian Guimarães Santos de Carvalho (OAB/PI 
Nº 2.644) e Emmanuel Fonsêca de Souza (OAB/PI Nº 4.555)
Investigado: Sílvio Mendes de Oliveira Filho, candidato a vice-governa-
dor do Piauí – PI
Advogados: Doutores Kelson Vieira de Macedo (OAB/PI Nº 4.470) e 
Carlos Yury Araújo de Morais (OAB/PI Nº 3.559)
Investigada: Waldelina Sales de Moraes Soares Crisanto, Prefeita de Jai-
cós - PI
Relator: Desembargador Edvaldo Pereira de Moura

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEI-
ÇÕES 2014. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. 
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA 
INICIAL: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDA-
DE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 
SUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMEN-
TO DE MÉRITO: ART. 488, NCPC. MÉRITO. ALEGAÇÃO 
DE ABUSO DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE E ECO-
NÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A, 
LEI N. 9.504/97): ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TROCA 
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DE APOIO POLÍTICO (VOTOS). CONDUTA VEDADA A 
AGENTE PÚBLICO (ART. 73, I, LEI N. 9.504/97): USO IR-
REGULAR DE BEM PÚBLICO (VEÍCULO) PARA TRANS-
PORTE DE MATERIAL DE CAMPANHA. PEDIDO DE 
CASSAÇÃO DE REGISTRO OU DIPLOMA OU MANDATO. 
FATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E INCONTRO-
VERSAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FRÁGEIS E 
INSUBSISTENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, 
para superar as preliminares aduzidas pelos Investigados e adentrar direta-
mente no exame do mérito, por aplicação do art. 488 do NCPC, eis que a 
decisão de mérito será benéfi ca a estas mesmas partes.

2. Importa ponderar que, do contexto fático-probatório, é possível 
extrair somente o abuso de poder de autoridade ou político, mas não a exor-
bitância da interferência do poder econômico, de forma a impor o exame dos 
fatos sob o enfoque tão somente do abuso de poder de autoridade ou político.

3. In casu, a prova colhida em relação ao alegado desvio de fi nali-
dade na prestação do serviço emergencial de abastecimento de água, consistente 
em depoimentos testemunhais, não demonstra a ocorrência do ilícito e sequer 
do abuso de poder político.

4. Com relação ao alegado uso de bem público com desvio de 
fi nalidade, a única prova apresentada, consistente em matéria divulgada em 
blog na internet, inclusive com fotografi as, não restou corroborada, durante a 
instrução processual, por outros elementos de prova, e sequer testemunhais.

5. O conjunto probatório dos autos não demonstra a ocorrência dos 
ilícitos alegados, apresentando-se insufi ciente e inapto a suportar o juízo de 
procedência da presente AIJE quanto ao abuso de poder político supostamen-
te perpetrado pelos então candidatos investigados.

6. Não comprovadas as práticas ilícitas alegadas, resta inviável a 
confi guração do abuso do poder de autoridade alegado na inicial.

7. Conforme a jurisprudência desta Justiça Especializada, a proce-
dência do pedido contido em ação de investigação judicial eleitoral exige prova 
robusta e contundente da prática dos atos ilícitos.

8. Ação julgada improcedente.

A  C  O  R  D  A  M  os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Piauí, à unanimidade, nos termos do voto do relator e em 
consonância parcial com a manifestação verbal do Procurador Regional 
Eleitoral, superar as preliminares de ausência de interesse processual por 
inadequação da via eleita, de carência da ação por ilegitimidade passiva, de 
ausência de condição da ação por pedido juridicamente impossível, com 
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fulcro no art. 488 do Novo Código de Processo Civil, e, no mérito, em 
harmonia com o parecer ministerial de fl s. 279/285-v dos autos, julgar 
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, 
em Teresina, 16 de maio de 2016.

DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO
Presidente

DESEMBARGADOR EDVALDO PEREIRA DE MOURA
Relator

DOUTOR ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA
Procurador Regional Eleitoral

R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

O SENHOR DESEMBARGADOR EDVALDO PEREIRA 
DE MOURA (RELATOR): Senhor  Presidente, demais ilustres colegas 
juízes eleitorais, prezado Procurador Regional Eleitoral, senhores advoga-
dos, demais pessoas ilustres aqui presentes,

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela 
Coligação A VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO (PT, PP, PTB, PHS, 
PR, PROS, PRP, SD, PRTB), por seu representante, em desfavor de AN-
TÔNIO JOSÉ DE MORAES SOUSA FILHO e SILVIO MENDES DE 
OLIVEIRA FILHO, candidatos à reeleição aos cargos de governador e de 
vice-governador do Piauí nas Eleições Gerais de 2014, respectivamente, 
bem como em face de WALDELINA SALES DE MORAES SOARES 
CRISANTO, Prefeita de Jaicós-PI, sob alegação de prática de abuso de 
poder político e econômico, por violação aos arts. 41-A e 73, I, da Lei nº 
9.504/1997, que prescrevem a captação ilícita de sufrágio e a conduta 
vedada a agente público.

A Coligação Investigante alega, em síntese, às fl s. 02/30, que os 
Prefeitos de Francisco Santos-PI e de Jaicós-PI teriam praticado condutas 
ilícitas confi guradoras de captação ilícita de sufrágio, conduta vedada 
(arts. 41-A e 74, I, da Lei nº 9.504/97) e corrupção eleitoral (art. 299, do 
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Código Eleitoral), com a fi nalidade de favorecer a candidatura dos Inves-
tigados, em desequilíbrio do pleito, consistentes nos seguintes atos: 1. dis-
tribuição de água em troca de voto no município de Francisco Santos-PI; 
2. utilização de carro da Prefeitura de Jaicós-PI, em favor de candidatura.

Com relação ao primeiro fato, assevera a Investigante que a Secreta-
ria Estadual de Defesa Civil do Piauí fi rmou contrato de prestação de ser-
viços com o “pipeiro” Gildson David Alves, para abastecimento de água 
a famílias carentes da zona rural de Francisco Santos-PI, conforme nota 
fi scal de pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) emitida pela 
Secretaria de Finanças daquele município, mas que nem todas as famílias 
da localidade, constantes da relação fornecida à Secretaria de Finanças, fo-
ram benefi ciadas pelo serviço, uma vez que as famílias que não apoiavam 
os candidatos Investigados foram excluídas.

Reforça, no ponto, que não só as famílias constantes do relatório 
fornecido pelo “pipeiro”, mas todas as outras que possuíam propaganda 
do candidato adversário dos Investigados foram excluídas da prestação do 
referido serviço, eis que, segundo salienta, seria público e notório que o 
“pipeiro” contratado, por determinação da Secretaria Estadual de Defesa 
Civil, somente realizava o abastecimento d´água das famílias que apoiavam 
os Investigados.

Aduz que a descrição dos fatos confi gura abastecimento de água 
em troca de apoio político e confi rma a compra de voto vedada pelo art. 
41-A, da Lei nº 9.504/97, e abuso de poder econômico por parte dos 
Investigados.

Sustenta estarem presentes os elementos confi guradores do art. 41-
A, da Lei nº 9.504/97, a saber: entende restar confi gurado este fato como 
captação ilícita de sufrágio, apesar de não contar com pedido expresso de 
voto, por não ser exigido pela lei nem pela doutrina; assevera que o fi m 
especial de agir (dolo) será demonstrado pela prova testemunhal; afi rma 
que os autores do fato são pessoas intimamente ligadas aos candidatos 
Investigados; acerca da anuência, entende que os candidatos benefi ciados 
tinham conhecimento dos atos dos agentes do Estado; ressalta que o fato 
ocorreu durante o período eleitoral.

Com respeito ao segundo fato, alega que houve utilização de bem 
público em prol da candidatura dos Investigados, eis que carros da Pre-
feitura de Jaicós-PI teriam sido usados para transportar material de cam-
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panha. No ponto, sustenta que a gravação anexada aos autos e a matéria 
e fotografi as veiculadas dia 26 de agosto de 2014, no Blog do jornalista 
Efrém Ribeiro, no sítio www.meionorte.com, demonstram que procede 
a alegação de utilização do veículo modelo Picape, Placa NIW 8333, da 
Prefeitura de Jaicós-PI. Neste aspecto, constam fotografi as inseridas no 
bojo da peça exordial, às fl s. 06/09.

Prossegue aduzindo que a anuência dos candidatos benefi ciados 
resta demonstrada eis que a Prefeita de Jaicós-PI, sra. Waldelina Crisanto, 
era militante da campanha dos Investigados, e que seria fato de conheci-
mento público que aquele poder municipal trabalhava ativamente em prol 
da eleição destes candidatos.

Na sequência, argumenta que os fatos arrolados demonstram que o 
candidato Investigado, na qualidade de então Governador do Estado, utili-
zou seu capital político e, assim, a máquina administrativa, para infl uenciar 
o pleito, seja através da distribuição de água a pessoas carentes da zona 
rural de Francisco Santos-PI, em troca de voto, seja pelo abastecimento de 
água por meio de carro-pipa fornecido apenas às pessoas que prometes-
sem votar nos candidatos Investigados, seja através da utilização de bem 
público do município de Jaicós-PI em prol da candidatura. 

Sugere que tais fatos denotam a prática de abuso de poder político 
e econômico, atraindo a sanção da inelegibilidade dos que tenham con-
corrido para a prática da conduta e a cassação do registro ou diploma do 
candidato diretamente benefi ciado pela interferência do abuso de poder 
econômico ou de autoridade.

Destaca que as inúmeras condenações e multas aplicadas ao In-
vestigado pelo TRE-PI confi rmam a prática do abuso de poder político 
entrelaçado com o econômico.

Assevera, ademais, que o uso irregular de bem público pelo Prefeito 
de Jaicós-PI, em favor do candidato, demonstrado no vídeo anexado, con-
fi gura a conduta vedada pelo art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.

Advoga que, por se tratar de captação ilícita de sufrágio, não se 
aplica a exigência da potencialidade lesiva, pois “para a caracterização do refe-
rido ilícito, a jurisprudência, entendeu não ser necessário se aferir a potencialidade de a 
conduta praticada provocar o desequilíbrio na disputa e com isso afetar o resultado da 
eleição. Isso porque o bem jurídico protegido por esse dispositivo é a liberdade de escolha 
do eleitor”. 
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Sustenta, ademais, que também não é necessário demonstrar a po-
tencialidade lesiva para a confi guração do abuso de poder, mas apenas a 
gravidade.

Conclui que as condutas alegadas possuem gravidade sufi ciente 
para abalar a igualdade dos candidatos e interferir na disputa política de 
2014. 

Com relação à conduta vedada, aduz ser desnecessário demonstrar 
a  potencialidade lesiva ou a gravidade, conforme jurisprudência destacada.

Ao fi nal, pugna pela procedência da ação para ser reconhecida a 
prática de condutas abusivas em benefício dos Investigados; aplicadas as 
sanções de cassação do registro ou diploma dos candidatos; e declarada 
a inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos e multa a todos os Investiga-
dos. Requer a produção das seguintes provas: documentais e testemunhais 
arroladas e a “oitiva de todas as famílias que tiveram o recebimento ou a negativa 
de recebimento da distribuição de água com fi ns eleitoreiros no município de Francisco 
Santos, em especial as famílias cujo abaixo assinado integra esta investigação”.

Apresenta rol de testemunha à fl . 31. Junta os documentos e mídias 
de fl s. 32/90, contendo, em síntese: compilação de matérias divulgadas 
em sítios de notícias (fl s. 32/83), com fotografi as; cópia de documento 
expedido pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Município de 
Francisco Santos – PI, relatando fatos supostamente delituosos, contendo 
nota fi scal em anexo (fl s. 84/89); e mídia em DVD (fl . 90).

Despacho às fl s. 94/96, determinando, além de outras providências, 
o encaminhamento à Presidência para fi ns de desmembramento do feito 
para  apuração das transgressões concernentes à Lei nº 9.504/97, com 
fulcro no art. 23 da Res. TSE nº 23.398/2013. Deste desmembramento 
resultou a autuação da Representação nº 1200-47.2014.6.18.0000.

O Investigado ANTÔNIO JOSÉ DE MORAES SOUSA FILHO, 
em sua defesa de fl s. 103/117, aduz, preliminarmente, a inadequação da 
via eleita (AIJE) para apurar conduta vedada, por afronta ao art. 2º, da Res. 
TSE nº 23.398/2014, e, assim, requer a extinção do feito sem exame do 
mérito por ausência de interesse processual. No mérito, nega as práticas 
de captação ilícita de sufrágio, conduta vedada e abuso de poder, e, ainda, 
da gravidade.

Advoga que, na AIJE, a pena de inelegibilidade somente pode ser 
aplicada a quem tenha praticado ou contribuído para a prática do ato irre-
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gular, e que a pena de cassação de registro ou diploma somente é aplicável 
ao candidato quando provado o benefício direto, sendo necessária a prova 
da justa causa, ou seja, da relação direta, ou próxima, entre o autor e o fato.

Argumenta que se exigem, ainda, como elementos indispensáveis 
à caracterização do art. 41-A, em AIJE: a) a prova da prática da ação; b) 
pessoa física (eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente; d) a partici-
pação, colaboração ou conhecimento do candidato benefi ciado.

Prossegue defendendo que inexistiu a captação ilícita ou o abuso 
de poder, ao argumento de que: é público o fato de que dezenas de muni-
cípios deste Estado sofreram falta d´água; o Investigado desconhece or-
dem para abastecer somente determinados eleitores; a afi rmação acerca do 
motorista do carro-pipa, Gilson David de Sousa, seria destituída de prova; 
há contradição na acusação, eis que os familiares que teriam sido alijados 
da prestação do serviço de abastecimento d´água assinaram a relação de 
benefi ciados por tal serviço; a contratação de pessoas para execução de 
serviço de distribuição de água tem amparo na Lei de Licitações, confor-
me extratos publicados no Diário Ofi cial; para a confi guração do abuso 
de poder político, a jurisprudência do TSE exige que os agentes públicos 
devam se valer da condição funcional para benefi ciar candidaturas.

Com relação à utilização do veículo da Prefeitura de Jaicós-PI, de-
fende que desconhece e não orientou o uso daquele automóvel, ou de 
qualquer outro bem público, em sua campanha, e, ainda, que não tem 
ingerência naquela administração municipal.

Salienta, no ponto, que, ainda que fosse verdadeira a acusação, ca-
beria ao Investigante o ônus de provar a autorização ou conhecimento do 
Investigado, nos termos do art. 333, I, do CPC/73.

Em relação aos meios de prova apresentados na exordial, alega sua 
imprestabilidade.

Acerca da gravidade dos fatos, ressalta que caberia o ônus da prova 
ao Investigante, mas que, no caso, não há que se falar em alteração da 
normalidade do pleito.

Por fi m, pugna pelo acolhimento da preliminar de extinção do feito, 
por ausência de interesse processual, e, no mérito, requer a improcedência 
do pedido, tanto pela ausência de abuso de poder ou captação de sufrágio, 
ou pela falta de demonstração da gravidade. Arrola testemunhas às fl s. 
117. Procuração à fl . 118. Documentos às fl s. 119/120, consistente em 
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cópia de exemplar de Diário Ofi cial deste Estado.
De sua parte, SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO apre-

sentou defesa às fl s. 121/137, levantando as preliminares de: a) carência 
da ação por ilegitimidade da parte Investigada, por não ser agente público 
e por não ter relação com os fatos narrados, nem ter participado ou anuído 
com tais práticas; b) inadequação da via eleita, eis que a conduta vedada 
não poderia ser apurada em AIJE; c) ausência de condição da ação por 
pedido juridicamente impossível, por entender que se trata de um veículo 
da Prefeitura municipal não adstrita aos cargos em disputa. 

No mérito, nega a prática da conduta ou anuência, e afi rma que o ser-
viço de abastecimento de água foi prestado sem qualquer conotação eleitoral. 
Quanto à alegação da utilização do veículo, defende que as fotos não compro-
vam que decidiu transportar o material, e que não restou provado o benefício 
dos candidatos ou seu consentimento, e sequer o nexo causal direto.

Expõe que não houve demonstração da gravidade lesiva das condu-
tas. Ao fi nal, requer o acolhimento das preliminares, e, no mérito, o des-
provimento dos pedidos. Com esta defesa, não veio colacionado nenhum 
documento.

A Investigada WALDELINA SALES DE MORAES SOARES 
CRISANTO, apesar de regularmente notifi cada (certidão às fl s. 142/142-
v), deixou de apresentar defesa, conforme certidão de fl . 143.

Despacho às fl s. 146/147 determina a produção das provas teste-
munhais requeridas, com expedição de Cartas de Ordem aos Juízos Elei-
torais desta Capital e da 40ª e 65ª Zonas Eleitorais.

Carta de Ordem referente à 65ª Zona Eleitoral, cumprida e juntada 
às fl s. 161/187, e termo de assentada da oitiva das testemunhas José Ed-
son de Carvalho e José Deuseni de Carvalho, às fl s. 174/180.

À fl . 189, o Investigado apresenta petição postulando pela desistên-
cia da oitiva da testemunha Norberto Ângelo Pereira Neto, pedido este 
que fora deferido nos termos do despacho de fl . 192.

À fl s. 195/196 e 199/220, foram juntados os documentos referen-
tes à oitiva da testemunha Jerry Herbert de Sousa Barroso. As demais 
testemunhas, Simone Pereira de Farias Araújjo e Efrén Ribeiro, apesar de 
regularmente intimadas, não compareceram para a oitiva.

Intimadas as partes para requerer diligências (despacho de fl . 222), a 
Investigante entendeu sufi ciente a instrução probatória (fl . 224).
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Com vista, o Ministério Publico postulou fosse ofi ciada a Secretaria de 
Defesa Civil deste Estado para informar acerca da celebração de convênio com 
a Prefeitura de Francisco Santos-PI, assim como a oitiva do “pipeiro” Gildson 
David da Silva (fl . 226), cujas diligências foram determinadas conforme despa-
cho de fl s. 234/235, após regularização nos termos do despacho de fl . 228.

Segue, às fl s. 246/247, o termo de oitiva de Gildson David da Silva, 
e, à fl . 252, Ofício da Secretaria de Estado da Defesa Civil.

Despacho à fl . 254, declarando encerrada a instrução processual e 
determinando intimação das partes para alegações fi nais.

Às fl s. 256/266, a Investigante apresentou alegações fi nais postulan-
do pela procedência da ação, por entender que, ao longo da instrução, res-
taram provadas, inclusive pelos depoimentos testemunhais, as alegações de 
abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio, por meio 
do abastecimento de água a munícipes de Francisco Santos-PI em troca de 
apoio político. Advoga que também restou provada, por fotos e vídeo, a ale-
gação de conduta vedada a agente público em razão do uso irregular de bem 
público de Jaicós-PI para o transporte de material de campanha.

As alegações fi nais apresentadas pelo Investigado ANTÔNIO 
JOSÉ DE MORAES SOUSA FILHO seguem às fl s. 267/277, ato no qual 
reitera as preliminares já levantadas, e, no mérito, reproduz os argumentos 
pelos quais entende não comprovadas as acusações exordiais e sequer a 
gravidade dos fatos alegados. 

Conforme certidão de fl . 278, os Investigados SILVIO MENDES 
e WALDELINA SALES deixaram de apresentar alegações fi nais.

Com vista, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer às fl s. 
279/ 285, manifestando-se pela análise do feito apenas sob o viés do abuso de 
poder político, eis que as condutas vedadas pela Lei nº 9.504/97 foram objeto 
de outro processo (Representação nº 1200-47/2014), o qual fora extinto com 
fulcro no art. 267, IV, do CPC, e, ainda, que se constata a ausência do abuso de 
poder econômico do contexto fático-probatório. No mérito, considerou não 
provado o fato do desvio de fi nalidade no abastecimento de água em Fran-
cisco Santos-PI. Em relação ao uso irregular do veículo e apoio da Prefeitura 
de Jaicós-PI, apesar de entender provado o fato e o abuso do poder político, 
não vislumbra a gravidade sufi ciente para comprometer a legitimidade das 
eleições, e, desta forma, opina pela improcedência do pedido.

É o relatório.
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V  O  T  O

O SENHOR DESEMBARGADOR EDVALDO PEREIRA 
DE MOURA (RELATOR): Senhor Presidente, demais ilustres colegas 
juízes eleitorais, prezado Procurador Regional Eleitoral, senhores advoga-
dos, demais pessoas ilustres aqui presentes,

De início, impende reconhecer o cabimento da ação, eis que previs-
ta no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, e aforada em tempo hábil, 
uma vez que ajuizada até a data designada para a diplomação dos eleitos.

Insta destacar, ainda, que, nos termos do art. 22, I, da Lei Comple-
mentar nº 64/1990, em eleições gerais compete ao Corregedor Regional 
Eleitoral instruir e relatar as ações de investigação judicial eleitoral.

Precedentemente ao exame do mérito, contudo, cabe analisar as 
seguintes preliminares levantadas pelos Investigados: 

a) preliminar de ausência de interesse processual por inadequação 
da via eleita (AIJE) para apuração de conduta vedada no art. 73, I, da Lei 
nº 9.504/97, por afronta ao art. 2º da Resolução TSE nº 23.398/2013;

b) preliminar de carência da ação por ilegitimidade da parte Investi-
gada para integrar o polo passivo desta ação, por não ser agente público e 
por não ter relação com os fatos narrados, e nem ter participado ou anuído 
com tais práticas;

c) preliminar de ausência de condição da ação por pedido juridica-
mente impossível, por entender que se trata de um veículo da prefeitura 
municipal não adstrita aos cargos em disputa.

Eventual acolhimento de qualquer uma destas preliminares poderia 
culminar em extinção parcial do objeto do presente processo sem exame 
do mérito.

Contudo, nos termos do art. 488 do Novo Código de Processo 
Civil (NCPC), há possibilidade de que o juiz resolva o mérito sempre 
que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronun-
ciamento de extinção do feito sem o correspondente exame do mérito, 
conforme o art. 485, do NCPC.

Trata-se da aplicação, por esta Corte, neste processo eleitoral, do 
princípio da primazia do julgamento do mérito, nos termos preco-
nizados no art. 488, do NCPC, por consistir o julgamento de mérito o 
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objetivo primordial e o fi m normal projetado pelo legislador para os pro-
cessos de conhecimento, em detrimento da excepcional extinção anômala, 
motivada por vícios formais, sem o exame da matéria principal posta a 
julgamento. 

Com efeito, há um natural interesse do Estado e da sociedade no julga-
mento do mérito no processo ou fase de conhecimento, que deve, sempre que 
possível, ser privilegiado pelo julgador, culminando na vantagem da solução 
defi nitiva da crise jurídica (ou lide) posta à apreciação do Poder Judiciário.

Assim, dada a evidente vantagem no julgamento de mérito, cabe 
ao juiz fazer o possível para evitar decisão terminativa no caso concreto.

Insta ponderar que, até em casos de nulidade, preconiza o Novo 
Código de Processo Civil a prevalência do julgamento de mérito alia-
da ao princípio da instrumentalidade das formas, ao dispor no art. 
282, § 2º, do NCPC, que o juiz sempre que puder decidir no mérito a favor 
da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, deve ignorar o vício 
formal e proferir decisão de mérito.

Ao examinar pontualmente as preliminares aduzidas, entendo que 
todas devem ser rejeitadas.

Assim, nesse feito, recomendável o afastamento, em conjunto, das 
três preliminares levantadas pelos primeiros Investigados, que poderiam 
resultar apenas em extinção parcial sem exame de mérito, com base no art. 
485, I, VI, c/c art. 330, I, II, e III, do NCPC, eis que o exame do mérito 
culminará em decisão favorável a estas mesmas partes. 

Com estas considerações, VOTO pela superação das preliminares 
aduzidas pelos Investigados, com fulcro no art. 488, do novo CPC, para 
adentrar diretamente no exame do mérito.

Superadas as preliminares, mas antes de adentrar no exame do mé-
rito, apenas esclareço que, conforme relatado, a Investigada WALDELI-
NA SALES, apesar de regularmente notifi cada, não apresentou defesa e 
deixou de se manifestar no processo. Porém, a considerar que os demais 
Investigados apresentaram defesa, importa reconhecer que, apesar de não 
ter sido formalmente decretada a sua revelia nestes autos, o efeito desta 
consequência processual, que seria precisamente a presunção de veracida-
de das “alegações de fato formuladas pelo autor”,encontra-se obstaculiza-
do, nos termos do art. 345, I, do NCPC.

Passo a examinar o mérito.
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MÉRITO

Cumpre, inicialmente, pontuar que, consoante o disposto no art. 
22, caput, da Lei Complementar nº 64/90, a Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral tem por objetivo apurar a prática de atos que possam afetar a 
igualdade dos candidatos em uma eleição nos casos de abuso do poder 
econômico, abuso do poder político ou de autoridade e utilização inde-
vida dos meios de comunicação social, penalizando com a declaração de 
inelegibilidade de quantos hajam contribuído para a prática do ato, além 
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente benefi ciado. 

O bem tutelado por esta ação é a legitimidade e normalidade das eleições.
O abuso de poder político “ocorre quando agentes públicos se valem 

da condição funcional para benefi ciar candidaturas (desvio de fi nalidade), violando a 
normalidade e a legitimidade das eleições” (Ac. De 27.4.2010 no AgR-REspe 
nº 36.357, rel. Min. Aldir Passarinho Junior). Já o abuso do poder eco-
nômico “se refere à utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de 
recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando benefi ciar 
candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das 
eleições” (AgRgRESPE nº 25.906, de 09.08.2007 e AgRgRESPE nº 25.652, 
de 31.10.2006).

Para a confi guração do abuso de poder a jurisprudência, porém, 
exige a presença de provas robustas do ilícito e de sua gravidade, dada a 
gravosa repercussão das sanções previstas no ordenamento jurídico (cas-
sação de registro ou diploma e inelegibilidade). 

Por outro aspecto, insta esclarecer, ainda, que no presente fei-
to a exordial efetivamente veicula as alegações de abuso de poder po-
lítico e econômico, previstos no art. 22, caput, da Lei Complementar 
nº 64/90, mediante a prática das condutas ilícitas da captação de su-
frágio e de conduta vedada (arts. 41-A e 73, I, da Lei nº 9.504/97).
Alega-se, assim, no presente caso, todas essas causas de pedir, eis que pre-
tende a Investigante a condenação dos Investigados em todas as sanções 
previstas para os três tipos de condutas ilícitas. 

Porém, conforme determinação contida no despacho às fl s. 94/96, 
por restar inseridas no bojo da causa de pedir da peça exordial condutas 
que se enquadram nas hipóteses confi guradoras da captação ilícita de su-
frágio e de conduta vedada, houve o desmembramento do feito, com 
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fulcro no art. 23 da Resolução TSE nº 23.398/2013, para a apuração das 
transgressões concernentes à Lei nº 9.504/97 (captação ilícita de sufrágio 
e de conduta vedada), que resultou na autuação da Representação nº 1200-
47.2014.6.18.0000.

A recomendação para o desmembramento se deve ao fato de que 
em eleições gerais, como a de 2014, que é o caso em análise, a compe-
tência para apreciação das representações eleitorais fi ca temporariamente 
deslocada para os Juízes Auxiliares designados pelos Tribunais, a teor do 
disposto na Lei nº 9.504/97, art. 96, § 3º. Cuida-se de competência ma-
terial e, pois, absoluta, não podendo ser deslocada durante o período de 
atuação dos Juízes auxiliares (período este, que, neste Regional, foi até 
dezembro de 2014).

Oportuno salientar que a Representação nº 1200-
47.2014.6.18.0000, autuada por desmembramento do presente feito, foi 
extinta sem julgamento do mérito, nos termos da decisão proferida pelo 
Juiz Auxiliar da Propaganda Eleitoral, em 03/10/2014, publicada nesta 
mesma data, conforme revela o Sistema de Acompanhamento Processual, 
adotado por este Tribunal.

Desta forma, resta reconhecer que houve a redução do objeto 
do processo, e o presente julgamento se limita à análise tão somente da 
confi guração do abuso de poder político, previsto no art. 22, caput, da 
Lei Complementar nº 64/90, cuja sansão encontra-se também prescrita no 
art. 22, inciso XIV, mediante a prática das condutas ilícitas da captação de 
sufrágio e de conduta vedada.

Assentadas tais premissas, passo à análise do mérito. 
No mérito, cumpre aferir a ocorrência do alegado abuso de poder 

político e/ou econômico, se o suposto ilícito possui gravidade, e, ain-
da, se os candidatos ora Investigados, tiveram participação ou anuência 
(conhecimento) com os supostos abusos, ou se tal prática importou em 
benefício a estes candidatos.

Conforme relatado, a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral 
ajuizada em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ DE MORAES SOUSA FILHO 
e SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, candidatos não eleitos para 
os cargos de Governador e Vice-Governador nas últimas Eleições gerais, e da 
Prefeita de Jaicós-PI, veicula alegação de abuso de poder político e econô-
mico pela prática de captação ilícita de sufrágio e conduta vedada, nos termos 
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dos art. 41-A e 73, I, ambos da Lei nº 9.504/97 (Lei Geral das Eleições). 
A exordial aponta para a existência das seguintes condutas, que po-

deriam culminar em abuso de poder político e econômico, a saber: 
a) utilização da máquina pública para o abastecimento de água a 

famílias carentes na zona rural de Francisco Santos-PI, em troca de apoio 
político e votos; 

b) utilização irregular de veículo da Prefeitura de Jaicós-PI para o 
transporte de material de propaganda eleitoral dos candidatos Investiga-
dos, durante a última campanha eleitoral. 

Em defesa, os Investigados refutam todas as alegações, ao tempo 
em que advogam que: não ocorreu nenhum ilícito, não há prova de que 
tenham participado ou anuído com as condutas em ambos os municípios, 
nem de que tenham tido benefício direto, ou, ainda, de sua gravidade. 

Assim, cabe verifi car neste julgamento se as provas carreadas neste 
feito demonstram, ou não, as alegações acima, de que houve utilização 
das estruturas administrativas pertencentes aos municípios de Francisco 
Santos-PI e Jaicós-PI, em benefício das candidaturas dos primeiros Inves-
tigados.

E, nessa análise, importa ponderar que do contexto fático-pro-
batório possível extrair somente o abuso de poder de autoridade ou 
político, mas não exorbitância da interferência do poder econômico, de 
forma que, na esteira do entendimento declamado pelo Ministério Publico 
Eleitoral, passo ao exame dos fatos sob o enfoque tão somente do abuso 
de poder de autoridade ou político.

Abuso de poder político: uso político do abastecimento emer-
gencial de água no município de Francisco Santos-PI em prol de 
candidatura

No caso em exame, alega a Investigante que houve abuso de poder 
político consumado na distribuição emergencial de água, por meio de car-
ro-pipa, a pessoas carentes no município de Francisco Santos-PI, sendo 
que tal abastecimento somente se concretizava às famílias que declaravam 
apoio aos candidatos Investigado. 

Aduz a Investigante a Secretaria Estadual de Defesa Civil do Piauí 
fi rmou convênio com o motorista Gilson David Alves para a prestação 
deste serviço, o qual teria sido prestado com desvio de fi nalidade e em 
benefício daqueles candidatos, com infl uência na disputa eleitoral.
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Carreou a título de provas: notícia de fato delituoso encaminha-
da pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMP-
DEC de Francisco Santos-PI à Promotoria de Justiça local (fl s. 84/86), 
contendo cópia de nota fi scal de prestação de serviço avulso de “pi-
peiro” em nome de Gilson David da Silva, para fi ns de abastecimento 
a 18 (dezoito) famílias carentes na zona rural, emitida pelo município, 
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme relação anexa, e ar-
rolou as testemunhas José Edson de Carvalho (Prefeito de Francisco 
Santos-PI) e José Deusemir de Carvalho (Presidente do Conselho de 
Defesa Civil).

Neste documento, verifi ca-se que o Coordenador da COMPDEC, 
senhor José Deuseni de Carvalho, informou ao Ministério Público local, 
dentre outros pontos, que “algumas comunidades de Francisco Santos-PI deve-
riam estar sendo atendidas pela Operação Carro Pipa operacionalizada pela Secretaria 
Estadual de Defesa Civil”; e que verifi cou que pessoas que cujos nomes e 
assinaturas constavam na lista apresentada na nota fi scal do serviço não 
haviam recebido a prestação do serviço.

Em que pese tal documento, em que há notícia de suspeita de ilícito, 
as demais provas (todas testemunhais) não corroboram a existência do 
mau uso político da distribuição de água em Francisco Santos-PI, ou que 
tal serviço tenha benefi ciado as candidaturas dos Investigados.

Com efeito, a prova formada acerca desta alegação não demonstra 
a irregularidade alegada, e sequer de forma robusta.

Vejamos os depoimentos testemunhais.
José Edson de Carvalho, Prefeito de Francisco Santos-PI 

(fl s.175/177), assim respondeu às perguntas do advogado da Investigante:

“(...) que na qualidade de gestor público do município estava obrigado, 
através da CONDEC, a fazer a fi scalização sobre a efetiva distribuição 
de água na região que abrange o município de Francisco Santos; que 
nenhum pipeiro e nem a Secretaria de Defesa Civil do Estado procu-
rou a Prefeitura de Francisco Santos para intermediar a distribuição de 
água nas localidades; que não sabe dizer se era costume uma divisão na 
distribuição de água na região de acordo com a opção política;” 

Do depoimento acima em destaque, percebe-se que o gestor públi-
co de Francisco Santos não confi rma a alegação em tela. Oportuno des-
tacar que ao responder às perguntas formuladas pela parte Investigada e 
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pelo Ministério Público, o depoente afi rma que não presenciou nenhuma 
prática ilícita, senão vejamos:

“(...) que não presenciou nenhum pipeiro se recusar a distribuir água 
nas localidades; que não sabe dizer se a Coordenadoria de Defesa Civil 
esteve inativa em algum período do ano de 2014; que nos anos de 2013 
e 2014 existiam decretos emergenciais no período da seca; que a relação 
com os nomes dos benefi ciários apresentada pelo pipeiro foi arquivada 
na Prefeitura de Francisco Santos, não sabendo informar quem teria 
colaborado; que não sabe informar o nome das pessoas que não foram 
atendidas pelo abastecimento de água; que não presenciou nenhum dos 
investigados determinar a não distribuição de água a algumas famílias da 
região; (…); que conhece vários benefi ciados que constam da relação; 
que não tem conhecimento se o pipeiro constante dos autos forneceu 
água para algumas das pessoas constantes da relação; que o fato de o pi-
peiro ser de outro município não lhe causou estranheza ao realizar o ato 
de retirada de nota relativa a distribuição de água na região; que não tem 
conhecimento se a Comissão de Defesa Civil do município fez algum 
relatório específi co sobre os fatos investigados.” 

Destaco neste depoimento que o depoente, apesar de conhecer 
“vários benefi ciados que constam da relação”, afi rmou “que não tem co-
nhecimento se o pipeiro constante dos autos forneceu água para algumas 
das pessoas”. De salientar que em um município de pequeno porte, e ape-
sar de conhecer várias pessoas da lista de benefi ciados, o depoente, então 
gestor municipal, não pode afi rmar se sobe de alguma irregularidade na 
prestação do serviço.

De sua parte, o depoimento do Coordenador da COMPDEC, se-
nhor José Deuseni de Carvalho (fl s. 178/180) apenas reitera as decla-
rações unilaterais já contidas no documento de fl s. 84/86, mas não con-
fi rma, em nenhum momento, a alegação de que houve uso político do 
abastecimento de água em prol das candidaturas dos Investigados. Ao 
contrário, este depoente afi rma não ter conhecimento sobre o uso político 
desse serviço, senão vejamos trechos desse testemunho:

“(...) que causou estranheza à testemunha o fato de não ter ne-
nhum convênio com o Estado no momento dos fatos para ser 
realizada a distribuição de água por pipeiros, fato este que motivou 
uma fi scalização por parte da Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil de Francisco Santos; que com a fi scalização verifi cou-se que 
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nenhuma das famílias relacionadas receberam água pelo pipeiro 
que consta nos autos; que questionou às famílias se as assinaturas 
constantes na relação teriam sido realmente apostas por elas, tendo 
algumas dito que não teriam assinado e outras tiveram dúvidas; que 
não sabe dizer a opção política de nenhuma das pessoas constantes 
na relação de benefi ciados; que não sabe dizer se a distribuição 
de água era feita por opção política; que não sabe dizer como era 
o critério utilizado para distribuição de água; (…); que a relação 
apresentada pelo pipeiro coincidia com as famílias cadastradas an-
teriormente junto à Coordenadoria do município e ao 25º BC; não 
presenciou nenhum pipeiro se recusar a distribuir água na casa de 
nenhuma família constante na relação dos benefi ciários; que não 
presenciou em nenhum momento das reuniões políticas presen-
ciou os investigados declararem que a distribuição de água seria 
feita de acordo com a opção política; (…) que nenhum dos bene-
fi ciários constantes da relação confi rmou ao depoente durante a 
fi scalização realizada ter passado algum pipeiro ou qualquer outra 
pedindo que assinasse qualquer documento;” (grifo nosso)

Causa estranheza, contudo, no depoimento acima, as afi rmações de 
que os benefi ciários cujos nomes constam na lista terem informado que não 
assinaram lista e que não receberam o abastecimento de água. Porém, tais con-
tradições não foram corroboradas e confi rmadas por nenhuma outra prova.

Em depoimento requerido pelo Ministério Público, afi rma o mo-
torista do carro-pipa Gilson David Alves da Silva (fl s. 246/247) que 
seu contrato de prestação de serviços foi efetuado com a Prefeitura de 
Fronteiras-PI, e não de Francisco Santos-PI, que a relação de famílias era 
entregue pelo município contratante, e que efetuou o serviço a todas as 
famílias constantes da lista. Vejamos os trechos de seu depoimento:

“(...) Que possuia contrato de abastecimento com a Defesa Civil 
em Fronteiras-PI; (…) que a relação de famílias que deveria abas-
tecer lhe foi entregue pela Defesa Civil, na cidade de Fronteiras-PI, 
após a celebração do contrato; que confi rma a relação de famílias 
de fl s. 78, sendo a lista de sua responsabilidade; que entregou água 
nas casas de todas as pessoas da lista; que quem realizava a entrega 
do abastecimento era um pipeiro que fora contratado pelo depo-
ente para entrega da água; (…); que não tinha controle sobre a 
entrega efetiva da água pelo motorista; (…); que não sabe como era 
ela elaborada a lista de pessoas a serem benefi ciadas pelo abasteci-
mento; que já lhe entregavam a lista preenchida; que nunca recebeu 
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qualquer orientação para que o abastecimento fosse direcionado 
a eleitores de candidatos de qualquer partido político, bem como 
nunca ouviu do motorista qualquer relato nesse sentido.” 

Com efeito, nenhuma testemunha confi rma o desvio de fi nalidade 
no abastecimento emergencial de água em Francisco Santos-PI. 

Importa salientar, destarte, que, dos depoimentos de José Deuseni 
de Carvalho e de Gilson David Alves da Silva, restou dúvida acerca da 
efetiva distribuição de água a determinados munícipes, porém não se pode 
confi rmar se tal fato realmente ocorreu, ou sequer com que fi nalidade tal 
poderia ter ocorrido, e se houve fi nalidade eleitoral, ou apenas ausência de 
controle administrativo acerca da gestão de um serviço público prestado. 

Oportuno frisar que nenhuma pessoa relacionada na referida re-
lação de benefi ciários supostamente atendidos pelo serviço de abasteci-
mento de água foi efetivamente arrolada e ouvida como testemunha, para 
fi ns de confi rmar, de  forma robusta, o suposto condicionamento a prévio 
apoio político aos Investigados. 

Neste aspecto, embora a Investigante tenha apresentado o pedido 
de produção de prova testemunhal de “todas as famílias que tiveram o recebi-
mento ou a negativa da distribuição de água”, omitiu-se na qualifi cação destas 
pessoas, no momento oportuno da exordial, em que ainda havia possibili-
dade por estar dentro do número legal (de até três testemunhas para cada 
fato, ou até seis testemunhas no total – nos termos do art. 22, V, da Lei 
Complementar nº 64/90), assim como se quedou inerte quando intimado 
do despacho de fl s. 146/147, que delimitou a instrução processual para 
a oitiva das testemunhas nele mencionadas. Insta salientar também que, 
intimada para requerimento de diligências, nos termos do despacho de 
fl . 222, a Investigante nada postulou na petição de fl . 224, no sentido do 
prosseguimento da coleta de mais provas, que pudessem embasar a pre-
tendida condenação. 

Relevante destacar, ainda, o depoimento de Jerry Herbert de Sou-
sa Barroso (fl s. 215/217), que à época ocupou o cargo comissionado 
Diretor de Defesa Civil deste Estado, testemunha arrolada pela defesa, 
no qual esclarece sobre o procedimento da Secretaria Estadual de Defesa 
Civil adotado para mitigar os efeitos da seca em 2014, dele sendo relevante 
destacar os trechos a seguir:
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“(...); que em referência ao município de Francisco Santos, 
não chegou a conhecimento da comissão estadual de defesa 
civil nenhuma irregularidade na distribuição de água potável 
às pessoas necessitadas; que se houvesse alguma irregularidade 
na distribuição da operação de carro-pipa a coordenação estadual 
tomava as providências cabíveis para cancelar o contrato com o 
pipeiro; (…); que jamais houve qualquer orientação por parte 
do depoente ou do coordenador regional estadual ao pipeiro 
Gildson no sentido de abastecer de água somente a pessoas 
que apoiassem politicamente o investigado; (...)”. (Grifei)

O depoimento acima, aliado ao documento de fl s. 119/120, co-
lacionado na peça de defesa, comprovam a contratação do motorista do 
carro-pipa pelo Estado, ainda que não tenha sido efetuada sob a forma de 
“contrato administrativo”. Este documento (de fl s. 119/120) demonstra 
a publicidade conferida pelo Estado, por meio de publicação no Diário 
Ofi cial, à contratação direta efetuada com o senhor Gilson David Alves 
da Silva. Daí a razão para o ofício enviado pelo Secretário de Estado de 
Defesa Civil (fl . 252) ter informado acerca da inexistência de convênio ou 
parceria com a Prefeitura de Francisco Santos-PI.

Desta forma, diante de frágeis e contraditórios depoimentos teste-
munhais, e da ausência de outros elementos de prova, resta reconhecer que 
não há nos autos prova robusta, consistente, ou cabal da alegação de que 
houve desvio de fi nalidade no abastecimento de água em Francisco Santos-
-PI ou que as famílias listadas não tenham recebido o serviço de abasteci-
mento de água, pelo fato de não declararem apoio político aos Investigados.

Assim, não havendo nos autos elementos de prova uniformes e 
aptos a demonstrar a existência deste fato alegado na inicial, a permitir que 
se possa comprovar, de forma segura, que houve uso político e desvio de 
fi nalidade na distribuição emergencial de água no município de Francisco 
Santos-PI, descabe o acolhimento da pretensão da Investigante, por este 
aspecto.

Passo à análise do segundo fato inserido nesta ação.
Abuso de poder político: utilização de bem publico do muni-

cípio de Jaicós-PI em prol de candidatura
Alega a Investigante que houve a utilização indevida de veículo da 

prefeitura de Jaicós-PI para o transporte de material de campanha dos 
Investigados, em benefício destes.
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Em defesa os Investigados negam que tenham orientado o uso da-
quele veículo, ou de qualquer outro bem público, em sua campanha, e 
aduzem ausência de prova de sua anuência ou responsabilidade.

As questões objeto deste julgamento consistem em aferir: se houve 
efetivamente esse uso irregular de bem público; e, ainda, se o veículo era 
de propriedade da Prefeitura ou por esta contratado. Para ao depois, veri-
fi car a anuência dos Investigados e, ainda, a gravidade da conduta.

Em relação a este fato, as provas colhidas, sintetizadas nos docu-
mentos apresentados com a exordial, às fl s. 33/82, assim como a mídia em 
DVD à fl . 90, cuidando-se de início de prova aptos a instruir a inicial 
da presente AIJE, podem até sugerir que possa ter sido praticado, ao 
menos uma vez, o fato do uso irregular de bem da Prefeitura de Jaicós-PI 
para o transporte de material de campanha dos Investigados. 

Porém, a instrução processual não demonstrou cabalmente a acu-
sação, e, também quanto a este fato, inexiste prova robusta e segura 
acerca de sua efetiva ocorrência, senão vejamos.

A prova contida nos autos sobre este fato são, somente: cópias das 
imagens fotográfi cas inseridas no bojo da peça exordial, nas quais se cons-
tata um veículo modelo “Picup” com placa NIW-8333, com adesivo da 
Prefeitura de Jaicós-PI, estacionado e carregado de material de campanha 
dos primeiros Investigados (fl s. 06/09) e notícia divulgada em um portal de 
notícias na internet, no blog do jornalista Efrém Ribeiro, dia 26/08/2014, 
sobre um suposto fl agrante de um veículo carregando material de propa-
ganda, e veiculando as mesmas fotografi as já inseridas na peça exordial (fl s. 
53/66), e a mídia em DVD à fl . 90, que apenas reproduz a mesma imagem 
das fotografi as, estática e sem a presença de um condutor. As demais provas 
apresentadas com a exordial, também consistentes em cópias de divulgação 
em portais de notícias na internet, referem-se a suposto apoio político da 
prefeita de Jaicós-PI à campanha dos Investigados (fl s. 33/52 e 67/83).

Assim, a prova acerca deste fato consiste apenas em uma divul-
gação de notícia em um único blog, no dia 26/08/2014, veiculando 
fotografi as de um  veículo, supostamente pertencentes àquela prefeitura 
de Jaicós-PI, eis que contém adesivo com a logomarca desta prefeitura. 
Tão somente. Nada mais. 

Não há prova testemunhal, ou outro documento que pudesse cor-
roborar a notícia veiculada na internet, e não há, sequer, prova de que o 
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veículo seja efetivamente de propriedade da gestão municipal ou que esti-
vesse contratado para prestar serviços à prefeitura de Jaicós-PI. 

Insta reconhecer que a notícia divulgada em mídia social dia 
26/08/2014, no blog do jornalista Efrém Ribeiro (cópia às fl s. 53/65), 
confi rma apenas a declaração unilateral do jornalista, mas não o fato em 
si. Cuida-se de prova isolada e imprestável, a meu juízo, à confi rmação da 
alegação do uso de bem público em prol de candidatura, já que não con-
fi rmada, jurisdicionalmente, por outro elemento de prova.

A Investigante, embora pudesse ter arrolado até o número máximo 
de 06 (seis) testemunhas, ou até 03 (três) para cada fato (conforme defende a 
doutrina), arrolou apenas o jornalista Efrém Ribeiro para a prova deste fato, 
sendo que tal testemunha, embora tenha sido regularmente notifi cada para 
comparecer à audiência de oitiva (nos termos da certidão de fl . 213), não pres-
tou o depoimento, bem como não foi requerida a sua condução coercitiva.

A jurisprudência, neste aspecto, é pacífi ca ao exigir a prova robusta do 
ilícito, já que são graves as repercussões na esfera jurídica dos Investigados im-
postas pelas sanções previstas na Lei Complementar nº 64/90. Nesse sentido,

“RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RE-
CURSO INTERPOSTO PELA SEGUNDA RECORRENTE. AU-
SÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. MÉRITO. SUPOS-
TO ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA. AUSÊNCIA DE 
PROVAS ROBUSTAS E INCONTROVERSAS. CONFIRMAÇÃO 
DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso: a segunda recor-
rente não apresentou procuração outorgando poderes aos causídi-
cos subscritores do recurso. Ausência de capacidade postulatória 
– pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal
2. Mérito: abuso de poder político decorrente de prática de condu-
tas vedadas. Exonerações de servidores comissionados no período 
eleitoral. Não confi guração de ato ilícito. Demissões de servidores 
temporários. Nas contratações com empresas terceirizadas, a rela-
ção de emprego se dá entre o trabalhador e a empresa interposta, e 
não com o tomador dos serviços.
3. Utilização de carros contratados pela Prefeitura com adesivos 
de propaganda dos recorridos e instalação de postes de iluminação 
pública com a fi nalidade de angariar votos para o primeiro e o se-
gundo recorrido. Ausência de provas desses fatos.
4. Os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a participa-
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ção do primeiro e segundo recorridos na prática dos atos, tampou-
co qualquer benefício em prol da candidatura deste, decorrente 
dos fatos alegados.
5. A procedência do pedido contido em ação de investigação judi-
cial eleitoral exige prova contundente da prática dos atos ilícitos.
6. Manutenção da sentença.
7. Desprovimento do recurso.” (AIJE - Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral nº 45054 - água branca/PI, Acórdão de 02/06/2014, Relator(a) 
JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, DJE – Diário 
da Justiça Eletrônico, Tomo 102, Data 09/06/2014, pág. 5)
“(...) 5. Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, 
para que seja afastado, legalmente, determinado mandato eletivo 
com base na prática ilícita de abuso do poder, deve-se verifi car a 
existência de provas robustas, aptas a ensejar a severa sanção da 
cassação de diploma.” (AIJE - Ação de Investigação Judicial Eleito-
ral nº 35674 - dirceu arcoverde/PI, Acórdão de 24/08/2015, Relator(a) 
JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO, DJE – Diário da Justiça 
Eletrônico, Tomo 165, Data 09/09/2015, pág. 12). (grifo nosso)

Por outro lado, os documentos de fl s. 67/83, que se tratam de no-
tícias em algumas mídias sociais, divulgadas na internet dia 30/08/2014, 
sobre a visita do primeiro Investigado à cidade de Jaicós-PI, realizada em 
29/08/2014, para fi ns de realização de campanha, cuidam-se apenas de 
reportagens nas quais possível verifi car, inclusive em várias fotografi as, ser 
fato público o apoio político da prefeita de Jaicós-PI, senhora WALDE-
LINA SALES DE MORAES SOARES CRISANTO, ora também Inves-
tigada, à campanha dos Investigados, nas Eleições de 2014. Mas, também 
essas matérias, são incapazes de confi rmar o fato alegado.

Embora tenha tido diversas oportunidades, a Investigante não se 
desincumbiu do ônus de provar esta acusação, nos termos do art. 373, I, 
do NCP (art. 333, I, do CPC/73), eis que: deixou de arrolar na petição 
inicial outras testemunhas para a prova deste fato; quando intimada do 
despacho de fl s. 222 para requerer outras diligências, considerou sufi ciente 
a instrução probatória levada a efeito até então (petição de fl s. 224). 

Com estas considerações, entendo que a Investigante efetivamente 
não se desincumbiu do ônus de provar esta acusação, nos termos do art. 
373, I, do NCPC. 

Dessa forma, das provas colacionadas, não se afi gura possível extrair 
sequer a ocorrência do fato, mostrando-se despiciendo aferir a anuência do 
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primeiro Investigado para com a conduta alegada na demanda em julgamento.
Ademais, não custa explicitar que, ainda que se considerasse pro-

vado tal fato, não se enquadraria no requisito da gravidade. Com efeito, 
quanto à gravidade da conduta, resta reconhecer que, tratando-se de fato 
isolado, e dado se tratar de eleição para o cargo majoritário de Governador 
e Vice-Governador, a constatação de utilização de apenas 01 (um) veículo, 
sem a precisão sobre a duração de tempo em que teria sido utilizado, para 
a distribuição de material de campanha, em apenas 01 (um) município de 
pequeno porte (número diminuto de eleitores), não confi guraria, nestas 
especiais circunstâncias, fato grave e capaz de comprometer, no caso em 
questão, o equilíbrio e a normalidade da escolha popular, nas últimas elei-
ções gerais, de 2014. Divirjo, neste ponto, do parecer ministerial.

Desse modo, ausente a comprovação, via provas robustas, dos dois 
únicos fatos alegados, não incide a caracterização, no presente caso, do 
abuso de poder político, a teor do disposto no art. 22, da Lei Complemen-
tar nº 64/90. 

Diante de todo o exposto, em consonância com a parte dispositiva 
do parecer do Ministério Público Eleitoral, ante a ausência de comprova-
ção dos fatos alegados, VOTO pela improcedência da presente Ação 
de Investigação Judicial Eleitoral.

É o voto, Sr. Presidente.

E X T R A T O  D A  A T A

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 1176-
19.2014.6.18.0000 - CLASSE 3. ORIGEM: TERESINA-PI

Investigante: Coligação A VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO (PT, 
PP, PTB, PHS, PR, PROS, PRP, SD, PRTB), por seu representante
Advogados: Doutores Daniel Carvalho Oliveira Valente (OAB/PI nº 
5.823), Wildson de Almeida Oliveira Sousa (OAB/PI nº 5.845), Tarcísio 
Augusto Sousa de Barros (OAB/PI nº 10.640), José Moacy Leal (OAB/
PI nº 792), Marcelo Nunes de Sousa Leal (OAB/PI nº 4.450), Germano 
Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI nº 5.952), Edson Vieira Araújo (OAB/
PI nº 3.285), Jacylenne Coêlho Bezerra Fortes (OAB/PI nº 5.464), An-
dreia Araújo e Silva (OAB/PI nº 3.621), Fellipe Roney de Carvalho Alen-
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car (OAB/PI nº 8.824) e Welson de Almeida Oliveira Sousa (OAB/PI nº 
8.570)
Investigado: Antônio José de Moraes Souza Filho, candidato à reeleição 
de governador do Piauí – PI
Advogados: Doutores Willian Guimarães Santos de Carvalho (OAB/PI 
Nº 2.644) e Emmanuel Fonsêca de Souza (OAB/PI Nº 4.555)
Investigado: Sílvio Mendes de Oliveira Filho, candidato a vice-governa-
dor do Piauí – PI
Advogados: Doutores Kelson Vieira de Macedo (OAB/PI Nº 4.470) e 
Carlos Yury Araújo de Morais (OAB/PI Nº 3.559)
Investigada: Waldelina Sales de Moraes Soares Crisanto, Prefeita de Jaicós - PI
Relator: Desembargador Edvaldo Pereira de Moura

Decisão: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do 
relator e em consonância parcial com a manifestação verbal do Procura-
dor Regional Eleitoral, superar as preliminares de ausência de interesse 
processual por inadequação da via eleita, de carência da ação por ilegitimi-
dade passiva, de ausência de condição da ação por pedido juridicamente 
impossível, com fulcro no art. 488 do Novo Código de Processo Civil, e, 
no mérito, em harmonia com o parecer ministerial de fl s. 279/285-v dos 
autos, julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Dias de 
Santana Filho.

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores Juízes Dou-
tores – Geraldo Magela e Silva Meneses, José Gonzaga Carneiro (convo-
cado), José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, José Vidal de Freitas Filho e 
Maria Célia Lima Lúcio. Presente o Procurador Regional Eleitoral Doutor 
Israel Gonçalves Santos Silva. Ausência justifi cada do Doutor Agrimar 
Rodrigues de Araújo.

SESSÃO DE 16.5.2016
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3. A  C  Ó  R  D  Ã  O    Nº  31821

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 318-
21.2012.6.18.0044 - CLASSE 3. ORIGEM: RIBEIRO GONÇALVES-PI 
(44ª ZONA ELEITORAL)

Recorrentes: Coligação É O POVO OUTRA VEZ (PSDB/PTB/PMDB/
PPS), por seu representante; Maria das Dores Gomes Antunes e Pedro 
Rodrigues de Andrade, candidata ao cargo de prefeita e vereador de Ribei-
ro Gonçalves-PI, respectivamente
Advogados: Doutores Geórgia Ferreira Martins Nunes (OAB/PI nº 
4.314), Giovana Ferreira Martins Nunes Santos (OAB/PI nº 3.646), Re-
beca Evangelista Araújo Freitas (OAB/PI nº 9.045), Adryanna do Nasci-
mento Soares (OAB/PI nº 5.024), Rodrigo Augusto da Costa (OAB/PI nº 
5.453), José Martins Silva Junior (OAB/PI nº 8.511) e Diego Maradones 
Pires Ribeiro (OAB/PI nº 9.206)
Recorrido: Agamenon Pinheiro Franco, candidato a prefeito de Ribeiro 
Gonçalves-PI
Advogados: Doutores Bruno Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 3.767),  
Fernando Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 6.466) e Gutemberg de 
Araújo Leal (OAB/PI nº 11.531)
Recorrido: Cristovam José dos Santos Neto, candidato a vice-prefeito de 
Ribeiro Gonçalves-PI
Advogados: Doutores Bruno Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 3.767), Fa-
biano Pereira da Silva (OAB/PI nº 6.115), Fernando Ferreira Correia Lima 
(OAB/PI nº 6.466) e Márcio Barbosa de Carvalho Santana (OAB/PI nº 6.454)
Recorrido: Regivan de Miranda Rodrigues, candidato a vereador de Ri-
beiro Gonçalves-PI
Advogada: Doutora Patrícia Cavalcante Pinheiro de Oliveira (OAB/PI 
nº 3.184)
Recorrido: Raimundo Nonato Costa e Sousa, candidato a vereador de 
Ribeiro Gonçalves-PI
Advogada: Doutora Patrícia Cavalcante Pinheiro de Oliveira (OAB/PI 
nº 3.184)
Recorrido: Narciso Cabral da Silva Filho, candidato a vereador de Ribeiro 
Gonçalves-PI
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Advogado: Doutor Bruno Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 3.767)
Recorrido: João Ribeiro da Cruz Neto, candidato a vereador de Ribeiro 
Gonçalves-PI
Advogada: Doutora Patrícia Cavalcante Pinheiro de Oliveira (OAB/PI 
nº 3.184)
Recorrida: Adelite Gomes de Oliveira, candidata a vereadora de Ribeiro 
Gonçalves-PI
Advogados: Doutores Aluisio Henrique de Holanda Filho (OAB/PI nº 
8.815) e Bruno Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 3.767)
Relator: Juiz Geraldo Magela e Silva Meneses

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRELIMINARES. RE-
JEIÇÃO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADO-
RES. ALEGATIVAS DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SU-
FRÁGIO, CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER 
POLÍTICO E ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

Partidos e Coligações não são litisconsortes passivos 
necessários em Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Petição inicial que expõe os fatos de forma clara e 
concatenada não se revela inepta por ausência de lógica entre 
a narrativa e o pedido.

Declarações pessoais não podem ser consideradas ilí-
citas pelo fato de serem emitidas por supostos opositores 
políticos da parte adversa.

É lícita a gravação ambiental realizada por interlocu-
tor, tanto mais se produzida em local público e à luz do dia.

Representação por conduta vedada observará o rito 
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, podendo ser pro-
posta até a data da diplomação dos eleitos.

Gravação da audiência de instrução por meio audiovi-
sual não torna o ato nulo sem demonstração de prejuízo. Ao 
revés, constitui meio expedito, que a tecnologia oferece e os 
órgãos judicantes devem utilizar.

Condenação nas sanções previstas para as práticas de 
captação ilícita de sufrágio, conduta vedada e abuso de poder 
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político e econômico exige prova robusta dos fatos narrados 
na exordial.

A  C  O  R  D  A  M  os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Piauí, à unanimidade, nos termos do voto do relator e em con-
sonância com o parecer ministerial de fl s. 1.463/1.471 dos autos, rejeitar as 
preliminares de ausência de citação dos partidos e da coligação como litis-
consortes passivos necessários, de inépcia da inicial, de ilicitude na obtenção 
da prova documental, de ilicitude das gravações que acompanharam a exor-
dial, de ausência de interesse por perda do prazo para alegação de conduta 
vedada, de ofensa à ampla defesa por gravação audiovisual dos depoimentos 
prestados em juízo e de nulidade da audiência de instrução por ausência da 
advogada de alguns investigados, e, por maioria, vencido o Doutor Agrimar 
Rodrigues de Araújo, nos termos do voto do relator e em consonância com 
a manifestação do Procurador Regional Eleitoral, rejeitar a preliminar de 
ofensa à ampla defesa por falta de oportunidade para indicação de assistente 
e apresentação de quesitos antes da perícia e, no mérito, à unanimidade, nos 
termos do voto do relator e em harmonia parcial com o parecer ministerial, 
conhecer e negar provimento ao presente recurso.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, 
em Teresina, 4 de julho de 2016.

DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO
Presidente

JUIZ GERALDO MAGELA E SILVA MENESES
Relator

DOUTOR ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA
Procurador Regional Eleitoral

R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

O SENHOR JUIZ GERALDO MAGELA E SILVA MENE-
SES (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Juízes, Senhor Pro-
curador Regional Eleitoral e demais pessoas presentes,
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A Coligação É O POVO OUTRA VEZ (PSDB/PTB/PMDB/
PPS), MARIA DAS DORES GOMES ANTUNES e PEDRO RODRI-
GUES DE ANDRADE, candidatos a prefeita e vereador de Ribeiro Gon-
çalves/PI, respectivamente, ingressaram com Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral contra os candidatos eleitos aos cargos de prefei-
to e vice-prefeito do Município de Ribeiro Gonçalves/PI no pleito 
de 2012, respectivamente, AGAMENON PINHEIRO FRANCO E 
CRISTOVAM JOSÉ DOS SANTOS NETO, bem como em face dos 
candidatos a Vereadores REGIVAN DE MIRANDA RODRIGUES, 
RAIMUNDO NONATO COSTA E SOUSA, NARCISO CABRAL 
DA SILVA FILHO, JOÃO RIBEIRO DA CRUZ NETO e ADELI-
TE GOMES DE OLIVEIRA, com arrimo no art. 41-A e art. 73, I e 
II, da Lei nº 9.504/97, art. 22 da Lei Complementar 64/90 e art. 299 
do Código Eleitoral.

Alegaram os investigantes que os investigados praticaram 
captação ilícita de sufrágio, conduta vedada e abuso de poder po-
lítico e econômico nas eleições de 2012, consubstanciados nas se-
guintes condutas: a) doação de manilhas na zona rural em troca de 
votos; b) doação de passagens de ônibus intermunicipal através da 
Secretaria de Assistência Social do município em troca de votos; c) 
distribuição de material de construção em troca de votos; d) cessão 
de veículo (caminhão) para transporte de sacos com carvão vegetal 
em troca de votos; e) conserto de motocicleta e entrega e/ou pro-
messa de quantia em dinheiro em troca de voto; f) compra de votos 
no dia do pleito; e g) apreensão de cerveja e refrigerante dentro da 
biblioteca da Escola Municipal do Futuro de Ribeiro Gonçalves/PI. 

Pugnaram pela cassação do registro/diploma dos demanda-
dos, pela aplicação de multa e pela aplicação de inelegibilidade por 
oito anos.

Acompanharam a inicial os documentos de fl s. 39/106 (Vol. I), 
dentre eles: a) CDs com áudios e vídeos (fl s. 40, 62, 64, 79 e 105); b) có-
pias de fotografi as; c) termos de declarações particulares de diversas pes-
soas referentes aos vários fatos narrados na peça vestibular; d) cópias de 
bilhetes de passagens rodoviárias, emitidos em 12/09/2012, em nome de 
Raimundo Nonato e Delzuíta Alves, e autorização de transporte da Pre-
feitura de Ribeiro Gonçalves; e) declaração de exercício de atividade rural, 
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emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeiro Gonçalves, 
em nome de Delzuíta Alves, datada de 12/09/2012; f) protocolo de bene-
fício do INSS emitido em nome de Delzuíta Alves de Araújo Cerqueira, 
datado de 13/09/2012 (fl . 54); g) cópia de matéria do site meionorte.com 
(fl . 97/100); h) auto de apreensão e boletim de ocorrência referente a bebi-
das alcoólicas (fl s. 95/96); i) ofício da coligação investigada comunicando 
a realização de comício na data da apreensão.

Defesas dos investigados às fl s. 113/142, 150/194, 196/229, 
240/360, 379/505 e 509/525 (Vols. I, II e III), em que arguiram, 
preliminarmente: a) inépcia da inicial por ausência de elementos 
fáticos e jurídicos, bem como porque da narração dos fatos não 
decorreria logicamente a conclusão; b) ausência de litisconsortes 
passivos necessários (partidos e coligação); c) ilicitude das provas 
documentais e gravações; d) falta de interesse de agir pela perda 
do prazo para se insurgir contra a infringência ao art. 73, da Lei n. 
9.504/97; e) ilegitimidade passiva de Adelite Gomes de Oliveira. 

No mérito, negaram a ocorrência, autoria, participação e co-
nhecimento dos ilícitos.

Argumentaram que não há provas do alegado na exordial; que 
são frágeis os testemunhos prestados nos autos por pessoas ligadas 
ao grupo político dos autores; que não há potencialidade nos atos 
supostamente praticados para interferir no resultado do pleito; e 
que os investigantes litigam com manifesta má-fé.

O investigado Agamenon Pinheiro Franco refutou cada fato 
descrito na inicial, afi rmando (fl s. 240/360): 

a) que não houve doação de manilhas aos eleitores Luizão e 
Reginaldo do Wilson pelo vereador Cizinho em troca de votos, e que 
os signatários das declarações acerca desse fato, José Leite, Edvaldo 
Moreira e Tomaz Alves são partidários dos autores e participantes 
de sua campanha; 

b) que passagens rodoviárias são doadas desde exercícios 
anteriores como benefício continuado, autorizado pela LOAS (Lei 
Orgânica da Assistência Social – Lei Fedral 8.742/93) e pela Lei 
Municipal n. 399/2009 (fl s. 362/363), a populares em situação de 
necessidade e após aferição de critérios técnicos; e que Rafael Ba-
tista Araújo, declarante do fato, é partidários dos autores;
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c) que não houve distribuição de material de construção em 
troca de voto, mas, tão somente, simples transação comercial entre 
o vendedor de pré-moldados Regivan de Miranda Rodrigues e os 
compradores Regivaldo de Oliveira Teixeira, Alcides e Teresa, es-
posa de Neguim, mediante pagamento de frete pelos adquirentes 
da alvenaria; bem assim que Betânia Ribeiro Lima Costa e Manoel 
Luis Pereira de Alencar, declarantes, que teriam presenciado o su-
posto ilícito, são correligionários dos investigantes e fi zeram cam-
panha para a opositora Dora Antunes; 

d) que é inverídica a declaração subscrita por Maria Moreira 
de Moura e Sousa, pois não houve distribuição de material de cons-
trução (madeira) para a eleitora Eva em troca de voto, muito menos 
mediante o uso da caçamba de lixo que presta serviço ao município; 
e, ainda, que tal veículo não é identifi cado nas imagens de vídeo 
apresentadas pelos autores;

e) que não houve cessão de veículo para transporte de carvão 
até a residência de Leonda Pereira em troca de voto; que a eleitora 
pagou pelo frete ao vereador investigado Raimundo Ciria, o qual 
trabalha nesse ramo; e que Betânia Ribeiro Lima Costa, declarante, 
que também teria presenciado tal fato, é cabo eleitoral dos investi-
gantes;

f) que o investigado Cristóvam Santos não pagou o conserto 
da motocicleta de Rafael Araújo na ofi cina de Macário, nem deu ao 
eleitor dinheiro (R$200,00) em troca de voto para os candidatos Ci-
zinho e Agamenon; e que os declarantes do fato Ribamar e Manoel 
Luiz são partidários dos investigantes;

g) que não houve oferta de dinheiro efetuada por telefone em 
troca do voto de Ivanete Moreira de Sousa, a qual seria eleitora de-
clarada dos investigantes e, segundo áudio apresentado pelos au-
tores, teria ligado (gravando) para o vereador João Ribeiro da Cruz 
Neto (“Netinho”) e induzido o então candidato a comprar seu voto; 
bem assim que várias pessoas registraram boletins de ocorrência na 
Delegacia de Polícia de Uruçuí/PI relatando que foram coagidas a 
denunciar fatos fantasiosos de captação ilícita de sufrágio (fl . 364);

h) que não houve doação de dinheiro a eleitores em troca de 
votos no dia das eleições e que as declarações a esse respeito foram 
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também prestadas por correligionários do grupo adversário;
i) que os investigados não armazenaram bebidas na Escola 

Municipal do Futuro e que, na verdade, um comerciante chamado 
Adão Canela pegou a chave do colégio com o vigia Gabriel Borges 
e, sem conhecimento dos gestores municipais, colocou os produtos 
nos refrigeradores ali existentes; que o vigilante foi apenado com 
suspensão e desconto nos vencimentos pela conduta irregular, con-
forme processo administrativo; e, ainda, que o material apreendido 
pela polícia foi restituído ao verdadeiro dono pelo Poder Judiciário, 
consoante documentos constantes dos autos (fl s. 366/376); e

j) que todos os Termos de Declaração apresentados pelos in-
vestigantes nos autos foram fi rmados no mesmo dia e horário, em 
escritório de advocacia contratado pelo grupo político opositor e 
após as eleições (em 23.10.2012, às 10h), além de versarem sobre 
fatos supostamente ocorridos em 25.09.2012, sem qualquer registro 
policial.

As defesas se fi zeram acompanhar de cópias de documen-
tos pessoais, comprovantes de endereço e dos documentos de fl s. 
188/194, 362/364 e 366/376.

À fl . 529, manifestação ministerial pelo saneamento do pro-
cesso e deferimento das provas requeridas pelas partes.

Termos de audiência às fl s. 542/571.
Requerimentos de diligências das partes e do Ministério Pú-

blico às fl s. 574/585 e decisão sobre tais pleitos às fl s. 587/590.
Termos da segunda audiência (para oitiva de testemunhas re-

feridas) às fl s. 892/903 (gravadas).
Laudo de Perícia Criminal Federal, relativo aos 5 (cinco) CDs 

de áudio e/ou vídeo que acompanharam a exordial, às fl s. 909/926 
(Volume IV).

Alegações fi nais das partes e do Ministério Público às fl s. 
942/1209. 

A sentença foi proferida às fl s. 1211/1223 (Volume VI). 
Primeiramente, rejeitaram-se todas as preliminares arguidas. 
No mérito, considerou-se que os elementos probatórios contidos nos 

autos são insufi cientes para demonstrar a prática das condutas imputadas aos 
investigados. Ressaltou-se que as gravações que acompanharam a exordial fo-
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ram feitas por partidários dos investigantes, inclusive algumas com participação 
direta de Maria das Dores Gomes Antunes, candidata a prefeita no pleito 2012. 

Destacou-se que “não há como atribuir isenção e imparcialidade às 
declarações, uma vez que as circunstâncias do caso fazem presumir enor-
me infl uência dos investigantes nos conteúdos das mesmas” e que “foram 
colhidas pelo próprio advogado dos investigantes na sede de seu escri-
tório, sem a participação dos investigados”, “no mesmo dia e horário”, 
chamando a atenção, ainda, “a existência nos referidos termos de espaços 
em branco para acrescimento de dados referentes a local e data”.

Por fi m, julgou-se improcedente o pedido inicial.
Os investigantes interpuseram, então, recurso eleitoral às fl s. 

1230/1271 (Volume VI), reiterando os argumentos expendidos na 
exordial e acrescentando que: a) os fatos restaram comprovados por 
documentos e depoimentos de testemunhas compromissadas com 
a verdade; b) que a sentença não se reportou à alegada compra de 
votos no dia da eleição; e c) que as condutas ilegais dos recorridos 
foram graves e causaram desequilíbrio no pleito.

Ao fi nal, pugnaram pela reforma da sentença a quo para ver 
reconhecidas a ocorrência e a autoria das práticas versadas na ini-
cial, bem assim condenados os recorridos nas penas ali requeridas. 

O recorrido Agamenon Pinheiro Franco apresentou contrar-
razões às 1278/1416 (Volumes VI e VII), arguindo, preliminarmente: 
a) ausência de citação dos partidos e coligação como litisconsortes 
passivos necessários; b) inépcia da inicial porque da narrativa não 
decorreria logicamente o pedido; c) ilicitude na obtenção da prova 
documental; d) ilicitude das gravações que acompanharam a exor-
dial; e) ausência de interesse por perda do prazo para alegação de 
conduta vedada; f) ofensa à ampla defesa por gravação audiovisual 
dos depoimentos prestados em juízo; g) ofensa à ampla defesa por 
falta de oportunidade para indicação de assistente e apresentação 
de quesitos antes da perícia; e h) nulidade da audiência de instrução 
por ausência da advogada de alguns investigados. 

No mérito, reiterou os argumentos expostos na defesa. 
Carta Precatória às fl s. 1422/1437 (Volume VII).
À fl . 1440 (Volume VII), parecer da Procuradoria Regional 

Eleitoral requerendo diligência junto ao cartório da 44ª Zona Elei-
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toral, objetivando a juntada das mídias das audiências de instrução 
realizadas nos dias 17/09/2013 e 10/12/2013.

Às fl s. 1448/1459, termo e DVDs das audiências de oitiva de 
testemunhas realizadas na 44ª Zona. 

À fl . 1461, despacho consignando que, aparentemente, todos 
os depoimentos colhidos nas duas audiências de instrução realiza-
das na presente AIJE encontram-se nos autos e, em seguida, deter-
minando o envio dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Parecer do Procurador Regional Eleitoral às fl s. 1463/1471(Vo-
lume VII), pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das prelimi-
nares e pelo provimento parcial do recurso interposto, para con-
denar Adelite Gomes de Oliveira à multa de cinquenta mil Ufi r e 
à cassação do seu diploma ao mandato proporcional, em face da 
comprovação de prática da captação ilícita de sufrágio nas eleições 
de 2012 no município de Ribeiro Gonçalves/PI, consubstanciada na 
compra do voto do eleitor Thiago Cabral Quixabeira, mantendo-se, 
quanto ao mais, os termos da decisão a quo. 

É o relatório.

V  O  T  O

O SENHOR JUIZ GERALDO MAGELA E SILVA MENE-
SES (RELATOR): Senhor Presidente,

O recurso deve ser conhecido porque preenche os requisitos de 
admissibilidade exigidos.

Em primeiro lugar, analisam-se as preliminares arguidas em con-
trarrazões.
PRELIMINARES
I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS PARTI-
DOS E DA COLIGAÇÃO COMO LITISCONSORTES PASSIVOS 
NECESSÁRIOS

Como sabido, o litisconsórcio necessário é regido por norma públi-
ca e, nesse cotexto, decorre expressamente de previsão legal ou da própria 
relação jurídica estabelecida entre as pessoas cujas esferas de direitos pos-
sam vir a ser seriamente atingidas ou alteradas pela decisão proferida no 
feito – o que não diz respeito ao presente caso.
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Segundo entendimento consolidado do Colendo TSE, “Pessoas 
jurídicas não podem integrar o pólo passivo em ação de investigação ju-
dicial eleitoral pela razão de não estarem sujeitas às penas previstas na Lei 
Complementar no 64/90”, sendo “pacífi ca a jurisprudência do TSE no 
sentido de que não é exigível a formação de litisconsórcio passivo neces-
sário nas ações de investigação judicial da referida norma complementar”. 
(REPRESENTAÇÃO nº 1033, Acórdão de 07/11/2006, Relator(a) Min. 
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA, Publicação: DJ - Diário de jus-
tiça, Data 13/12/2006, Página 169). 

Por essas motivações, rejeito a preliminar.
II. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA 

DE DECORRÊNCIA LÓGICA ENTRE A NARRATIVA E O PE-
DIDO

O recorrido alegou que “dos fatos narrados não decorre logicamente 
o pedido, pois inexistindo os referidos fatos, inexistiu consequentemente 
a compra de votos e os outros ilícitos apontados”, e que “A petição nem 
mesmo na instrução processual, não esclarece onde, quem, de que forma, 
quando e quais as consequências dos atos supostamente praticados”.

Todavia, após simples leitura da inicial, constata-se que a narrativa 
dos supostos ilícitos é clara e expõe os vários fatos alegados de maneira 
inteligível, com indicações de lugar, tempo e pessoas.

Assim, rejeito a preliminar.
III. PRELIMINAR DE ILICITUDE NA OBTENÇÃO DE 

PROVA DOCUMENTAL
O recorrido aduziu que as declarações pessoais colacionadas aos 

autos pelos recorrentes são estranhas e forjadas, uma vez que todos os 
eleitores signatários são partidários dos investigantes e foram levados por 
João Antunes, marido da investigante Maria das Dores, ao escritório do 
advogado José Martins Silva Júnior para assinar os termos respectivos, 
alguns deles por meio de coação.

Citou o caso de José Pereira dos Anjos, que teria sido coagido, ame-
açado e pago no aludido escritório para assinar o documento com inver-
dades sobre compra de voto, conforme boletim de ocorrência anexado 
aos autos; e, por fi m, afi rmou que tais provas são ilícitas e, portanto, nulas.

No entanto, o simples fato de se tratar de declarações de pessoas 
que, supostamente, apoiam o grupo adversário ao do recorrente não é 
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sufi ciente para ocasionar a invalidade da prova. Por outro lado, quanto 
à forma de obtenção dos documentos, um único boletim de ocorrência 
registrado por uma das ditas vítimas, em se tratando de documento uni-
lateral e não corroborado por outras provas, não é hábil a demonstrar de 
forma cabal que houve, de fato, coação.

Desse modo, rejeito a preliminar.
IV. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS GRAVAÇÕES 

QUE ACOMPANHARAM A EXORDIAL
O recorrido argumentou que as gravações e fi lmagens contidas nos 

autos são clandestinas, ilícitas, porque realizadas por terceiras pessoas des-
conhecidas, no intuito de armar situações que não existiram de fato.

Todavia, o que se observa dos vídeos e fotos acostados aos autos 
com a exordial é que foram feitos à luz do dia em locais públicos e/ou 
com aparente aquiescência das pessoas que se comunicam com o inter-
locutor, sem violação à privacidade ou intimidade dos envolvidos, o que 
implica sua validade.

Nesses casos, há entendimento do Colendo STF, com reconhecida 
repercussão geral sobre a matéria, no sentido de que é lícita a gravação am-
biental realizada por um dos interlocutores (RE 583.937, Rel. Min. Cezar 
Peluso, DJ de 18.12.2009).

Quanto ao áudio que compõe a mídia de fl . 79 (doc. 07), trata-se 
de conversa telefônica entre Netinho (João Ribeiro da Cruz Neto, inves-
tigado) e a eleitora Ivonete, que ligou, gravando, para o então candidato. 

A percepção clara que se obtém do áudio, degravado pela Polícia 
Federal às fl s. 923/924, é a de que Ivonete faz a ligação com a nítida inten-
ção de impelir o interlocutor a se manifestar sobre um negócio envolven-
do o pagamento de R$ 200,00 para ela e R$ 150,00 para Ivone (sua irmã). 

Entretanto, não se revela no colóquio a que se refere exatamente 
o pagamento e, embora o candidato peça à eleitora que “não fale essas 
coisas por telefone”, dando a entender trata-se de algo obscuro, não fi cou 
demonstrado cabalmente que se referiam a compra de votos.

Ademais, a situação assemelha-se em tudo por tudo ao fl agrante 
preparado, que não se considera válido para efeito de prova.

A esse respeito, o Colendo TSE possui julgado recente, da Rela-
toria do Min. João Otávio de Noronha, perfi lhando o quanto assentado 
pelo Supremo Tribunal Federal acerca da licitude das gravações de vídeo, 
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e pronunciando-se sobre a invalidade enquanto prova do aludido tipo de 
fl agrante, consoante se observa abaixo:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO 
DE DENÚNCIA. PREFEITO. CORRUPÇÃO ELEITO-
RAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ESCUTA 
CLANDESTINA. GRAVAÇÃO. INTERLOCUTOR. LICI-
TUDE. PRECEDENTES DO STF. CASO DOS AUTOS. 
FRAGILIDADE DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer repercus-
são geral sobre a matéria, assentou a licitude da gravação 
ambiental realizada por um dos interlocutores para utilização 
em processo penal (RE 583.937, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 
de 18.12.2009), entendimento que deve orientar a jurispru-
dência desta Corte Superior.
2. A licitude ou a ilicitude da prova, conforme assentado na 
doutrina e na jurisprudência, liga-se ao modo de sua obten-
ção, com desrespeito aos direitos fundamentais de privacida-
de e intimidade, e não a qualquer outra razão, como a moti-
vação egoística, com fi ns eleitorais.
3. No caso dos autos, a gravação que embasou a denúncia é 
ilícita, assemelhando-se ao fl agrante preparado. É incontroverso 
que o seu autor é historicamente apoiador dos adversários polí-
ticos do paciente e induziu todo o diálogo visando obter do seu 
interlocutor alguma declaração sobre o suposto oferecimento 
de bem ou vantagem em troca de votos, circunstância que com-
prometeu a necessária espontaneidade do diálogo travado.
4. Ordem concedida para trancar a ação penal.
(Habeas Corpus nº 30990, Acórdão de 01/09/2015, 
Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publi-
cação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 209, Data 
05/11/2015, Página 63-64 )

Desse modo, rejeito a preliminar.
V. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE POR 

PERDA DO PRAZO PARA ALEGAÇÃO DE CONDUTA VEDADA
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O recorrido arguiu que falta aos autores interesse de agir no que 
se refere às alegativas atinentes à suposta utilização da escola pública para 
o estoque de bebidas destinadas a comício e do caminhão de lixo para a 
entrega de doações com fi ns eleitoreiros.

Argumentou que o ajuizamento de ações versando sobre conduta 
vedada deve se dar até a data das eleições e que, como a presente demanda 
foi protocolizada somente em 18/12/2012, perdeu-se o prazo para a dis-
cussão daquelas hipóteses.

Todavia, o art. 73, §12, da Lei n. 9.504/97 fi xa que a representação 
por conduta vedada observará o rito do art. 22, da Lei Complementar 
n. 64/90, podendo, portanto, ser proposta até a data da diplomação dos 
eleitos.

Por esse motivo, rejeito a preliminar.
VI. PRELIMINAR DE OFENSA À AMPLA DEFESA POR 

GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DOS DEPOIMENTOS PRESTA-
DOS EM JUÍZO

O recorrido sustentou que houve ofensa ao contraditório e à ampla 
defesa devido à gravação das audiências em meio audiovisual com falhas 
técnicas que impedem o total e claro entendimento do inteiro teor dos 
depoimentos, bem como pela ausência de regulamentação da matéria pela 
Justiça Eleitoral do Piauí ate a data do evento.

Com efeito, este Egrégio Tribunal somente veio a normatizar o uso 
dessa tecnologia nas audiências por meio da Resolução TRE n. 302, de 
25/02/2015, porém, como bem destacado pelo órgão ministerial em seu 
parecer (fl . 1466-v), o Conselho Nacional de Justiça já o havia feito, por 
edição da Resolução CNJ n. 105/2010, dispondo sobre “documentação 
dos depoimentos por meio do sistema audiovisual e realização de interro-
gatório e inquirição de testemunhas por videoconferência”.

Na verdade, essa é a nova tônica para a realização de audiências no 
Poder Judiciário, que vem virtualizando cada vez mais o processo em bus-
ca de uma prestação de serviço público mais célere e econômica.

Quanto às mencionadas falhas técnicas na mídia, de fato, elas exis-
tem em alguns momentos quando o microfone não capta totalmente o 
áudio dos interlocutores, porém, não é nada capaz de comprometer a aná-
lise da prova oral.

Por outro lado, é de se ponderar que a parte não comprovou qual-
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quer tipo de prejuízo decorrente da gravação da etapa procedimental e, 
como sabido, sem prejuízo não se justifi ca a anulação do ato.

Sendo assim, rejeito a preliminar.
VII. PRELIMINAR DE OFENSA À AMPLA DEFESA POR 

FALTA DE OPORTUNIDADE PARA INDICAÇÃO DE ASSIS-
TENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS AN-
TES DA PERÍCIA

O recorrido declarou que houve cerceamento de defesa dada a au-
sência de intimação para apresentação de quesitos e assistente técnico an-
tes da realização da perícia.

No entanto, no presente caso, ao fi nal da audiência de instrução, 
o juiz abriu às partes prazo comum de 3 (três) dias para requerimento de 
diligências, seguindo o rito do art. 22, da LC n. 64/90, à fl . 552.

O ora insurgente formulou seus pedidos às fl s. 574/577, dentre 
eles, o de realização de perícia pela Polícia Federal nas mídias de áudio e 
vídeo, sob a justifi cativa de que seria “necessário se comprovar a veracida-
de, a legalidade e autenticidade das gravações juntadas aos autos pela parte 
autora” - fl . 574.

Logo em seguida, o juiz analisou cada pleito e aquiesceu com a 
solicitação do recorrido à fl . 587, determinando a remessa do material à 
Superintendência da Polícia Federal “para que esta, em 30 (trinta) dias, 
analise e informe a autenticidade ou se houve alguma espécie de adultera-
ção nas mesmas”.

Assim, quando pugnou pela perícia, a parte já indicou sua fi nalidade 
específi ca em relação ao ato e teve o requerimento deferido na integrali-
dade.

Por outro lado, por analogia ao art. 276 e por disposição do art. 421, 
caput e §§ 1º e 2º, ambos do CPC, na redação vigente à época, caberia aos 
investigados indicar assistentes e quesitos quando do pleito da perícia ou 
dentro de 5 (cinco) dias contados da intimação do despacho de nomeação 
do perito.

No procedimento eleitoral, o ato equivalente ao referido despacho 
é exatamente aquele que deferiu o pleito da parte e já determinou a re-
messa das mídias ao órgão pericial, sendo que, no presente feito, as partes 
mantiveram-se inertes em relação à faculdade que lhes assistia, operando-
-se a preclusão.
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Ressalte-se que ao fi nal do despacho de fl . 590, há a determinação 
de publicação do decisum e, de fato, o advogado do recorrido teve acesso 
ao seu conteúdo, uma vez que, em seguida, às fl s. 600/602, peticionou 
nos autos pugnando pelo adiamento da audiência designada na mesma 
decisão.

Ademais, a dúvida do recorrido acerca da autenticidade das grava-
ções foi esclarecida pelo perito no laudo de fl s. 909/925 e não houve a 
demonstração de nenhum prejuízo à parte no tocante ao ato, implicando 
a incidência do art. 219 do Código Eleitoral, de acordo com o qual “Na 
aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fi ns e resultados a que 
ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de 
prejuízo.”

Assim, não há falar em cercamento de defesa, motivo pelo qual se 
rejeita a preliminar.

VIII. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DA ADVOGADA DE ALGUNS 
INVESTIGADOS

O recorrido alegou que é nula a segunda audiência de instrução 
do feito (para oitiva de testemunhas referidas), porque realizada sem a 
presença da advogada de alguns dos investigados (Regivan, Raimundo 
Nonato e João Ribeiro), que teriam sido prejudicados – falha que refl etiu 
“diretamente na defesa dos demais envolvidos no processo, pois os mes-
mos fazem parte da mesma coligação e os fatos imputados ‘teriam’ sido 
praticados pelos vereadores (...)”.

Analisando o iter processual, porém, verifi ca-se que, em 
16/10/2013, o juiz designou a audiência para 12/11/2013. Contudo, após 
requerimentos justifi cados do Promotor Eleitoral e do advogado do ora 
recorrido, datados, respectivamente, de 23/10/2013 e 05/11/2013, houve 
o adiamento do evento para 10/12/2013 (fl . 605).

Em seguida, com petição datada de 26/11/2013, a advogada do 
investigado Regivan de Miranda Rodrigues, Dra. Patrícia Cavalcante Pi-
nheiro de Oliveira, pleiteou o adiamento do ato redesignado, alegando que 
já havia sido intimada para outra audiência em município distinto (fl . 611). 
Desta feita, contudo, o magistrado negou o pedido, sob a justifi cativa de 
que “a procuradora atua em conjunto com outra advogada no processo de 
justifi cação que tramita perante a Comarca de São Pedro do Piauí” e “os 
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processos eleitorais possuem prioridade sobre os feitos comuns” - despa-
cho publicado no DJE de 06/12/2013 (fl s. 616 e 616-v).

Já em 05/12/2013, a referida causídica novamente pugnou pelo 
adiamento da mesma audiência, dessa vez, alegando motivos médicos e 
necessidade de repouso até a data do evento, e anexando aos autos os 
documentos de fl s. 368/820, dentre eles, atestados médicos particulares 
(indicando CID E83.5 – distúrbios do metabolismo do cálcio e E20 - hi-
poparatireoidismo) e resultados de exames.

Em resposta, o juiz proferiu o despacho indeferitório de fl . 702, em 
06/12/2013, “por não fi car convencido da impossibilidade de compare-
cimento da sua procuradora ao referido ato, levando-se em consideração 
principalmente as razões invocadas pela mesma no pedido de adiamento 
anterior” - o que foi reiterado à fl . 887.

Ocorre que há uma questão processual que afeta a presente pre-
liminar de maneira fulminante: falta ao recorrido interesse em relação à 
alegada falha processual. Senão, observe-se. A sentença questionada foi 
pelo indeferimento total dos pleitos exordiais, houve recurso da inves-
tigante e apenas Agamenon Pinheiro Franco apresentou contrarrazões, 
sendo que na aludida audiência o ora recorrido estava acompanhado por 
dois advogados, consoante demonstra o termo de fl .892. Os investigados 
que se fi zeram presentes sem advogada, apesar de devidamente intimados 
(fl . 1274), sequer acorreram ao processo para contrarrazões. 

Sendo assim, não houve cerceamento do direito de defesa da parte 
que o arguiu, motivo pelo qual se torna desnecessário enfrentar o cerne da 
preliminar, para rejeitá-la de plano.

MÉRITO

A análise do mérito será feita de forma compartimentada, fato a 
fato, a bem da assimilação por parte do colegiado. 

I. DOAÇÃO DE MANILHAS NA ZONA RURAL EM TRO-
CA DE VOTOS

Os recorrentes alegaram que os recorridos doaram manilhas 
para a construção de cisternas aos eleitores Luizão e Reginaldo do 
Wilson em troca de votos.

 A esse respeito, constam dos autos: a) fotos (mídia de fl . 47-A), 
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que mostram apenas manilhas postas em frente a casas que seriam 
dos supostos benefi ciários; b) vídeos gravados por Romário Ribeiro 
Lima (mídia de fl . 47-A) de conversas supostamente entabuladas 
com Luisão e seu fi lho Benedito, bem como com a esposa e o pai 
de Reginaldo do Wilson, sobre as aludidas doações (as imagens e/
ou áudios captados são de qualidade muito ruim, sendo que, em al-
guns, somente é possível ouvir as vozes das pessoas que estão dialo-
gando, e em outras, fi lmou-se apenas o corpo da pessoa com quem 
se fala, enquanto o som é muito baixo e/ou ruidoso); e c) termos de 
declarações particulares fi rmadas no mesmo dia (23/10/2012) por 
José Leite Bizarrias, Tomaz Alves dos Anjos e Edvaldo Moreira da 
Silva, no escritório e na presença do advogado dos investigantes, no 
sentido de que houve o ilícito ora apreciado.

No tocante à prova oral, tem-se que Romário Ribeiro Lima, 
autor dos referidos vídeos, foi ouvido perante o Juízo apenas como 
informante por ser fi liado ao partido dos recorrentes e ter partici-
pado ativamente de manifestações eleitorais realizadas por eles – o 
que já fragiliza as provas por si produzidas. Esse informante não 
inspirou a mínima confi ança, porquanto assaz vacilante em suas 
declarações, sempre reticentes.

Wilsom Pereira da Silva, por sua vez, pai de Reginaldo do Wilson, 
da mesma forma também foi ouvido como informante porque afi rmou 
ser “amigo de todo mundo” e demonstrou ter vínculo com as partes.

Edvaldo Moreira da Silva, testemunha arrolada pelos inves-
tigantes, declarou que a caçamba que entregou as manilhas não 
possuía adesivo de candidatos, que não presenciou encontro do 
prefeito com as famílias benefi ciadas, que ninguém presenciou as 
declarações que terceiros lhe fi zeram sobre o fato; que soube dos 
fatos por ouvir dizer “da família lá”; e - contradizendo-se em relação 
a uma fala anterior - que as manilhas teriam sido entregues na casa 
do Reginaldo do Wilson e não do próprio Wilson.

Abraão de Oliveira Silva, testemunha referida, consignou que 
é primo de Reginaldo; que este comprou as manilhas no comércio 
de Osmundo em setembro/2012, por R$ 90,00 com frete; que seu 
primo não furou o poço, pois teve que vender as seis manilhas para 
o vizinho Coló, a fi m de obter dinheiro para custear o tratamento 
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de saúde de seu genitor; que o produto foi pago à vista em espécie; 
que sua família não foi procurada pelos candidatos investigados na 
eleição; e que ninguém mais na região comprou manilhas na época. 

José Luís de Oliveira e Maria Luiza de Oliveira Silva (DVDs 07 
e 08), fi lhos de Luisão, assim como Reginaldo Pereira (DVD 11), so-
brinho do referido eleitor, ouvidos como testemunhas referidas, cor-
roboraram as falas de Abraão, no sentido de que as manilhas foram 
compradas por seu pai e que não houve a alegada doação ilícita.

Já Osmundo Luiz Dias Neto, o comerciante junto ao qual as 
manilhas teriam sido compradas, ouvido como testemunha referi-
da, confi rmou em Juízo que vendeu seis manilhas para a fi lha de 
Luisão e quatro para dois outros homens, ao preço unitário de R$ 
90,00 com frete; que mandou deixar o material na caçamba não ade-
sivada de João Neto, fi lho do vereador Narciso, vulgo Cizinho; e que 
não se recorda de ter vendido manilhas ao candidato Agamenon. 

Sendo assim, observa-se que não há nos autos elementos de 
prova do ilícito narrado na exordial.

II. DOAÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTER-
MUNICIPAIS EM TROCA DE VOTOS

Os recorrentes aduziram que os recorridos utilizaram a má-
quina administrativa para distribuir passagens rodoviárias intermu-
nicipais a eleitores em troca de votos dentro do período vedado. Ci-
taram na exordial, os nomes dos supostos benefi ciários Raimundo 
Nonato, Delzuíta Alves e Rafael Batista Araújo.

Sobre esse ponto, os investigantes anexaram aos autos: a) docu-
mento de autorização de transporte emitido pela Prefeitura de Ribeiro 
Gonçalves em 12/09/2012 em nomes de Raimundo Nonato e Delzuí-
ta Alves, e cópias dos respectivos bilhetes de passagem (fl . 49); b) de-
claração de exercício de atividade rural de Delzuíta Alves, datada de 
12/09/2012, emitida pelo STR de Ribeiro Gonçalves (fl s. 51/53); c) cópia 
de protocolo de benefício do INSS em nome da aludida senhora com 
data de 13/09/2012 (fl . 54); e d) termo de declaração particular fi rmada 
em 23/10/2012 por Rafael Batista Araújo, no escritório e na presença do 
advogado dos investigantes, no sentido de que recebeu do prefeito e da 
primeira-dama do município duas passagens de ida e volta para Floria-
no/PI a fi m de fazer um treinamento da Coca-Cola, mais duas passa-
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gens em branco para Uruçuí/PI que não foram usadas (fl . 55).
Em contrapartida, os investigados apresentaram cópia da Lei 

Municipal de Ribeiro Gonçalves n. 399/2009, que disciplina as des-
pesas com assistência social naquela circunscrição (fl s. 362/363), ar-
gumentando que a concessão de passagens constitui benefício con-
tinuado, instituído antes do ano eleitoral, sem conotação eleitoreira, 
pautado na LOAS (Lei n. 8.742/93) e conferido apenas a pessoas ca-
rentes mediante cadastro por setor técnico específi co da prefeitura.

Como prova oral, foi colhido o depoimento de Rafael Batista 
Araújo, o qual se contradisse em pontos importantes da tese, ao 
afi rmar, primeiro, que foi a Floriano com as passagens doadas e, 
depois, que pegou as passagens mas não usou porque foi a Floria-
no no caminhão da Coca-Cola. Ademais, inicialmente, afi rmou que 
havia pedido as passagens à esposa do recorrido Agamenon e, mais 
à frente, mencionou que eles teriam lhe oferecido os bilhetes – o 
que termina por enfraquecer a prova dada a ausência de fi rmeza e 
segurança quanto ao relato dos acontecimentos.

Assim, não se logrou comprovar o fi m eleitoral da concessão 
das passagens cuja emissão foi autorizada pela Prefeitura, pois, apesar 
de expedidas em período vedado, a Lei Municipal n.º 399 data, ainda, 
de 2009, indicando que se trata de programa de execução continuada. 
Não houve demonstração da intenção de conquistar o voto dos elei-
tores envolvidos no caso, haja vista que Raimundo Nonato e Delzuíta 
sequer depuseram em Juízo, enquanto o depoimento de Rafael Batista 
Araújo não tem força sufi ciente, para, por si só, provar o ilícito. 

III. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
EM TROCA DE VOTO

Os recorrentes sustentaram que os eleitores Betânia Ribeiro 
Lima Costa e Manoel Luiz Pereira de Alencar teriam presenciado e 
fotografado o caminhão modelo F-350, de propriedade do vereador 
investigado Regivan de Miranda Rodrigues (Régis), dirigido por 
seu irmão Dija, adesivado com propaganda eleitoral dos candidatos 
Agamenon e Cristovam, descarregando alvenaria em frente às casas 
de Regivaldo (Neguim) e de Alcides.

Afi rmaram também que a eleitora Maria Moreira de Moura e 
Sousa teria visto, fotografado e fi lmado a caçamba que faz a coleta 
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do lixo no município sendo descarregada de areia, telha, madeira e 
cimento na residência de sua vizinha Eva (“Eva bundona”) pelos 
ajudantes Pinto (fi lho de Tosa) e Preto (fi lho de Raimundo), que 
trabalham na coleta do lixo em Ribeiro Gonçalves/PI. 

Maria Moreira teria presenciado também quando dois traba-
lhadores começaram a fazer o serviço de reforma na casa de Eva e 
quando a vizinha comentou que somente votaria em Agamenon se 
ele lhe desse o material de construção.

Segundo os recorrentes, os atos tiveram fi nalidade de compra 
de votos.

No que tange a tais alegativas, constam nos autos os seguin-
tes elementos: a) fotografi as de um carro com adesivos de campa-
nha de Regivam e Agamenon sendo descarregado de tijolos na por-
ta de uma residência (fl s. 63/64); b) fotografi a de uma casa com 
tijolos na porta e com um muro levantado (fl s. 63/64; c) vídeo cons-
tante da mídia de fl . 62 em que se observa uma caçamba azul sem 
adesivo e cuja placa não se pode identifi car, sendo que ao fi nal da 
gravação uma das interlocutoras comenta “essa caçamba não é a do 
lixo não”; e d) termos de declarações particulares fi rmadas no dia 
23/10/2012 por Betânia Ribeiro Lima Costa, Manoel Luiz Pereira de 
Alencar, Maria Moreira de Moura e Sousa e Ivone Moreira de Sousa 
Ramos, todas no mesmo escritório e na presença do advogado dos 
investigantes, no sentido de que  houve os ilícitos ora apreciados. 

A respeito desse fato, testemunharam os supostos benefi ciá-
rios Alcides (DVD 1), Eva (DVD 2) e Regivaldo (DVD 5), sendo que 
todos negaram a compra de votos.

Alcides e Regivaldo afi rmaram ter comprado os materiais de 
construção juntos, no comércio de Ronivom, com divisão do valor 
do frete de R$ 300,00, a fi m de construírem colunas para “subir a cai-
xa d’água” de suas casas. Regivaldo acrescentou que não recebeu 
nenhuma doação de candidato durante o pleito, que não adesivou 
sua casa com propaganda política e que Naldo, irmão de Regivan 
(que foi deixar o material em sua casa), “trabalha direto com frete”.

A esposa de Regivaldo, Osândia, também testemunhou, con-
fi rmando todas as declarações do marido e acrescentando que, na 
época, ele estava acamado (08:00) e recebia mais de R$1.000,00 (mil 
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reais) de benefício do INSS.
Eva, por sua vez, afi rmou em Juízo que não recebeu vantagem 

nenhuma na eleição, que comprou os materiais de construção em 
setembro/2012 na loja do Ubiratam, que fez um ano de economia 
para conseguir isso, que pagou o frete da caçamba não adesivada 
de Chiquinho, e que nenhum candidato visitou sua casa durante a 
campanha.

De outra parte, foram colhidos os depoimentos também de 
Maria Moreira e de seu genro, José Augusto. 

Maria Moreira afi rmou que não sabe se compraram o voto de 
Eva; que não viu Agamenon nem nenhum dos presentes à audiên-
cia na casa da vizinha; que sabe que é crime receber dinheiro em 
troca de voto mas que, mesmo assim, recebeu R$ 70,00 de Netinho 
– o que torna duvidoso seu depoimento, não obstante o compro-
misso da verdade. Além disso, José Augusto declarou em juízo que seus 
familiares apoiavam João Antunes e Dora.

A declarante Betânia Ribeiro Lima Costa não foi sequer arrolada 
como testemunha pelos investigantes.

Manoel Luiz (vizinho de Betânia), por sua vez, foi ouvido apenas 
como informante, contradizendo-se em alguns pontos da narrativa e afi r-
mando que “os que receberam o material disseram que não foi o Régis 
que deu o material” e que ele, informante, “em 11/09/2012 estava con-
vidando eleitores para evento de campanha de Dora Antunes junto com 
Betânia Ribeiro, Eliane Trindade e Luciana esposa do Rubem quando viu 
os fatos”.

Dessa forma, observa-se que nada foi provado a respeito do 
material de construção, e que a prova oral aparenta ser bastante 
comprometida por interesses políticos de parte a parte.

IV. CESSÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SA-
COS DE CARVÃO EM TROCA DE VOTOS

Os recorrentes argumentaram que a declarante Betânia Ribeiro 
Lima Costa também presenciou um caminhão F-4000 de propriedade do 
investigado Raimundo Nonato Costa e Sousa (Raimundo Ciria), adesivado 
com propaganda eleitoral de Agamenon, descarregando sacos de carvão 
na casa de Leonda em troca de votos. 

Sobre esse fato constam dos autos: a) fotografi as de um car-
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ro carregado com algum produto que não se pode afi rmar ser car-
vão (fl s. 67/68); e b) termo de declaração particular fi rmada no dia 
23/10/2012 por Betânia Ribeiro Lima Costa no escritório e na pre-
sença do advogado dos investigantes, no sentido de que houve o 
ilícito ora analisado. 

Sobre o ponto, a prova oral colhida se restringiu ao depoi-
mento de Leonda, a suposta benefi ciária da benesse, que, no entan-
to, afi rmou que trabalha fabricando carvão; que na época dos fatos 
fretou o carro de Raimundo Ciria por R$300,00; que o contratado 
“faz frete direto” (02:55); que não recebeu promessa de nenhum 
candidato em troca de voto; que a pessoa em quem votou não ti-
nha condição de lhe dar nada, pois é seu afi lhado e fi lho adotivo, o 
qual perdeu a eleição (04:16); que não recebeu visita dos candidatos 
investigados (06:24); e que conhece Betânia Ribeiro e sabe dizer 
que ela trabalhou muito na campanha dos investigantes, chegando 
a brigar pela candidata Dora (06:40). 

Dessarte, nada foi comprovado a respeito do alegado ilícito.
V. CONSERTO DE MOTOCICLETA E ENTREGA/PRO-

MESSA DE DINHEIRO EM TROCA DE VOTOS
Os recorrentes relataram que, em julho/2012, o investigado 

Cristovam ofereceu ao eleitor Rafael Batista Araújo o conserto de 
sua moto na ofi cina de Macário e uma quantia em dinheiro em troca 
de votos. Afi rmaram que o serviço foi autorizado e pago pelo pro-
mitente, o qual teria dado ainda R$200,00 ao eleitor quando este foi 
buscar a moto, bem como que o vizinho de Rafael, Manoel Luiz, 
confi rma o fato.

Anunciaram, ainda, que, em setembro/2012, o investigado 
João Ribeiro Neto (Netinho) ofereceu R$ 350,00 à eleitora Ivanete 
Moreira de Sousa e sua irmã Ivone Moreira em troca de votos para 
si e para o candidato Agamenon. 

Sobre tais fatos, constam nos autos: a) termos de declarações 
particulares fi rmadas no dia 23/10/2012 por Ivanete Moreira de 
Sousa, Rafael Batista Araújo e Manoel Luiz Pereira de Alencar, to-
das no mesmo escritório e na presença do advogado dos investigan-
tes, no sentido de que houve os ilícitos ora apreciados; e b) áudio 
de conversa telefônica entabulada entre Ivanete e Netinho (fl . 79).



307

Em relação ao caso da motocicleta, prestaram depoimento 
em Juízo Rafael, Macário e Manoel Luiz, sendo que este último foi 
ouvido apenas como informante, estava visivelmente nervoso, caiu 
em contradição, algumas vezes, e declarou abertamente que fez 
campanha e pediu votos para os investigantes (07:36). 

Diante disso, o que resultou foram as falas diametralmente 
opostas de Rafael (DVD 9), que afi rma ter recebido o conserto do 
veículo e o dinheiro para votar nos investigados, e de Macário (DVD 
4), dono da ofi cina onde a moto foi reparada, que assegura ter sido 
contratado pelo próprio eleitor, nunca ter sido procurado por ne-
nhum candidato no pleito e ter ajuizado ação de cobrança contra 
Rafael para obter pagamento pelo serviço prestado.

Dessa maneira, não se logrou comprovar o ilícito.
No tocante ao caso de Ivanete, a degravação do material so-

noro foi realizada pela Polícia Federal durante o trabalho de perícia 
e seu conteúdo é o seguinte:

M1: alô... quem fala?
F1: oi, Netinho. Aqui é Ivonete.
M1: oi.
F1: aqui é Ivonete.
M1: diga aí, dona Ivonete!
F1: e aí?
M1: já liguei hoje... já liguei pra {?}... não chegaram ainda ninguém 
da {?}... não chegaram ainda... não chegaram ainda.
F1: mas ainda tá de pé, ainda?
M1: já liguei lá hoje... tá, moça, tá de pé, moça! Tô falando! Me 
aguarde, tô esperando só o pessoal chegar. Não chegaram ninguém, 
não. {?}...
F1: e aí, aquele negócio do dinheiro lá do {desconto, vai dar certo?
M1: quê?
F1: dos duzentos reais e... cento e cinquenta pra Ivone, vai dar cer-
to, ainda?
M1: qual duzentos? Há! Do {?}... esse negócio que nós vamos re-
solver tenha calma. Espere que eu vou... eu vou falar {?} ainda. Não 
fala essas coisas por telefone, não, tá?
F1: hã?
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M1: certo? Não fala essas coisas por telefone, não. Eu vou aí em 
tua casa. Hoje eu vou aí. Tô só aguardando aqui, vamos conversar 
aí. Tô só aguardando {?} chegar aqui, certo? {?} chega hoje... todo 
mundo.
F1: pois tá bom. Aí qualquer coisa...
M1: fi que tranquilo. Não se {esquente?}...
F1: tu dá um toque pra mim.
M1: por que eu vou aí. Eu vou aí. Ei, não ligue pro telefone falando 
em {?} porque dá problema, tá?
F1: ahem... tá bom.
M1: pode deixar que eu vou aí, tá? Só ligue que quer falar comigo, tá?
F1: ok.
M1: tá bom?
F1: ok.
M1: tá. Me aguarde aí, tá?
F1: tá.
M1: tá bom, pois tá... tranquilo.
F1: tchau.
Percebe-se claramente que a eleitora ligou para o candidato, 

gravando o diálogo, e tentou induzi-lo a falar sobre uma quantia em 
dinheiro para si e sua irmã. A situação assemelha-se àquelas que 
caracterizam o fl agrante preparado. 

Como visto, o interlocutor chega a pedir que ela “não fale essas 
coisas por telefone” e que não ligue comentando sobre algo “que vai 
dar problema”, porém não especifi ca a que refere exatamente. 

Assim, apesar da obscuridade aparente do assunto debatido 
entre os atores, não é possível concluir sem qualquer margem de 
dúvida que estão tratando sobre compra de votos. Derivam de tal 
diálogo inferências múltiplas de assunto reservado, confi dencial, si-
giloso e até mesmo ilícito. Entrementes, não se deve – a fortiori não 
se deve presumir, ilacionar, conjecturar, supor a prática de ilícito.

Segundo lição de NICOLA FRAMARINO DEI MALA-
TESTA (in A Lógica das Provas em Matéria Criminal, 3ª ed., Campinas, 
Booksller, 2004, p. 72):

O improvável não destrói a credibilidade a não ser na sua força mé-
dia; destrói unicamente a paridade dos motivos para crer ou não, 
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aquela paridade que constitui a credibilidade específi ca; mas não 
tem força para destruir a credibilidade genérica que, não obstante o 
improvável, continua a subsistir. Contrariamente, o incrível arranca 
pelas raízes toda a credibilidade, específi ca ou genérica.

VI. COMPRA DE VOTOS NO DIA DA ELEIÇÃO
Os recorrentes relataram que houve compra de votos de vá-

rios eleitores por parte dos recorridos no dia do pleito, mencionan-
do expressamente o caso de Thiago Cabral Quixabeira, que teria 
recebido de José Tiago (marido da investigada Adelite) a quantia 
de R$ 60,00 para votar na esposa do promitente e no candidato Aga-
menon – fato que teria sido presenciado por Felisbela Cirqueira de 
Abreu e Edvaldo Moreira da Silva.

Citaram que Francidalva Leite dos Santos também foi abor-
dada e convidada para ir à casa do investigado Regivan de Miranda 
(Regis) por Samara (correligionária dos investigados), e que esta 
teria entregue à eleitora a quantia de R$ 50,00 em troca de voto. 
Acrescentaram que Maria Elza Vieira Rocha, ao saber do aconteci-
do, deslocou-se até a casa de Regivan e chamou Francildalva para 
ir embora, após o que escutou da eleitora cooptada a confi rmação 
de que havia realmente recebido dinheiro para votar nos recorridos.

Expuseram, ainda, que Maria de Fátima Formiga dos Anjos 
presenciou Fabiana Barbosa dos Santos entregando R$ 20,00 e um 
santinho do candidato Agamenon ao seu irmão, Adriano Barbosa 
de Abreu, com pedido tácito de voto.

A respeito dos episódios relatados, foram colacionados aos 
autos apenas termos de declarações particulares fi rmadas no dia 
23/10/2012 por Felisbela Cirqueira de Abreu, Edvaldo Moreira da 
Silva, Maria de Fátima Formiga dos Anjos, Dayane Borges da Silva, 
Francidalva Leite dos Santos e Maria Elza Vieira Rocha, todas no 
mesmo escritório e na presença do advogado dos investigantes, no 
sentido de que houve os ilícitos ora apreciados (fl s. 81/92).

Ao depor em Juízo, Felisbela Cirqueira de Abreu declarou ter 
visto José Thiago entregando R$ 60,00 para Tiago Cabral, próximo ao 
banheiro da seção de votação, em troca de votos (05:20). Todavia, afi r-
mou que o eleitor aliciado já tinha votado quando recebeu o dinheiro 
(11:58) e que Edvaldo estava junto na hora da compra do voto.
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Edvaldo, por sua vez, declarou em juízo que viu a compra do 
voto (03:50).

Já, Tiago Cabral, disse que estava na fi la para votar quando 
foi chamado por José Thiago (01:33) e que na hora da entrega do 
valor Edvaldo não estava presente (05:17). São falas contraditórias 
que abalam a segurança em relação às provas.

Quanto a Francidalva, contou em depoimento que estava na 
seção de votação no dia do pleito quando Samara se aproximou, 
perguntou em quem ela iria votar, disse que não era certo a eleitora 
votar em Dora e a convidou para ir conversar na casa de Regivan 
(00:45), onde lhe foi entregue R$ 50,00 para votar em Agamenon 
(01;26). A testemunha esclareceu que mora com Maria Elza, que 
esta fazia campanha para a candidata Dora (06:00) e que ela presen-
ciou quando Samara lhe entregou o dinheiro (02:10).

Maria Elza, por sua vez, afi rmou em Juízo que não viu Francidalva 
(Neinha) recebendo o dinheiro e que apenas a ouviu dizer que isso acon-
teceu (03:45). Declarou, também, que quando foi prestar depoimento em 
Baixa Grande (no escritório do advogado dos recorrentes) foi com João 
Antunes  (marido da investigante Dora) e Francidalva (07:18), o que retira 
da prova, em certa medida, sua confi abilidade.

Samara, a seu turno, consignou que não trabalha em campanha po-
lítica (00:14), que só conhece Francidalva de vista (00:22), que estava na 
casa da esposa do vereador Régis (Suzana) quando Francidalva chegou 
e disse que Raimunda tinha lhe trazido de Balsas para votar mas estava 
difi cultando sua volta ao Maranhão (00:50), que Francidalva insinuou que 
precisava de ajuda para voltar a Balsas (02:13), que Suzana notou que se 
tratava de uma armadilha armada por Raimunda e Francidalva (02:50) e 
pediu para esta se retirar (04:46).

Sobre o terceiro episódio, envolvendo Maria de Fátima Formiga 
dos Anjos, Fabiana Barbosa dos Santos e Adriano Barbosa de Abreu, não 
foi produzida prova oral. 

VII. UTILIZAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PARA AR-
MAZENAMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS A COMÍCIO

Os recorrentes asseveraram que, em 04/10/2012, a Polícia Militar 
recebeu uma denúncia de que haviam sido armazenadas bebidas que se-
riam distribuídas à noite em comício dos investigados na Escola Municipal 
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do Futuro de Ribeiro Gonçalves/PI. Segundo os investigantes, o vigilante 
da unidade escolar afi rmou não ter a chave da biblioteca, mas os policiais 
conseguiram entrar no recinto e encontraram 11 fardos de cerveja e 20 
fardos de refrigerante no local, confi gurando conduta vedada perpetrada 
pelo gestor que pretendia se reeleger.

Os recorridos, em contrarrazões, negaram a autoria do fato e afi r-
maram que, na verdade, um comerciante chamado Adão Canela pegou a 
chave do colégio com o vigia Gabriel Borges e, sem conhecimento dos 
gestores municipais, colocou os produtos nos refrigeradores ali existentes; 
que o vigilante foi apenado com suspensão e desconto nos vencimentos 
pela conduta irregular, conforme processo administrativo; e, ainda, que o 
material apreendido pela polícia foi restituído ao verdadeiro dono pelo Po-
der Judiciário, consoante documentos constantes dos autos (fl s. 366/376).

Sobre esse ponto controvertido constam nos autos: a) cópia de maté-
ria do site meionorte.com divulgando a apreensão das bebidas (fl . 97/100); 
b) auto de apreensão e boletim de ocorrência respectivo (fl s. 95/96); c) ofí-
cio da coligação investigada comunicando a realização de comício na data 
da apreensão; d) cópia de portaria escolar determinando o afastamento do 
trabalho por 7 (sete) dias de Gabriel Borges do Santos Amorim, vigilante 
que estava trabalhando no dia dos fatos, para “não infl uir na apuração das 
irregularidades que lhe são atribuídas no processo administrativo em insta-
lação” (fl . 366); e) cópia de petição inicial de restituição de fardos de cerveja 
apreendidos, protocolizada em nome de Adão Pereira da Silva, o comer-
ciante que se declarou dono do material apreendido (fl . 367); f) cópia do 
alvará de autorização correspondente (fl . 369); g) despacho proferido pelo 
juiz da comarca de Ribeiro Gonçalves nos autos do pedido de restituição 
consignando que “há sobeja comprovação de propriedade das mercadorias 
descritas na peça vestibular (Auto de Preensão)” - fl . 371); e h) cópia do con-
tracheque de Gabriel Borges dos Santos em que consta desconto de salário 
sob a rubrica “falta” no mês de outubro/2012 (fl . 375).

Não foi produzida prova oral sobre o ocorrido.
Os documentos colacionados aos autos não fazem prova da autoria 

ou participação dos recorridos em relação à conduta irregular detectada. 
Não obstante seja suspeita a coincidência da realização de um comício no 
mesmo dia da apreensão das bebidas em escola que funciona sob a ges-
tão municipal dos recorridos, a propriedade dos produtos foi assumida e 
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comprovada por Adão Pereira da Silva, que os obteve de volta por alvará. 
Não se comprovou sequer que os gestores tivessem conhecimento 

do fato, nem que as bebidas seriam realmente destinadas à distribuição no 
comício. Ademais, o vigilante que se encontrava no local foi submetido a 
processo administrativo e penal por ter permitido o uso indevido do bem 
municipal por terceiro.

Na realidade, o sentimento que se extrai dos autos, como dito antes, 
é que a prova carreada ao feito é extremamente comprometida pelos inte-
resses confl itantes de parte a parte. Os documentos não são sufi cientes para 
comprovar os ilícitos e não se vislumbra nos depoimentos prestados em 
juízo a idoneidade necessária para fundamentar um decreto condenatório.

As declarações pessoais que deram ensejo ao ajuizamento da ação 
foram colhidas todas no dia 23/10/2012, na presença de partidários dos 
investigantes, no escritório dos advogados destes, para onde acorreram 
vários eleitores que disseram ter visto a prática de ilícitos ou terem sido 
cooptados em troca de votos antes das eleições. Embora os declarantes 
tenham afi rmado em juízo que foram até o aludido escritório de forma 
espontânea e livre, sem indicação de ninguém, é pouco provável que 
isso tenha, de fato, ocorrido, pois haveria aí uma coincidência sem pre-
cedentes.

A propósito, reporto-me à compreensão sufragada pelo Colendo 
Tribunal Superior Eleitoral: “lançadas dúvidas sobre a forma como fo-
ram obtidas as declarações trazidas na inicial, posteriormente jurisdicio-
nalizadas, se livremente ou previamente preparadas por pessoa ligada à 
recorrente, fi ca enfraquecido o valor probatório das provas produzidas.” 
(TSE, acórdão de 08.03.2012, RO nº441916, rel. Min. MARCELO RI-
BEIRO). 

Sobremais, das lições de Pontes de Miranda, em Comentários ao 
CPC, Forense, Rio de Janeiro, Tomo IV, 3ª edição, 1996, (com atualização 
legislativa de Sérgio Bermudes), apreende-se que:

O documento particular tem toda a efi cácia no concernente às 
declarações de vontade e de sentimento. Quando a declaração é 
de conhecimento, relativo a determinado fato, há o elemento pre-
ponderante da cognição e o elemento menor, da declaração de co-
nhecimento. Se a pessoa, por exemplo, no instrumento particular, 
ou mesmo público, enuncia que o imóvel que está vendendo foi 
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benefi ciado pela formação de ilha, ou acréscimos por depósitos, 
ou desvio de água do rio, ou de outra causa alusível, é efi caz a sua 
declaração de vontade, mesmo se tal fato não ocorreu, porém o 
enunciado de fato pode ser verdadeiro, ou não no ser, ou ter deixa-
do de ser admissível. Por isso, prova há da declaração de vontade 
e da declaração de conhecimento, sem que, com tais declarações, 
haja prova do fato. Ao interessado toca o ônus de provar que era 
verídico o que afi rmara; se o fi gurante contrário é que tem interes-
se, cabe-lhe provar que não ocorreu ou deixara de ocorrer o que 
se lhe declarara.

Deveras, os testigos do rol apresentado pelos Investigantes, ora re-
correntes, não se revelaram aptos a convencer nem o juízo sentenciante 
nem este Julgador. 

Bradantemente, inidôneo o depoimento de Francisdalva Leite dos 
Santos (em que se embasam o parecer do MPE para pugnar pela pro-
cedência da pretensão dos Investigantes em desfavor dos investigados). 
Ofereceu uma versão totalmente inverossímil ao declarar que recebera 
R$50,00(cinquenta reais) para votar em candidatos a Prefeito e a Vereador. 
Parecendo insincera, não inspirando confi ança, afi rmou que “estava em 
frente ao colégio (local da votação) e disse à Samara em quem iria votar; 
após deixou o local e foi com Samara pra casa do Vereador Régis”. Acres-
centou: “Ela [Samara] chegou perto de mim e me abordou conversando 
(…) ela me conduziu (…) A gente foi a pé até a casa do Vereador Régis 
(…). Soube que havia um advogado investigando lá em Baixa Grande.” 
Disse que veio de Balsas/MA para Baixa Grande do Ribeiro/PI para de-
por perante advogado investigante. “Era de tardezinha” (quando estivera 
no escritório do advogado; ao revés consta na declaração escrito o horário 
de 10h). Enfi m, titubeou, hesitou, vacilou. 

Novamente, invoco as vetustas ensinanças de MALATESTA: “Para 
que o homem, como pretende a presunção geral da veracidade humana, 
narre a verdade que percebeu, é necessário que não se tenha enganado 
percebendo, e não queira enganar referindo. Eis as duas condições que 
devem ser inerentes ao sujeito do testemunho, sem as quais não pode 
inspirar fé alguma. Para que a testemunha tenha direito a ser acreditada, é 
necessário, portanto: 1º que ela não se engane; 2º que não queira enganar.” 
(ob. cit., p. 340).

Como sabido, os fatos a que se refere a exordial exigem cabal com-
provação para ocasionar a condenação nas graves sanções previstas para 
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os casos de captação ilícita de sufrágio e conduta vedada – o que não 
ocorreu na hipótese sob análise.

A jurisprudência pátria é assente no sentido da necessidade de pro-
va robusta quando se trata de ação que visa a cassação de mandato. Senão, 
observe-se: 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. 
PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA 
DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. GRAVA-
ÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE DA PROVA. SEGU-
RANÇA JURÍDICA. MÉRITO. PROVA ROBUSTA. AU-
SÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. No caso dos autos, a gravação ambiental que fundamen-
tou a representação é manifestamente ilícita, haja vista sua 
similitude com um fl agrante preparado.
2. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral, a condenação pela prática de captação ilícita 
de sufrágio requer provas robustas, não se podendo fun-
dar em meras presunções. Na espécie, os testemunhos 
colhidos em juízo e examinados pela Corte Regional 
não permitem precisar com exatidão as circunstâncias 
em que ocorridos os fatos, tampouco a participação ou 
anuência da recorrida.
3. Recurso especial eleitoral a que se nega provimento. (Recurso 
Especial Eleitoral nº 75057, Acórdão de 30/09/2015, Relator(a) 
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Data 12/11/2015 )

Por essas motivações, VOTO pelo conhecimento e não provimen-
to do recurso, a fi m de que seja mantida a sentença que julgou improce-
dentes os pleitos exordiais.

É o voto.

E X T R A T O  D A  A T A

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 318-
21.2012.6.18.0044 - CLASSE 3. ORIGEM: RIBEIRO GONÇALVES-PI 
(44ª ZONA ELEITORAL)
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Recorrentes: Coligação É O POVO OUTRA VEZ (PSDB/PTB/
PMDB/PPS), por seu representante; Maria das Dores Gomes Antunes e 
Pedro Rodrigues de Andrade, candidata ao cargo de prefeita e vereador de 
Ribeiro Gonçalves-PI, respectivamente
Advogados: Doutores Geórgia Ferreira Martins Nunes (OAB/PI nº 
4.314), Giovana Ferreira Martins Nunes Santos (OAB/PI nº 3.646), Re-
beca Evangelista Araújo Freitas (OAB/PI nº 9.045), Adryanna do Nasci-
mento Soares (OAB/PI nº 5.024), Rodrigo Augusto da Costa (OAB/PI nº 
5.453), José Martins Silva Junior (OAB/PI nº 8.511) e Diego Maradones 
Pires Ribeiro (OAB/PI nº 9.206)
Recorrido: Agamenon Pinheiro Franco, candidato a prefeito de Ribeiro 
Gonçalves-PI
Advogados: Doutores Bruno Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 3.767),  
Fernando Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 6.466) e Gutemberg de 
Araújo Leal (OAB/PI nº 11.531)
Recorrido: Cristovam José dos Santos Neto, candidato a vice-prefeito de 
Ribeiro Gonçalves-PI
Advogados: Doutores Bruno Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 3.767), Fa-
biano Pereira da Silva (OAB/PI nº 6.115), Fernando Ferreira Correia Lima 
(OAB/PI nº 6.466) e Márcio Barbosa de Carvalho Santana (OAB/PI nº 6.454)
Recorrido: Regivan de Miranda Rodrigues, candidato a vereador de Ri-
beiro Gonçalves-PI
Advogada: Doutora Patrícia Cavalcante Pinheiro de Oliveira (OAB/PI 
nº 3.184)
Recorrido: Raimundo Nonato Costa e Sousa, candidato a vereador de 
Ribeiro Gonçalves-PI
Advogada: Doutora Patrícia Cavalcante Pinheiro de Oliveira (OAB/PI nº 3.184)
Recorrido: Narciso Cabral da Silva Filho, candidato a vereador de Ribeiro 
Gonçalves-PI
Advogado: Doutor Bruno Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 3.767)
Recorrido: João Ribeiro da Cruz Neto, candidato a vereador de Ribeiro 
Gonçalves-PI
Advogada: Doutora Patrícia Cavalcante Pinheiro de Oliveira (OAB/PI nº 3.184)
Recorrida: Adelite Gomes de Oliveira, candidata a vereadora de Ribeiro 
Gonçalves-PI
Advogados: Doutores Aluisio Henrique de Holanda Filho (OAB/PI nº 
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8.815) e Bruno Ferreira Correia Lima (OAB/PI nº 3.767)
Relator: Juiz Geraldo Magela e Silva Meneses

Decisão: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do voto 
do relator e em consonância com o parecer ministerial de fl s. 1.463/1.471 
dos autos, rejeitar as preliminares de ausência de citação dos partidos e da 
coligação como litisconsortes passivos necessários, de inépcia da inicial, de 
ilicitude na obtenção da prova documental, de ilicitude das gravações que 
acompanharam a exordial, de ausência de interesse por perda do prazo 
para alegação de conduta vedada, de ofensa à ampla defesa por gravação 
audiovisual dos depoimentos prestados em juízo e de nulidade da audi-
ência de instrução por ausência da advogada de alguns investigados, e, 
por maioria, vencido o Doutor Agrimar Rodrigues de Araújo, nos termos 
do voto do relator e em consonância com a manifestação do Procurador 
Regional Eleitoral, rejeitar a preliminar de ofensa à ampla defesa por falta 
de oportunidade para indicação de assistente e apresentação de quesitos 
antes da perícia e, no mérito, à unanimidade, nos termos do voto do re-
lator e em harmonia parcial com o parecer ministerial, conhecer e negar 
provimento ao presente recurso.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Dias de 
Santana Filho.
Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembar-
gador Edvaldo Pereira de Moura; Juízes Doutores – Agrimar Rodrigues 
de Araújo, José Vidal de Freitas Filho, Sebastião Firmino Lima Filho (con-
vocado) e Astrogildo Mendes de Assunção Filho (convocado). Presente 
o Procurador Regional Eleitoral Doutor Israel Gonçalves Santos Silva. 
Declarou-se suspeita a Doutora Maria Célia Lima Lúcio.

SESSÃO DE 4.7.2016
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4. A  C  Ó  R  D  Ã  O    Nº   1134

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 11-34.2014.6.18.0000 - CLASSE 4. 
ORIGEM: ANTÔNIO ALMEIDA-PI (78ª ZONA ELEITORAL). 
RESUMO: AÇÃO PENAL - INQUÉRITO POLICIAL - DENÚN-
CIA - CRIME TIPIFICADO NOS ART. 299, DO CÓDIGO ELEI-
TORAL - PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA - 
PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Denunciante: Ministério Público Eleitoral, por seu representante
Denunciado: João Batista Cavalcante Costa, Prefeito de Antônio Almeida - PI
Advogados: Drs. Mattson Resende Dourado, Vicente Ribeiro Gonçalves 
Neto e outros
Relator: Dr. José Vidal de Freitas Filho

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ELEIÇÕES 2008. PRE-
FEITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 299 DO CÓDI-
GO ELEITORAL. 1. OFERTA DE BENESSES A ELEI-
TORES EM TROCA DE VOTOS PARA SEU ALIADO 
POLÍTICO (CANDIDATO A PREFEITO). Depoimentos 
coesos corroborados com prova documental denotam a efetiva 
prática de corrupção eleitoral por parte do acusado, não interes-
sando se o bem foi efetivamente entregue, pois o crime se con-
fi gura com a simples promessa. Autoria e a materialidade deli-
tiva inequivocamente demonstradas.  2. DOSIMETRIA DA 
PENA DE ACORDO COM O CRITÉRIO TRIFÁSICO 
ENCARTADO NO ORDENAMENTO PÁTRIO (ART. 
68, DO CP).  Fixada a pena-base em 1 (um) ano de reclusão 
(patamar mínimo) e ao pagamento de 6 dias-multa, cada um no 
valor unitário de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, 
na forma do art. 286, § 1º, do CE, por ser compatível com as 
condições pessoais e econômicas do réu, considerando que as 
infrações cometidas indicam que o agente dispõe de recursos 
econômicos consideráveis, ante o volume de doações efetuadas 
a eleitores. No entanto, considerando que o réu agiu com abuso 
de poder, o que, nos termos do art. 61, II, “g” do CP, é razão 
sufi ciente para o agravamento da pena, houve aumento da pena 
em 1/6 (um sexto) perfazendo: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de 
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reclusão e ao pagamento de 7 dias-multa. Ainda, tendo em vista 
a ocorrência de 5 (cinco) crimes da mesma espécie, mediante 
mais de uma ação, e que as condições de tempo (pelo menos 
desde o início do mês de julho de 2008 até o mês de setembro), 
lugar e maneira de execução, realizados sob circunstâncias que 
permitem sua identifi cação como pertencentes a uma única tra-
jetória delitiva e com unidade de propósitos, foi reconhecida a 
existência de crime continuado, nos termos preceituados pelo 
art. 71 do CP, com aplicação da pena imposta a somente uma 
das infrações acrescida de um terço (1/3), tornando-se defi ni-
tiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão e ao 
pagamento de 9 (nove) dias-multa, com valor unitário de 1 (um) 
salário-mínimo. 3. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA 
DE DIREITO. Aplica-se o art. 44 do Código Penal Brasileiro 
quando a pena não supera 4 (quatro) anos, não houve violên-
cia real ou grave ameaça contra pessoa e diante da ausência de 
maus antecedentes e do fato de o réu não ser reincidente. Pena 
privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de 
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e 
em prestação pecuniária, esta no valor equivalente a 12 (doze) 
salários-mínimos (art. 43, I, e 45, § 1º, CP), sendo que as enti-
dades favorecidas serão indicadas pelo Juízo da Zona Eleitoral, 
atendidas as disposições da Resolução nº 154, de 13.07.2012, do 
Conselho Nacional de Justiça. 4. INELEGIBILIDADE. Nos 
termos do art. 1º, I, e, item 4, da LC nº 64/90, o réu fi ca inele-
gível por 8 (oito) anos a partir dessa condenação, devendo ser 
incluída a situação no cadastro eleitoral do condenado (Recurso 
Especial Eleitoral nº 12242, Acórdão de 09/10/2012, Relator(a) 
Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publicado 
em Sessão, Data 09/10/2012).

A  C  O  R  D  A  M  os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Piauí, à unanimidade e nos termos do voto do relator, julgar 
parcialmente procedente a pretensão condenatória em desfavor do de-
nunciado JOÃO BATISTA CAVALCANTE COSTA no crime tipifi cado 
no art. 299 do Código Eleitoral c/c o art. 61, II, “g” e art. 71 do Código 
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Penal, para condená-lo a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de 
reclusão e ao pagamento de 9 (nove) dias-multa, com valor unitário de 1 
(um) salário-mínimo, a ser cumprida no regime aberto e em estabelecimento 
penal adequado, consoante o disposto no art. 299 c/c 284 do Código Elei-
toral, e art. 33, § 2º, alínea “c”, c/c o art. 59, caput, ambos do Código Penal.

Contudo, já que a pena imposta não superou 4 (quatro) anos, não hou-
ve violência real ou grave ameaça contra pessoa, e diante da ausência de maus 
antecedentes e do fato de o réu não ser reincidente, aplicar o art. 44 do Códi-
go Penal Brasileiro para substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à 
comunidade e em prestação pecuniária, esta no valor equivalente a 12 (doze) 
salários-mínimos (art. 43, I, e 45, § 1º, CP), sendo as entidades favorecidas 
indicadas pelo Juízo da 78ª Zona Eleitoral, atendidas as disposições da Reso-
lução nº 154, de 13.07.2012, do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto ao pagamento da pena de multa imposta ao condenado, esta 
deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a 
presente decisão, nos termos dispostos nos arts. 49 e 50 do Código Penal.

Nos termos do art. 1º, I, e, item 4, da LC nº 64/90, o réu fi ca ine-
legível por 8 (oito) anos a partir dessa condenação, devendo ser incluída 
a situação no cadastro eleitoral do condenado.

Após o trânsito em julgado da decisão, lance-se o nome do réu no 
rol dos culpados; comunique-se à seção competente deste tribunal para 
os fi ns do disposto no art. 15, III, da CF c/c art. 92, I, a, do CP; e ofi cie-
-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo 
informações sobre a condenação do acusado.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, 
em Teresina, 09 de fevereiro de 2015.

DES. JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO
Presidente substituto

DR. JOSÉ VIDAL DE FREITAS FILHO
Relator

DR. FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA
Juiz Federal
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DR. DIOCLÉCIO SOUSA DA SILVA
Juiz de Direito

DR. JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR
Jurista

DR. JOSÉ GONZAGA CARNEIRO
Jurista

DR. LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral substituto

R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

O JUIZ JOSÉ VIDAL DE FREITAS FILHO (RELATOR): 
Senhor Presidente, Senhores Juízes, Senhor Procurador Regional 
Eleitoral, Senhores advogados e demais pessoas,

Trata-se de AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA defl agrada por de-
núncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de 
JOÃO BATISTA CAVALCANTE COSTA (atual Prefeito do municí-
pio de Antônio Almeida-PI), em virtude da suposta prática dos crimes 
capitulados no art. 299 do Código Eleitoral e art. 71 do Código Penal.

O denunciante sustenta que João Batista Cavalcante Costa, 
na condição de Prefeito, ofereceu vantagens e/ou promessas aos 
eleitores do município retromencionado, em troca de votos para o 
então candidato a Prefeito Alcebíades Borges do Rego, apontando 
cinco condutas:

1 - ofereceu um terreno e materiais de construção a Jordanglébio 
Pereira dos Santos e Merimar Muniz de Sousa (cônjuges);
2 - ofereceu um terreno a Marcos Antônio Evangelista do Carmo 
e entregou a quantia de R$ 126,54 (cento e vinte e seis reais e cin-
quenta e quatro centavos) para fi ns de providenciar a transferência 
e regularização do lote de terreno doado;
3 - ofereceu a importância de R$ 100,00 (cem reais) para que 
Albetiza Evangelista do Carmo pagasse uma conta de água que se 
encontrava em atraso;
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4 - ofereceu dois milheiros de tijolos a Vicente Rosa Muniz, além 
de lhe prometer a entrega de uma “carrada” de pedras, fornecen-
do-lhe autorização por escrito para o seu recebimento;
5 - entregou duas “carradas” de areia e madeiras a Manoel Rodri-
gues de Miranda.
Acrescenta que, em todas as situações acima enumeradas, “os elei-

tores codenunciados anuíram às investidas do então prefeito João Batis-
ta Cavalcante Costa, aceitando as benesses oferecidas e externando seus 
votos em favor do candidato ao mandato eletivo de Prefeito apoiado por 
João Batista, o Sr. Alcebíades Borges do Rêgo”.

Por fi m, o representante do MPE pugna pela condenação do 
réu João Batista Cavalcante Costa pela prática da infração penal ti-
pifi cada no art. 299 do Código Eleitoral c/c art. 71 do Código Penal, 
com incidência da causa agravante no art. 61, II, “g”, do Código 
Penal Brasileiro.

Juntou documentos às fl s. 7/56.
Depoimentos testemunhais colhidos no RCED nº 54162-17 (às fl s. 

21/41), na AIJE nº 230-86 e nesta ação penal (às fl s. 228/239 e 396/402).
Certidões negativas de antecedentes criminais do acusado às 

fl s. 61/63.
Às fl s. 73/74, consta recebimento da denúncia em agosto de 2009.
Em sua defesa, o réu João Batista Cavalcante Costa, em sín-

tese, requer a improcedência do pedido com a sua absolvição por 
entender que não há materialidade e autoria do crime de corrupção 
eleitoral, impossibilidade de inversão do ônus da prova e aplicação 
do benefício da dúvida (fl s. 90/100).

Após o denunciado assumir o cargo de Prefeito da localidade 
em referência, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Fl. 337, o relator que me antecedeu na relatoria deste feito 
ratifi cou todos os atos processuais praticados pelo Juízo Eleitoral 
da 78ª Zona Eleitoral.

Interrogatório do réu às fl s. 571/575.
Procuração à fl . 569.
Alegações fi nais apresentadas pelas partes às fl s. 580/591 e 

594/607.
É o que havia a relatar.
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V  O  T  O

O JUIZ JOSÉ VIDAL DE FREITAS FILHO (RELATOR): 
Senhor Presidente, Senhores Julgadores, Senhor Procurador Regional 
Eleitoral, 

Trata-se de ação penal apresentada pelo Ministério Público Eleito-
ral, por seu Procurador Regional, em desfavor de João Batista Cavalcante 
Costa, Prefeito de Antônio Almeida-PI, em virtude da suposta prática do 
crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, na forma continuada (art. 
71 do Código Penal).

Os artigos acima citados dispõem que:
CÓDIGO ELEITORAL
Art. 299. Dar, oferecer; prometer, solicitar ou receber, para si ou 
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para 
obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda 
que a oferta não seja aceita.
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.
CÓDIGO PENAL
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, 
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, 
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, 
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, 
se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do 
art. 70 e do art. 75 deste Código.

Passo à análise de cada uma das supostas condutas ilícitas.
1 - No que se refere à acusação de que o denunciado ENTRE-

GOU DUAS “CARRADAS” DE AREIA E MADEIRAS A MANO-
EL RODRIGUES DE MIRANDA,  não identifi co o enquadramen-
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to da conduta à regra insculpida no art. 299 do CE, já que o próprio 
eleitor afi rma que não houve pedido de voto. Vejam:

TESTEMUNHA MANOEL RODRIGUES DE MIRANDA: 
“Que não recebeu nenhuma proposta para votar em alguém em 
troca de qualquer benefi cio; que não tem conhecimento neste mu-
nicípio se o Sr. João Batista tenha pedido voto para Alcebiades em 
troca de dinheiro ou outro bem qualquer; que no mês de setembro 
recebeu areia e madeira de João Batista, então Prefeito para aumen-
tar a sua casa porque estava com suas duas fi lhas gestantes e não 
tinha quarto; que esses materiais areia e madeira não lhe doado ou 
pedido para votar em Alcebiades; que confi rma que essa doação 
ocorreu poucos dias antes da eleição. (…) Que foi a própria tes-
temunhas que foi até o prefeito para pedir esse material para fazer 
um pequeno quarto na sua residência; que é amigo do ex-prefeito 
desde criança, portanto há mais de cinquenta anos; que no período 
eleitoral atendeu a um ofício do Dr. Vando para prestar declara-
ções sobre este material; que depois de prestadas as declarações ao 
Promotor, constantes às fl s. 51, do volume I, da presente Carta de 
Ordem, o depoente assinou, sem que o Promotor tenha lido o que 
estava escrito; que na festa do calcário não houve distribuição de 
cervejas pelo Alcebiades; que Alcebiades jamais tentou comprar o 
voto do depoente e se quer andava em sua casa. (…) Que não foi 
coagido pelo Promotor para assinar a declaração prestada a ele.

Em relação aos demais depoimentos, cumpre destacar que ou afi r-
mam “por ouvir dizer” ou apenas viram material de construção na casa de 
MANOEL RODRIGUES DE MIRANDA, no entanto, não presencia-
ram a sua entrega ou qualquer ato que sirva para comprovação do ilícito 
apontado na inicial. Vejam:

INFORMANTE MARIA JURACI FERREIRA (FL. 45): “(...) que 
se sentiu discriminada porque entendia que a coligação “A UNIÃO 
QUE O POVO QUER” era menos favorecida em termos fi nan-
ceiros; que de tudo que foi relatado da representação a declarante 
informa que presenciou na sua vizinhança a um pedreiro construiu 
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um quartinho na casa do Tili (Manoel Rodrigues de Miranda), oca-
sião em que indagou ao pedreiro e este lhe respondeu que era o 
Prefeito quem estava pagando, que na verdade o Tili vinha se sen-
tindo aborrecido porque já havia votado durante dois mandatos 
para o partido do Prefeito e este nunca havia lhe dado nada, foi aí 
que o Tili esculhambou com o mesmo, sendo que em seguida se 
calou e a construção continuou, no entanto afi rma que os adobes 
foram adquiridos por ele Tili, mas a madeira, o barro e a telha fo-
ram autorizados pelo Prefeito; conforme dizia Tili em sua porta 
que agora só votava quem fi zesse um quartinho em sua casa, para 
acomodar sua fi lha que estava grávida; que trabalhando durante a 
campanha e poderia citar vários comentários que ouvia, no entanto 
entende que não vale a pena citar porque passou a ser informante 
nesse processo e não testemunha; que ultimamente não é mais do 
costume dos eleitores deste município receberem em troca de votos 
favores ou benefícios, no entanto ainda existe os desinformados 
que agem dessa forma, os menos desinformados e mais humildes. 
(…) que a esculhambação que ouviu por parte do Tili contra o 
Prefeito não foi na presença do referido Prefeito; que sua casa é 
vizinha a casa do Tili”.

INFORMANTE JOÃO DA MATA BORGES (FL. 48): “(…) Que 
conhece o Sr. ManoeI Rodrigues conhecido como Tili; que tem 
conhecimento que foi realizada uma construção na residência do 
Sr. Tili, sendo que antes declarava para quem quisesse ouvir que só 
votava em quem lhe desse dinheiro, do contrário não votaria em 
ninguém; que tem conhecimento que o Sr. Tili recebeu material de 
construção da Prefeitura Municipal; que o conhecimento que teve 
foi do próprio Tili.”

TESTEMUNHA JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (FL. 
483): “Que no mês de setembro, durante nove dias, trabalhou a 
convite de Julimar na Fazenda de Alcebiades para juntar umas ma-
deiras que teriam sido cortadas; que não sabe dizer qual o fi m que 
teriam aquelas madeiras; que não foi comunicado qual fi m teria 
aquela madeira cortada se era para venda ou para dar para alguém. 
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(…) Que esta madeira continua no mesmo local onde foi cortada, 
ou seja não foi tirada da fazenda de seu Alcebiades”.

TESTEMUNHA LUZIMÁRIA SOARES DOS SANTOS (FLS. 
494/496): “Que afi rma que o início da campanha eleitoral do ano 
passado foi contratada pelos recorridos para trabalhar para o candi-
dato a vereador Jociler; (...) que resolveu sair desse trabalho porque 
fi cava sendo jogada de um candidato a outro da coligação, pois Al-
cebiades não a queria trabalhando pela sua campanha; (…) que viu 
madeira e telha em frente a casa de Manoel,  pois ele mora próximo 
a sua casa. (…)”.
INFORMANTE DANTES GOMES DA FONSECA: “Que du-
rante os 8 anos em que  o acusado ocupou o cargo de prefeito deste 
município, o declarante prestou serviços de caráter privado para 
o réu e serviços para a prefeitura; que um dos serviços prestados 
para a prefeitura era de aluguel de um caminhão Mercedes, ano 
85/86; que esse serviço foi prestado durante os 8 anos do mandato 
do acusado; que esse caminhão era sublocado, pois o declarante o 
alugava de sua proprietária Filomena, que reside em Teresina; que 
recebia em média mensalmente 3.000,00 (três mil) reais por con-
ta desse aluguel, repassando a proprietária quantia variável; que na 
ocasião, cuja data não se lembra, foi contratado pelo seu Manoel 
Rodrigues para fornecimento e areia; que não se lembra se foi o 
próprio declarante que dirigiu o caminhão ou se este era conduzido 
por “Madurim”, que trabalhava para o declarante; que cobrava pela 
carrada de areia por volta de R$ 70,00 (setenta) reais; que também 
vendia para a prefeitura esse material; (...) que com a saída do acu-
sado da prefeitura, sua renda regrediu bastante, pois a maior fonte 
era a prefeitura. (...)  que após lido o documento de fl . 26 pelo 
Promotor Eleitoral, o declarante volta atrás e diz não ter certeza de 
ter recebido dinheiro de Manoel Rodrigues por conta da entrega 
de uma carrada de areia, ou se tal entrega foi feita por doação da 
prefeitura, tendo certeza apenas da entrega; que durante o período 
eleitoral a frequência dos serviços prestados para a prefeitura não 
aumentou; que era costumeiro receber por escrito ordens do acu-
sado enquanto prefeito para entrega de material de construção em 
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determinados locais; que não recebeu ordens desse tipo durante a 
campanha eleitoral.

Por fi m, vejam o depoimento da pessoa apontada como responsá-
vel pela obra na casa do eleitor supostamente corrompido:

TESTEMUNHA ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA (FLS. 
401/402): “Que declara que há uns seis ou sete anos atrás trabalhou 
como pedreiro na casa do senhor Manoel, conhecido como Tili, 
onde fez uma puxada, sendo dois quartos e uma cozinha, que rece-
beu em razão dos serviços realizados a importância de R$ 330,00 
(trezentos e trinta) reais, cujo valor foi pago pelo próprio Manuel; 
que não sabe informar de onde veio esse dinheiro, entretanto rea-
fi rma que os serviços foram pagos pelo mesmo; que não sabe in-
formar se esses serviços foram pagos pelo então prefeito desta ci-
dade, João Batista; (...) que não sabe informar se o denunciado e as 
pessoas nominada às fl s. 04/05, doaram receberam, prometeram ou 
solicitaram alguma coisa em troca de votos; que não conhece a pes-
soa Gilberto, referido no depoimento de fl s. 68; que nunca declarou 
ao mesmo que estava fazendo os serviços na casa do Sr. Manuel a 
mando do primeiro denunciado; que sobre os fatos constantes na 
Denúncia de fl s. 02/07 a testemunha nada sabe tem a declarar (…) 
que nunca foi procurado por qualquer político para trabalhar em 
troca de votos.”

Registre-se, por oportuno, que para a confi guração do tipo previsto 
no artigo 299 do CE é necessária a comprovação da fi nalidade de obter ou 
dar voto ou prometer abstenção. Nesse sentido, transcrevo jurisprudên-
cias do TSE e do STF:

HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE ACAO PENAL - 
ART. 299 DO CODIGO ELEITORAL - AUSENCIA DE DOLO 
ESPECIFICO. ORDEM CONCEDIDA. I - PEDIDO DE OB-
TENCAO DE VOTO EFETUADO DE FORMA GENERICA 
OU MERAMENTE IMPLICITO NAO SE ENQUADRA NA 
ACAO DESCRITA NO ART. 299 DO CODIGO ELEITORAL. 
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II - EXIGENCIA DE DOLO ESPECIFICO CARACTERIZA-
DO PELA INTENCAO DE OBTER A PROMESSA DE VOTO 
DO ELEITOR.  (TSE - HABEAS CORPUS nº 283, Acórdão nº 
283 de 11/09/1997, Relator(a) Min. JOSÉ EDUARDO RAN-
GEL DE ALCKMIN, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 
17/10/1997, Página 52581 RJTSE - Revista de Jurisprudência do 
TSE, Volume 9, Tomo 4, Página 41)
RECURSO ESPECIAL. CRIME ELEITORAL. ARTIGO 299 
DO CODIGO ELEITORAL. 1. PEDIDO DE OBTENCAO 
DE VOTO EFETUADO DE FORMA GENERICA, OU ME-
RAMENTE IMPLICITO, NAO SE ENQUADRA NA ACAO 
DESCRITA NO ARTIGO 299 DO CODIGO ELEITORAL, 
QUE EXIGE DOLO ESPECIFICO, CARACTERIZADO PELA 
INTENCAO DE OBTER A PROMESSA DE VOTO DO ELEI-
TOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.  (RE-
CURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 16108, Acórdão nº 16108 de 
23/11/1999, Relator(a) Min. MAURÍCIO JOSÉ CORRÊA, Publica-
ção: DJ - Diário de Justiça, Data 17/12/1999, Página 174)
(...) Distribuição de dádivas não condicionada a pedido de voto 
não se enquadra na ação descrita no art. 299 do Código Eleito-
ral, que exige especial fi m de agir, caracterizado pela intenção de 
obter a promessa do eleitor de votar ou não em determinado can-
didato. (TSE - HC nº 366/SE, Rel. Min. Eduardo Alckmin, DJ de 
12.11.1999). 
INQUÉRITO POLICIAL. Parlamentar. Deputado federal. Crime 
eleitoral. Corrupção eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. Não 
ocorrência de abordagem direta a eleitores, com o objetivo de lhes 
obter promessa de voto a candidato do indiciado. Falta de prova 
de dolo específi co. Atipicidade reconhecida pelo Procurador-Geral 
da República. Arquivamento determinado. Determina-se arquiva-
mento de inquérito policial para apuração do delito de corrupção 
eleitoral, quando não há prova de abordagem direta de eleitores, 
com o objetivo de lhes obter promessa de voto a candidato do indi-
ciado, cujo dolo específi co tampouco se provou. Trecho do voto do 
relator: (…) O tratamento penal dispensado à corrupção eleitoral 
atende ao fato de que, nela, há de se evidenciar o dolo específi co 
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de obter o voto mediante oferecimento de vantagem indevida. O 
pedido de forma genérica ou meramente implícito não se subsu-
me à conduta descrita no art. 299 do Código Eleitoral. (STF - Inq 
1811, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado 
em 16/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-00034 EMENT VOL-02246-
01 PP-00071 RTJ VOL-00201-01 PP-00063 LEXSTF v. 28, n. 334, 
2006, p. 488-495) 

Assim, ausente qualquer comprovação de doação de benesses em 
troca de voto, não há que se falar em confi guração do crime de corrupção 
nesse caso.

2- Quanto ao OFERECIMENTO DE UM TERRENO E MA-
TERIAIS DE CONSTRUÇÃO A JORDANGLÉBIO PEREIRA 
DOS SANTOS E MERIMAR MUNIZ DE SOUSA (CÔNJUGES), 
esclareço que constam dos autos depoimentos de pessoas que nada sabem 
por ter presenciado, mas apenas por ouvir o eleitor supostamente corrom-
pido comentar: 

INFORMANTE FRÁSIO FERREIRA: (…) Que Jordanglébio 
confi denciou ao declarante que o acusado, acompanhado do então 
candidato a prefeito Alcebíades, foi até sua casa para oferecer um 
terreno em troca de voto, na segunda quinzena de setembro; que 
Jordanglébio dissera ter aceitado essa proposta; que Jordanglébio 
afi rmou ter recebido também material de construção; que não sabe 
informar se o aludido terreno pertencia a prefeitura; que o terreno 
fi ca localizado no bairro Tuturuba.

TESTEMUNHA GILBERTO PEREIRA DA SILVA: (…) Que o 
acusado deu um terreno, dias antes da eleição de 2008, que soube 
do próprio Jordanglébio que o terreno foi doado em troca de votos 
e que já algum tempo necessitava ele de um terreno, tendo sido 
negado os pedidos anteriormente feitos; que ele não chegou a dizer 
ao declarante que votaria no acusado por conta desse benefício; que 
o referido terreno era da prefeitura municipal de Antônio Almeida, 
não sabendo dizer a forma pela qual foi repassado; que o terreno 
fi ca localizado no bairro Taturuba, vizinho ao bairro Ouro Preto; 
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(…) Que quando lhe foram contados por Manoel, Jordanglébio, 
Vicente e Antônio do Gonçalo os relatos acima mencionados não 
havia outra pessoa.

TESTEMUNHA RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS: (…) que 
no mesmo período, Jordanglébio Pereira dos Santos recebeu da 
prefeitura um terreno, localizado no bairro Tuturubá, vizinho ao 
bairro Ouro Preto; que também fi cou sabendo do próprio bene-
fi ciário; Que Manoel Rodrigues, Jordanglébio e Vicente Muniz, 
quando relatam terem recebido os benefícios antes referidos, não 
disseram que receberam em troca de seu voto.
TESTEMUNHA MARIA JURACI FERREIRA: (…) que embora 
não tenha presenciado o acusado proporcionando algum benefício 
em troca de voto ao candidato por ele apoiado, Alcebíades, havia 
notícias na cidade a respeito desse tipo de conduta; que cita, a título 
de exemplo, o caso de Jordanglébio Pereira dos Santos e sua esposa 
Meirimar, que há muito tempo pleiteavam junto ao então prefeito 
João Batista a concessão de um terreno para a construção de sua casa; 
que o terreno foi concedido no período eleitoral, fi cando localizado 
na zona urbana deste município; (…) Que acredita ser da prefeitura o 
terreno doado a Jordanglébio e não do acusado, pois conhece as duas 
propriedades imóveis pertencentes a ele na zona urbana desta cidade; 
que o terreno cedido fi ca no bairro ouro preto, não sabendo precisar 
a rua; que ouviu comentários no sentido de que Leocádio, secretário 
municipal, deu R$ 126 (cento e vinte e seis) reais a Jordanglébio para 
a regularização e transferência do imóvel doado.

Ora, convém recordar o entendimento do STF no sentido de não 
ser sufi ciente para uma condenação a prova “por ouvir dizer” como se 
pode observar a seguir:

(…) Noutros termos: não se pode presumir a responsabilidade cri-
minal do Prefeito, simplesmente com apoio na indicação de tercei-
ros - por um “ouvir dizer” das testemunhas --; sabido que o nosso 
sistema jurídico penal não admite a culpa por presunção. (...) 4. Im-
procedência da ação penal. Absolvição dos réus por falta de provas, 
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nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Pe-
nal. (AP 447, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, 
julgado em 18/02/2009, DJe-099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 
29-05-2009 EMENT VOL-02362-01 PP-00022) 
(...) Toda e qualquer condenação criminal há de fazer-se alicerçada em 
prova robusta. Indícios e o fato de se ouvir dizer que o acusado seria 
um trafi cante de drogas não respaldam pronunciamento judicial conde-
natório, o mesmo devendo ser dito em relação a depoimentos colhidos 
na fase policial e não confi rmados em juízo.(...) (HC 77987, Relator(a):  
Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, 
DJ 10-09-1999 PP-00002 EMENT VOL-01962-01 PP-00094) 
Ocorre, porém, que o ilícito se encontra robustamente comprova-

do a partir dos depoimentos que passo a transcrever.
Vejam o teor dos depoimentos dos eleitores (cônjuges) suposta-

mente corrompidos:

TESTEMUNHA JORDANGLEBIO PEREIRA DOS SAN-
TOS, ELEITOR SUPOSTAMENTE CORROMPIDO: “Que 
no mês de agosto e setembro de 2008 João Batista foi até a casa 
do depoente e ofereceu um lote de terreno, após ter lhe pergun-
tado se este tinha onde morar; que naquela ocasião João Batista 
não lhe disse que daria um lote mais iria procurar e lhe dá; que 
passado uns dias João Batista encontrou o depoente no Ginásio 
Poliesportivo e naquela ocasião lhe ofereceu um lote de terreno 
para que o depoente votasse no candidato a prefeito Alcebía-
des; que então João Batista levou o depoente até a casa do Sr. 
conhecido por Vale e este lhe disse que o lote do terreno já era 
dele depoente; que ainda naquela ocasião João Batista disse que 
Dantes iria colocar umas carradas de materiais no lote doado ao 
depoente; que Dante era cabo eleitoral dos candidatos apoiados 
por João Batista; que lhe foram doadas por João Batista duas 
carradas de pedra, uma de areia e uma de barro; que em troca do 
terreno e do material João Batista pediu que o depoente votasse 
em Alcebíades; que o documento do terreno foi prometido para 
depois das eleições e até a presente data não lhe foi passado o 
documento de propriedade do referido lote, embora o depoente 
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já tenha o documento dos talões de água em seu nome. (…) Que 
Gustavo, neto da Marcelina do Josino, presenciou todos esses 
fatos; que no dia da visita de João Batista a casa da sogra do de-
poente lá também se encontrava sua sogra e sua mulher; que ini-
ciou a construção no terreno doado mas não a concluiu porque 
João Batista não deu o restante do material prometido; que essa 
construção foi iniciada pelo próprio depoente com a ajuda do 
cunhado Vicente Muniz; (...) que tomou posse do terreno logo 
após o dono Vale ter dito que o terreno era seu e isto ocorreu 
no início do mês de setembro/2008; que não tem ninguém mo-
rando no local, pois a construção está apenas começando; que 
as carradas de material doadas pelo João Batista foram entregues 
em meados de setembro; (...) que a pessoa que levou as carradas 
de material de construção até seu terreno foi Madurim que era 
motorista do carro de Dantes”.

TESTEMUNHA MEIRIMAR MUNIZ DE SOUSA, ELEITO-
RA SUPOSTAMENTE CORROMPIDA: “Que entre os meses de 
agosto e setembro estava na residência de sua mãe juntamente com 
seu esposo Jordanglebio quando recebeu a visita do então prefei-
to João Batista, acompanhado de Alcebiades; que naquela ocasião 
João Batista apresentou Alcebiades como candidato a Prefeito; que 
João Batista perguntou a depoente se eles tinha algum imóvel, e 
obtida a resposta negativa, ofereceu um terreno para que votasse 
em Alcebiades, que essa promessa e entrega do terreno foi feita du-
rante o período eleitoral do ano passado, que também foi entregue 
por João Batista, barro e pedra para construir a casa, que a fi m de 
trabalhar a depoente e seu esposo foram para a cidade de Brasília-
-DF, que devido a intimação para comparecer a esta audiência seu 
esposo pediu as contas e com ajuda da irmã dele Carliane comple-
tou as passagens e vieram de ônibus para esta cidade. (…) Que não 
sabe dizer se antes da reunião na casa de sua mãe João Batista havia 
procurado seu esposo; que não sabe informar o nome do dono do 
terreno que foi doado para o seu esposo; que não há ninguém mo-
rando no terreno, porque somente existe as cavas; que com a sua 
vinda para esta audiência resolveram tomar a morar nesta cidade; 
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que Alcebiades não procurou a testemunha e nada ofereceu em 
troca de votos; que viu a carrada e o monte de barro no lote mais 
não viu o momento da entrega e nem quem as levou; que o início 
das obras de construção das obras foram feitas antes das eleições; 
que essas obras somente foram feitas por seu esposo e um irmão 
da depoente; que não tem conhecimento de nenhuma declaração 
assinada por seu esposo; que o lote não estava em nome do seu 
esposo, pois João Batista o comprou e o deu a seu esposo; que não 
sabe informar qual o valor dado por João Batista pelo lote; que não 
houve nenhuma promessa de João batista para passar o lote para 
o nome do depoente e seu marido; que em nenhum momento co-
mentou que o Vicente Muniz, seu cunhado que seu esposo havia 
tinha ganhado um lote para votar em Alcebiades;  (...) que não sabe 
dizer como foi que lhe foi feita a entrega do lote ao seu marido”.

Registre-se que embora DANTES GOMES DA FONSECA sus-
tente que “entregou o material a Meirimar” e esta afi rme que “não viu o 
momento da entrega e nem quem as levou”, observo que não há contro-
vérsia quanto à realização de doação de materiais de construção para Mei-
rimar, uma vez que, nesse ponto, os depoimentos são uníssonos em asse-
verar que foi entregue, por João Batista, uma carrada de pedra a Meirimar.

Passo à transcrição do depoimento de DANTES GOMES DA 
FONSECA:

INFORMANTE DANTES GOMES DA FONSECA, MOTO-
RISTA QUE ENTREGOU OS MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO: “que a mando de João Batista deixou uma carrada de mate-
rial de construção no terreno pertencente a mulher de Jordanglebio; 
que foi a pessoa física de João Batista que efetuou o pagamento do 
frete para a mulher de Jordanglébio; (...) que durante a campanha 
passada não viu o então Prefeito João e nem o atual Prefeito Alce-
biades prometendo dinheiro ou doações em troca de votos. (…) 
que João Batista não disse qual o motivo de dar uma carrada de pe-
dra para Meirimar; que não se recorda em que época foram feita a 
entrega dessa carrada de pedra. (…) que João Batista não disse qual 
o motivo de estar dando uma carrada de pedra para Meirimar, que 
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não se recorda em que época foram feitas a entrega dessa carrada 
de pedra”.

No ponto, esclareço que levei em consideração as declarações pres-
tadas pelo informante uma vez que o mesmo foi contraditado por ter 
estreita ligação com o acusado e, no caso, traz manifestações que apontam  
a doação de bens à eleitora Meirimar.

Acrescento, ainda, que a testemunha VICENTE ROSA MUNIZ 
afi rma  não ter presenciado a doação do terreno, no entanto, afi rma co-
nhecer e ter trabalhado no mesmo como pedreiro: “(…) que conhece Jor-
danglébio; que foi contratado por Jordanglébio para fazer um serviço de 
pedreiro em um terreno de sua propriedade; que ouviu falar pelo próprio 
Jordanglébio que aquele terreno lhe fora doado pelo Sr. João Batista, então 
prefeito desta cidade”.

Registro que a prova exclusivamente testemunhal, quando as únicas 
pessoas que presenciaram a conduta são os próprios eleitores corrompi-
dos, deve ser considerada válida, desde que harmoniosa e coerente.

Sobre o assunto, transcrevo ementas de julgados do TSE:

EMENTA Ação penal. Deputado federal. Corrupção eleitoral (art. 
299 do Código Eleitoral). (...) 3. Estando presente o dolo, resta 
satisfeita a orientação jurisprudencial no sentido da exigência do 
referido elemento subjetivo para a tipifi cação do crime em apreço. 
4. Fraude eleitoral que tem sido comumente praticada em nosso 
País, cometida, quase sempre, de forma engenhosa, sub-reptícia, 
sutil, velada, com um quase nada de risco. O delito de corrupção 
via de regra permite que seus autores, mercê da falta de sufi ciente 
lastro probatório, escapem pelos desvãos, em manifesta apologia 
do fantasma da impunidade, e com sério e grave comprometimen-
to do processo eleitoral. Bem por isso, vem se entendendo que 
indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre con-
vencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados 
por contraindícios ou por prova direta, podem autorizar o juízo de 
culpa do agente. (...) (AP 481, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNI-
CO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-06-2012) 
Ação penal. Corrupção eleitoral. 1.  Na linha da jurisprudência do 
Tribunal, recebem-se como agravo regimental os embargos de de-
claração opostos contra decisão individual. 2.  Para rever a conclu-
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são do Tribunal a quo de que houve a entrega de doação a eleitor 
com a fi nalidade de obtenção de seu voto, a confi gurar corrupção 
eleitoral, seria necessário o reexame de matéria de fato, o que não 
é possível em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 279 do 
Supremo Tribunal Federal. 3.  O pedido expresso de voto não é 
exigência para a confi guração do delito previsto no art. 299 do Có-
digo Eleitoral, mas sim a comprovação da fi nalidade de obter ou 
dar voto ou prometer abstenção. 4.  A circunstância de a compra 
de voto ter sido confi rmada por uma única testemunha não retira 
a credibilidade nem a validade da prova. Embargos de declaração 
recebidos como agravo regimental e não provido. (Embargos de De-
claração em Recurso Especial Eleitoral nº 58245, Acórdão de 02/03/2011, 
Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publi-
cação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 89, Data 12/05/2011, 
Página 31 RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 22, Tomo 
2, Data 02/03/2011, Página 92)
AÇÃO PENAL PÚBLICA - DIVISIBILIDADE. O titular da 
ação penal pública - o Ministério Público - pode deixar de acionar 
certos envolvidos, como ocorre no tipo corrupção do artigo 299 
do Código Eleitoral quanto ao eleitor, geralmente de baixa escola-
ridade e menos afortunado, que teria recebido benefício para votar 
em determinado candidato. PROVA TESTEMUNHAL - VIABI-
LIDADE. A regra segundo a qual o corréu não pode fi gurar, no 
processo em que o é, como testemunha há de ser tomada de forma 
estrita, não cabendo partir para fi cção jurídica, no que, envolvido 
na prática criminosa - compra de votos, artigo 299 do Código Elei-
toral -, não veio a ser denunciado. (Habeas Corpus nº 78048, Acórdão 
de 18/08/2011, Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEI-
RO DE OLIVEIRA, Relator(a) designado(a) Min. MARCO AURÉ-
LIO MENDES DE FARIAS MELLO, Publicação: DJE - Diário da 
Justiça Eletrônico, Tomo 187, Data 29/09/2011, Página 25).

Portanto, entendo que o conjunto probatório carreado aos autos é 
farto e inconteste no sentido da ocorrência da prática da conduta imputa-
da ao denunciado (oferecimento de dádivas em troca de votos).

3 - No que se refere ao OFERECIMENTO DE UM TERRE-
NO A MARCOS ANTÔNIO EVANGELISTA DO CARMO E EN-
TREGA DA QUANTIA DE R$ 126,54 (CENTO E VINTE E SEIS 
REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA FINS 
DE PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA E REGULARIZA-
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ÇÃO DO LOTE DE TERRENO DOADO, vejam o depoimento tes-
temunhal do eleitor supostamente corrompido:

TESTEMUNHA MARCOS ANTÔNIO EVANGELISTA DO 
CARMO: “Que no fi nal de julho e início de agosto foi procurado 
por João Batista, em uma reunião de família realizada na casa de um 
irmão do depoente, ocasião que lhe foi oferecido um terreno no 
Bairro Ouro Preto, na Rua José Patrício Pereira em troca de votar 
no candidato Alcebiades Borges; que o terreno foi passado para 
o nome do depoente pelo professor João Batista; que o terreno 
foi registrado em cartório em nome do depoente; que inclusive o 
dinheiro da transferência do registro de imóvel R$ 126,54 (cento 
e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), foi doado pelo 
professor João Batista; que inclusive teve que regularizar logo este 
terreno porque foi alugado pela empresa CLARO pelo valor de R$ 
300,00 (trezentos reais); que ratifi ca que esse terreno foi doado por 
João Batista com intuito de que o depoente votasse em Alcebiades. 
(...) que possui o contrato de aluguel do terreno para a empresa 
CLARO. (…) que o pessoal da CLARO lhe contactou depois da 
conversa que o depoente teve com o professor João Batista e antes 
da data do registro do terreno no registro do cartório imobiliário; 
que adquiriu a posse do terreno desde quando foi procurado por 
João Batista; que foi intimado para depor na Delegacia local sobre 
a questão do terreno; que o depoente recebeu o dinheiro para a 
transferência do imóvel na prefeitura local das mãos de Secretário 
Leocádio o qual havia recebido telefonema de João Batista dizendo 
que lhe entregasse aquela quantia ao depoente; que o contato para 
fazer entrega dessa importância ao depoente não foi pessoal com 
João Batista e sim de um telefonema dado por Leocádio com João 
Batista; que a entrega deste dinheiro não foi vista por ninguém, por-
que Leocádio fez a entrega dentro de um quarto na prefeitura desta 
cidade; (…) Que não tinha conhecimento de que receber dádivas 
em troca de votos era crime e na época estava era necessitado do 
terreno e aceitou a proposta que lhe foi feita”.

Sobre o assunto, trago a versão apresentada pelo Secretário de Ad-
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ministração da Prefeitura, pessoa apontada como responsável pela entrega 
do valor referente à transferência do imóvel:

TESTEMUNHA LEOCÁDIO BRITES DE ABREU: “Que em 
julho de 2008 o depoente exercia o cargo de Secretário de Admi-
nistração no município de Antônio Almeida quando foi procurado 
pelo Sr. Marco Antônio Evangelista, que estava acompanhado de um 
engenheiro da empresa CLARO, não sabendo informar seu nome, 
oportunidade em que Marco Antônio se referia à aquisição de um 
documento de propriedade de um imóvel para instalar uma antena 
da referida empresa; que como Marco Antônio não tinha documento 
comprobatório da propriedade do imóvel foi até aquela secretaria ver 
a possibilidade de aquisição do referido documento; que diante do 
fato referido, o depoente fez uma consulta à assessoria jurídica do 
município e foi orientado por aquela assessoria no sentido de que 
deveria expedir o referido documento em favor de Marco Antônio, 
o que foi feito através do TERMO DE CONCEÇÃO DE USO 
DE BEM IMÓVEL, em favor do Sr. Marco Antônio Evangelista do 
Carmo; que esse fato ocorreu no início de julho de 2008, que a refe-
rida documentação foi feita com a autorização do sr. Prefeito, João 
Batista Cavalcante Costa; que o imóvel cedido ao Sr. Marco Antônio, 
trata-se de um lote na Rua José Patrício Pereira, não sabendo infor-
mar a sua metragem, cujo bem é de propriedade do município; que 
declara o depoente que esse local era o único que poderia receber a 
antena para dar cobertura do sinal via celular; razão por que houve 
interesse do  município em ceder o referido bem a Marco Antônio; 
que inclusive foi dito pelo engenheiro da Empresa Claro que se não 
houver a colaboração do município nesse sentido, a referida empresa 
desistiria de prestar os serviços de telefonia móvel neste município; 
que declara que o denunciado Marco Antônio Evangelista do Carmo 
já tinha a posse do referido imóvel anteriormente, todavia, não sabe 
precisar o tempo em que o mesmo tinha a referida posse; que decla-
ra que o município formalizou o TERMO DE CONCEÇÃO DE 
USO do referido imóvel, fi cando a transferência junto ao  cartório 
competente por conta de Marco Antônio (…) que naquela época o 
senhor Marco Antônio alegou que não tinha condições de pagar as 
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despesas referentes à transferência junto ao cartório competente para 
registro do bem em seu nome, razão por que o município através 
do então prefeito, Sr. João Batista pagou a importância de R$120,00 
(cento e vinte) reais, a título de doação a Marco Antônio, para trans-
ferência do bem, inclusive através de recibo assinado pelo Sr. Marco 
Antônio; que declara que houve contato do depoente com o senhor 
João Batista onde este autorizou o tesoureiro da prefeitura para pro-
ceder o pagamento da quantia já acima referida, ou seja, de R$ 120,00 
para o Sr. Marco Antônio; que nessa época o candidato a prefeitura 
era o Sr. Alcebíades Borges do Rego, sucessor de João Batista; que 
confi rma que o Sr. Alcebíades era o candidato a prefeito apresentado 
pela coligação que fazia parte Sr. João Batista; que declara que não 
repassou qualquer valor em dinheiro para a pessoa de Marco Antô-
nio; que a importância de 120,00 referente à transferência do imóvel 
foi paga pela tesouraria ao Sr. Marco Antônio através de recibo; que 
nunca presenciou o Sr. João Batista dando, prometendo ou oferecen-
do qualquer coisa a pessoa em troca de votos, entretanto, depois que 
se formalizou esse processo vários comentários saíram que o prefeito 
seria cassado por compra de votos; que o tesoureiro do município à 
época era o Sr. Franklin Pereira dos Santos; (...) que declara a teste-
munha que reconhece os documentos de fl s. 13/14 como sendo o 
contrato de seção de uso entre a prefeitura e Marco Antônio; (…) 
que acha que a prefeitura não atentou para o teor da cláusula quinta 
do TERMO DE CESSÃO DE USO de fl s. 13/14; que a prefeitura 
não tratou diretamente com a empresa Claro sobre a disponibiliza-
ção do terreno cedido, por que a empresa Claro não aceitava; (…) 
que o município ao formalizar o TERMO DE CESSÃO DO USO 
do imóvel, já sabia que naquele local iria ser instalada uma antena da 
empresa Claro;  (...) que tem conhecimento de que os engenheiros 
da empresa Claro realizaram estudos para viabilizar a instalação da 
antena, sendo que o local onde foi instalado a antena era o adequado. 

Observe-se que o depoimento testemunhal do eleitor supostamen-
te corrompido foi corroborado pelas declarações do Sr. Leocádio Brites 
de Abreu ao afi rmar que a cessão do terreno e do valor necessário para a 
transferência de fato ocorreram em período eleitoral.
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Acrescente-se que consta dos autos, também, o termo de cessão de 
uso do terreno em comento datada de 13 de agosto de 2008 e assinada 
pelo denunciado (fl s. 16/17); cópia do respectivo registro do imóvel em 
cartório, que confi rmam a transferência da propriedade ao eleitor Marcos 
Antônio Evangelista do Carmo; e cópia do contrato de locação não resi-
dencial fi rmado entre a Claro e o Marco Antônio (fl s. 54/61 do Apenso I).

Pontuo que o fundamento de que a doação do imóvel ao eleitor 
visava “atender o anseio da sociedade no sentido de acesso à telefonia mó-
vel” não se sustenta diante da simples análise da cláusula quinta do termo 
de cessão de uso do imóvel (assinada pelo prefeito às fl s. 16/17), vejam:

CLÁUSULA QUINTA – DO USO DO BEM 
O terreno objeto deste Termo de CONCESSÃO de Uso servirá 
única e exclusivamente para a edifi cação de uma casa, com a fi nali-
dade de MORADIA, fi cando o CONCESSIONÁRIO responsável 
pelo citado terreno, que não poderá ter outro uso que não o aqui 
especifi cado não se admitindo, ainda, em hipótese alguma, subse-
ção ou transferência do mesmo a qualquer título”.

Também observo a contradição entre o depoimento do Secretário de 
Administração e o Prefeito quanto à negociação com a empresa Claro. Explico.

O fato é que o Secretário de Administração afi rma “que a prefeitura 
não tratou diretamente com a empresa Claro sobre a disponibilização do 
terreno cedido”; enquanto o Prefeito, de maneira desenvolta, narra como 
supostamente teriam acontecido as negociações da prefeitura de forma 
direta com a citada empresa, senão vejamos: 

“(…) que lembra que teve um fato em sua administração que fi cou 
marcado em sua memória por que teve que atender a um pedido 
formulado pela Empresa Telefônica CLARO, no qual a referida 
empresa precisava instalar uma torre em algum local deste municí-
pio (estratégico, a ser escolhido por aquela empresa); que diante da 
escolha da empresa o referido local recaiu no imóvel que já tinha a 
posse desse terreno localizado no bairro Ouro Preto, cujo imóvel 
estava sob a responsabilidade do senhor Marco Evangelista, que já 
detinha a posse desde 2004; que declara o interrogado que diante 
da escolha da empresa Claro no que se refere ao imóvel, teve que 
regularizar a situação do mesmo para a pessoa desse senhor a fi m 
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de que este transacionasse junto à empresa Claro, visando instalar 
uma antena de telefonia celular para atender a região; que assim foi 
feito, visto que não tinha serviço de celular neste município; que o 
interrogado declara que autorizou o Secretário de Administração 
do Município que resolvesse o problema, regularizando a docu-
mentação do imóvel para a pessoa de Marco Antônio onde foi 
concedido ao mesmo um Termo de Uso de Imóvel, não sabendo 
informar que o referido documento foi registrado no registro imo-
biliário competente;”

Observe-se, ainda, que, enquanto o Secretário de Administração 
sustenta que a negociação iniciou ao ser “procurado pelo Sr. Marco Antô-
nio Evangelista, que estava acompanhado de um engenheiro da empresa 
CLARO”, o Prefeito afi rma que a negociação partiu da necessidade de 
“atender a um pedido formulado pela Empresa Telefônica CLARO”.

Portanto, também entendo confi gurado o ilícito descrito no art. 
299 do CE neste caso, uma vez que o depoimento testemunhal do eleitor 
supostamente corrompido foi corroborado pelas demais provas acima ci-
tadas.

4 - Quanto à conduta imputada ao denunciado no sentido de que 
teria OFERECIDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 100,00 (CEM RE-
AIS) PARA QUE ALBETIZA EVANGELISTA DO CARMO PA-
GASSE UMA CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRAVA EM 
ATRASO, observo que a eleitora afi rma que:

“Que no início do mês de agosto de 2008 em sua residência, re-
cebeu a visita de João Batista, Alcebiades, Miguel e Sr. João, que na-
quela oportunidade João Batista disse que ia lhe dá uma ajuda para 
pagar sua água que estava no corte (...) que naquela ocasião não 
recebeu não foi o dinheiro e sim uma ordem escrita para receber o 
dinheiro na prefeitura nas mãos de José Robert; que o dinheiro foi 
entregue por José Robert numa sala da prefeitura (...) que não se 
lembra da data e nem do mês em que foi pegar a ordem na casa do 
Sr. João Batista. (...) que no momento em que recebeu essa ordem 
na casa de João Batista o Alcebiades não estava presente; que na 
ocasião em que João Batista e Alcebiades foram até a casa da depo-
ente o Alcebiades lhe pediu o voto, e daí pra cá o Alcebiades não 
mais lhe pediu o voto; que naquela ocasião Alcebiades só pediu 
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que a depoente votasse nele mais não lhe prometeu nada.”

Registre-se que o documento de fl . 13 confi rma o depoimento da 
eleitora supostamente corrompida, uma vez que se trata de autorização 
assinada pelo denunciado em 5 de agosto de 2008 com a seguinte ordem: 
“autorizo: resolva este problema de luz da dona Albetiza, no valor de R$ 
100,00”.

Alerto que embora haja uma divergência quanto à fi nalidade da 
entrega do valor de R$ 100,00, se para pagamento de água ou de ener-
gia elétrica, bem como tenha ocorrido a retifi cação do depoimento pela 
eleitora quanto ao recebimento do dinheiro, entendo que esse fato não 
afasta a ocorrência da citada doação, nem retira a força probante da prova 
testemunhal, ainda mais quando observamos que se trata de uma senhora 
aposentada que não sabe ler e nem escrever (fl . 33), bem como diante do 
fato de ter sido confi rmada por prova documental.

Além do mais, o denunciado confi rma a entrega da benesse, embo-
ra sustente que se trata de adversária política de João Batista e que a fi na-
lidade foi “ajudá-la a solucionar o seu problema de energia elétrica, já que 
a mesma diversas vezes o procurou, alegando ser pobre e está passando 
por sérios problemas fi nanceiros, não possuindo condições de arcar com 
o referido débito”.

Portanto, constato provas sufi cientes para comprovar a concessão 
da dádiva em troca de voto.

5 - O denunciado também é acusado de OFERECER DOIS 
MILHEIROS DE TIJOLOS A VICENTE ROSA MUNIZ, ALÉM 
DA PROMESSA DE ENTREGA DE UMA “CARRADA” DE PE-
DRAS, FORNECENDO-LHE AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO 
PARA O SEU RECEBIMENTO.

Sobre o caso, o denunciado sustenta que “trata-se de um homem 
que exerce a profi ssão de pedreiro, o qual foi contratado para prestar ser-
viços à prefeitura na reconstrução de uma galeria, entretanto a obra não 
foi realizada nem o material recebido, mas as autorizações de recebimento 
de tais materiais já haviam sido expedidas (…) o Sr. Vicente, utilizou-se 
de má-fé, guardando o documento consigo e apresentando-o como prova 
contrária ao então prefeito, ora acusado, com o intuito de prejudicá-lo 
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durante o pleito eleitoral”.
No entanto, além de não constar dos autos qualquer prova dessas 

alegações, observo que o conjunto probatório carreado aos autos eviden-
cia a prática do ilícito imputado ao denunciado. 

Para uma melhor explanação do exposto, transcrevo o depoimento 
do eleitor supostamente corrompido, do motorista do caminhão que teria 
entregado o material de construção e da testemunha Gilberto Pereira da 
Silva: 

TESTEMUNHA VICENTE ROSA MUNIZ: “Que durante os feste-
jos de junho/2008 o João Batista, então prefeito desta cidade se dirigiu 
na residência do depoente por volta das 03:00 horas da tarde e lhe ofe-
receu dois milheiros de tijolos para o depoente votar no candidato Al-
cebíades: que a testemunha então fi cou quieta; que os tijolos não foram 
entregues ao depoente; que o depoente também não recebeu pedras 
de João Batista para votar em Alcebiades; que João Batista contratou a 
testemunha por R$ 700,00 para fazer um serviço de pedreiro para fazer 
um serviço de Dona Lúcia; que por motivo de saúde a testemunha não 
fez o serviço; (…) Que João Batista entregou a testemunha um bilhete 
dando ordem para que fosse entregue as pedras ao depoente; que reco-
nhece a fotocópia de f1s. 158 que lhe foi entregue pelo Sr. João Batista; 
que quem iria lhe entregar o material era o Sr. Dantes; que seu Dantes 
era dono da caçamba que entregava o material que inclusive faz a coleta 
de lixo na cidade;  (…) Que no dia em que João Batista lhe prometeu os 
dois milheiros de tijolos encontra-se na companhia do Sr. Alcebiades, 
então candidato a prefeito; que naquela ocasião só se encontrava na 
residência do depoente ele próprio e seu fi lho de cinco anos; que João 
quando chegou na residência do depoente lhe disse “sua casinha esta 
feia e então vou lhe ajudar com dois mil tijolos, mais você tem que aju-
dar Alcebiades”; que não recebeu material nenhum que lhe foi prome-
tido em troca de votos; (...) que a promessa de entrega desses milheiros 
de tijolos e pedras foi durante os festejos de julho que se iniciou de 08 
para 13 de julho”.

INFORMANTE DANTES GOMES DA FONSECA: “Que duran-
te os 8 anos em que o acusado ocupou o cargo de prefeito deste 
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município, o declarante prestou serviços de caráter privado para o réu 
e serviços para a prefeitura; (...) que cobrava pela carrada de areia por 
volta de R$ 70,00 (setenta) reais; que também vendia para a prefeitura 
esse material; (...) que entregou também material a Vicente Muniz, 
não se lembrando quando nem do que se tratava especifi camente; 
que não se lembra se essa entrega foi feita a serviço da prefeitura ou 
se mediante venda feita pelo declarante; (...)  que durante o período 
eleitoral a frequência dos serviços prestados para a prefeitura não 
aumentou; que era costumeiro receber por escrito ordens do acusado 
enquanto prefeito para entrega de material de construção em deter-
minados locais; que não recebeu ordens desse tipo durante a campa-
nha eleitoral; que ACHA que tinha uma ordem oriunda da prefeitura 
autorizando à entrega de material de construção a Vicente Muniz.

TESTEMUNHA GILBERTO PEREIRA DA SILVA: “que Vicen-
te Muniz recebeu uma carrada de pedra da prefeitura, tendo dito ao 
declarante que o benefício foi oferecido em troca de seu voto; que o 
próprio João Batista teria feito essa proposta, de dar uma carrada de 
pedra em troca de voto ao seu candidato; que o acusado autorizou 
a entrega desse benefício, tendo dado a ordem a Alcebíades, então 
candidato a prefeito.

Registre-se que também consta dos autos um documento (fl . 13) que  
confi rma o depoimento do eleitor supostamente corrompido, uma vez que se 
trata de autorização assinada pelo denunciado em 3 de julho de 2008 com a 
seguinte ordem: “autorizo: 01 (uma) carrada de pedra para Vicente Muniz”.

Portanto, da análise do caso, observo que a fi rmeza e ausência de contradi-
ções nas afi rmações prestadas por VICENTE ROSA MUNIZ corroboradas com 
os demais depoimentos, bem como a juntada de documento de fl . 13, denotam a 
efetiva prática de corrupção eleitoral por parte do acusado, não interessando se o 
bem foi efetivamente entregue, pois o crime se confi gura com a simples promessa.

CONCLUSÃO

Assim, entendo que o conjunto probatório carreado aos autos é 
sufi ciente para embasar um decreto condenatório em desfavor do acu-
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sado, estando inequivocamente demonstradas a autoria e a materialidade 
delitiva, diante da evidencia de oferta de benesses com o fi m de obtenção 
de voto dos seguintes eleitores:

1 - Jordanglébio Pereira dos Santos;
2 - Merimar Muniz de Sousa;
3 - Marcos Antônio Evangelista do Carmo;
4 - Albetiza Evangelista do Carmo;
5 - Vicente Rosa Muniz.
A par dessas considerações, VOTO pela procedência parcial da 

pretensão condenatória consignada na denúncia de forma a condenar o 
acusado JOÃO BATISTA CAVALCANTE COSTA como incurso nas 
sanções penais do art. 299 do Código Eleitoral. Ato contínuo, passo à 
dosimetria da pena, de acordo com o critério trifásico encartado no orde-
namento pátrio (art. 68 do CP).

Da análise dos autos, constato que o acusado agiu com culpabili-
dade em grau elevado, uma vez que praticada pelo réu em prol da candi-
datura de seu aliado político. Sem antecedentes criminais (certidões de 
fl s. 61 e 63). Sem elementos sufi cientes para avaliar a conduta social e 
personalidade do Réu. O motivo para o cometimento do crime foi a busca 
pela vitória de seu aliado político Sr. Alcebíades Borges do Rego ao cargo 
de prefeito de Antônio Almeida-PI, nas eleições municipais de 2008, de 
maneira ilícita, não podendo, no caso, ser valorado já que inerente ao tipo 
penal. As circunstâncias do crime não merecem maior censura já que não 
ultrapassam os limites próprios do crime em análise. As consequências 
do crime são ínsitas ao tipo penal. O comportamento da vítima não tem 
como ser valorado, já que a vítima é o Estado.

Assim, nos termos acima escritos, fi xo a pena-base em 1 (um) ano 
de reclusão (patamar mínimo) e ao pagamento de 6 dias-multa, cada um 
no valor unitário de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, na for-
ma do art. 286, § 1º, do CE, por ser compatível com as condições pessoais 
e econômicas do réu, considerando que as infrações cometidas indicam 
que o agente dispõe de recursos econômicos consideráveis, ante o volume 
de doações efetuadas a eleitores.

Considerando que o réu agiu com abuso de poder, o que, nos ter-
mos do art. 61, II, “g” do CP, é razão sufi ciente para o agravamento da 
pena, aumento-lhe a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo: 1 (um) ano e 2 
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(dois) meses de reclusão e ao pagamento de 7 dias-multa. Esclareço que 
a majoração da pena está em perfeita harmonia com a jurisprudência do 
STJ e deste TRE-PI:

CRIMINAL. HC. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE DES-
CLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. MOMEN-
TO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE 
DE QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍ-
TIMA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AU-
MENTO. LIMITES NÃO FIXADOS PELO CÓDIGO PENAL. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO 
ENTRE 1/6 E 2/3. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
(...) V. Embora o Código Penal não fi xe limites mínimos e máximos 
para o aumento a ser efetivado em razão das agravantes genéricas, 
devem prevalecer os princípios da razoabilidade e proporcionali-
dade, evitando-se a aplicação em quantidades aleatórias. VI. Para 
tanto, devem ser utilizados os percentuais de 1/6 a 2/3, previstos 
na terceira fase da dosimetria, referentes às causas especiais de au-
mento e diminuição de pena, sendo que qualquer acréscimo além 
do mínimo, deve ser precedido de fundamentação idônea. VII. Evi-
denciada a ausência de fundamentação hábil a majorar a pena em 
1/3 pelo reconhecimento da reincidência, deve ser elaborada nova 
dosimetria, aplicando-se o percentual de 1/6 para a agravante ge-
nérica. VIII. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto 
do Relator. (STJ - HC: 135327 SP 2009/0082921-8, Relator: Minis-
tro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 28/09/2010, T5 - QUINTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2010).
RECURSOS CRIMINAIS. (…) 5. O Código Penal, no art. 61, II, 
“g”, prescreve que o cometimento de crime com abuso de poder ou 
violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profi ssão é 
razão sufi ciente para o agravamento da pena. (…) 9. Reforma, em 
parte, da sentença para considerar a agravante prevista no art. 61, 
II, “g”, do Código Penal e, por conseguinte, majorar a pena fi xada 
na fração de 1/6, resultando na pena privativa de liberdade de 02 
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(dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e no pagamento de multa, 
no valor fi xado na sentença, convertendo-se a pena privativa de 
liberdade em restritiva de direitos. (Recurso Criminal nº 324, Relator: 
Des. Joaquim Dias de Santana Filho, data de julgamento:7 de outubro de 
2014).

Não há mais circunstâncias agravantes ou atenuantes a se-
rem reconhecidas (arts. 61 e 65 do CP), 

Não identifi co causas especiais de aumento ou diminuição 
da pena.

Considerando que os autos demonstram a ocorrência de 5 
(cinco) crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação, e 
que as condições de tempo (pelo menos desde o início do mês de 
julho de 2008 até o mê de setembro), lugar e maneira de execução, 
realizados sob circunstâncias que permitem sua identifi cação como 
pertencentes a uma única trajetória delitiva e com unidade de pro-
pósitos, reconheço a existência de crime continuado, nos termos 
preceituados pelo art. 71 do CP, e aplico a pena imposta a somente 
uma das infrações acrescida de um terço (1/3), tornando-se defi niti-
va em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão e ao pagamen-
to de 9 (nove) dias-multa, com valor unitário de 1 (um) salário-mí-
nimo. O aumento de 1/3 se alicerça na orientação do STF, vejam:

HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. 
CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA. 
ORDEM CONCEDIDA. 1. Uma vez reconhecida a existência de 
continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo paciente, o 
critério de exasperação da pena é o número de infrações cometi-
das. (...) 3. Ordem concedida, para reduzir o aumento da pena de 
um terço para um quinto. (HC 83632, Relator(a):  Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Primeira Turma, julgado em 10/02/2004, DJ 23-04-2004 
PP-00025 EMENT VOL-02148-05 PP-01019) .

Assim, condeno o denunciado na pena de 1 (um) ano, 6 (seis) 
meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 9 (nove) dias-mul-
ta, com valor unitário de 1 (um) salário-mínimo, a ser cumprida no 
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regime aberto e em estabelecimento penal adequado, consoante o 
disposto no art. 299 c/c 284 do Código Eleitoral, e art. 33, § 2º, alí-
nea “c”, c/c o art. 59, caput, ambos do Código Penal.

Contudo, já que a pena imposta não superou 4 (quatro) anos, não 
houve violência real ou grave ameaça contra pessoa, e diante da ausência 
de maus antecedentes e do fato de o réu não ser reincidente, entendo apli-
cável o art. 44 do Código Penal Brasileiro. 

Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas 
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à co-
munidade e em prestação pecuniária, esta no valor equivalente a 12 (doze) 
salários-mínimos (art. 43, I, e 45, § 1º, CP), sendo as entidades favorecidas 
indicadas pelo Juízo da 78ª Zona Eleitoral, atendidas as disposições da 
Resolução nº 154, de 13.07.2012, do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto ao pagamento da pena de multa imposta ao condenado, 
esta deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em jul-
gado a presente decisão, nos termos dispostos nos art. 49 e 50 do Código 
Penal.

Acrescento que, nos termos do art. 1º, I, e, item 4, da LC nº 64/90, o 
réu fi ca inelegível por 8 (oito) anos a partir dessa condenação, devendo ser 
incluída a situação no cadastro eleitoral do condenado (Recurso Especial 
Eleitoral nº 12242, Acórdão de 09/10/2012, Relator(a) Min. ARNALDO 
VERSIANI LEITE SOARES, Publicado em Sessão, Data 09/10/2012).

Após o trânsito em julgado da decisão, lance-se o nome do réu no 
rol dos culpados; comunique-se à seção competente deste tribunal para 
os fi ns do disposto no art. 15, III, da CF c/c art. 92, I, a, do CP; e ofi cie-
-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo 
informações sobre a condenação do acusado.

É como voto, Senhor Presidente.

E X T R A T O  D A  A T A

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 11-34.2014.6.18.0000 - CLASSE 4. 
ORIGEM: ANTÔNIO ALMEIDA-PI (78ª ZONA ELEITORAL). 
RESUMO: AÇÃO PENAL - INQUÉRITO POLICIAL - DENÚN-
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CIA - CRIME TIPIFICADO NOS ART. 299, DO CÓDIGO ELEI-
TORAL - PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA - 
PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Denunciante: Ministério Público Eleitoral, por seu representante
Denunciado: João Batista Cavalcante Costa, Prefeito de Antônio Almeida - PI
Advogados: Drs. Mattson Resende Dourado, Vicente Ribeiro Gonçalves 
Neto e outros
Relator: Dr. José Vidal de Freitas Filho
Decisão: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade e nos termos do voto 
do relator, julgar parcialmente procedente a pretensão condenatória 
em desfavor do denunciado JOÃO BATISTA CAVALCANTE COSTA 
no crime tipifi cado no art. 299 do Código Eleitoral c/c o art. 61, II, “g” e 
art. 71 do Código Penal, para condená-lo a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) 
meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 9 (nove) dias-multa, com 
valor unitário de 1 (um) salário-mínimo, a ser cumprida no regime aberto 
e em estabelecimento penal adequado, consoante o disposto no art. 299 
c/c 284 do Código Eleitoral, e art. 33, § 2º, alínea “c”, c/c o art. 59, caput, 
ambos do Código Penal.
Contudo, já que a pena imposta não superou 4 (quatro) anos, não houve 
violência real ou grave ameaça contra pessoa, e diante da ausência de maus 
antecedentes e do fato de o réu não ser reincidente, aplicar o art. 44 do 
Código Penal Brasileiro para substituir a pena privativa de liberdade apli-
cada por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação 
de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, esta no valor equi-
valente a 12 (doze) salários-mínimos (art. 43, I, e 45, § 1º, CP), sendo as 
entidades favorecidas indicadas pelo Juízo da 78ª Zona Eleitoral, atendidas 
as disposições da Resolução nº 154, de 13.07.2012, do Conselho Nacional 
de Justiça.
Quanto ao pagamento da pena de multa imposta ao condenado, esta de-
verá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a 
presente decisão, nos termos dispostos nos arts. 49 e 50 do Código Penal.
Nos termos do art. 1º, I, e, item 4, da LC nº 64/90, o réu fi ca inelegível 
por 8 (oito) anos a partir dessa condenação, devendo ser incluída a situa-
ção no cadastro eleitoral do condenado.
Após o trânsito em julgado da decisão, lance-se o nome do réu no rol dos 
culpados; comunique-se à seção competente deste tribunal para os fi ns do 
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disposto no art. 15, III, da CF c/c art. 92, I, a, do CP; e ofi cie-se ao órgão 
estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo informações 
sobre a condenação do acusado.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Dias de 
Santana Filho.
Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Juízes Dou-
tores – Francisco Hélio Camelo Ferreira, Dioclécio Sousa da Silva, José 
Wilson Ferreira de Araújo Júnior e José Gonzaga Carneiro. Presente o 
Procurador Regional Eleitoral substituto Doutor Leonardo Carvalho Ca-
valcante de Oliveira. Ausência ocasional e justifi cada do Desembargador 
Edvaldo Pereira de Moura.

SESSÃO DE 09.02.2015
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5. A  C  Ó  R  D  Ã  O    Nº  8588

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 85-88.2014.6.18.0000 - CLASSE 25. 
ORIGEM: TERESINA-PI
Requerentes: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, Diretório 
Estadual no Piauí; Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses, Presidente; 
Myrian Nogueira Portela Nunes, Secretária Geral; Francisco Canindé Dias 
Alves, Tesoureiro; Renato Pires Berger, Tesoureiro Adjunto; Luciano Nu-
nes Santos Filho, Vice-Presidente; Marcos Antonio Parente Elvas Coelho, 
Tesoureiro
Advogados: Doutores Kelson Vieira de Macedo (OAB/PI Nº 4.470) e 
Carlos Yury Araújo de Morais (OAB/PI Nº 3.559)
Relator: Juiz Antônio Lopes de Oliveira

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍ-
TICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 – CONTAS 
APROVADAS. 1. AUSÊNCIA DE ATESTADO DE RECEBI-
MENTO DE MATERIAL IMPRESSO, JÁ QUE O DOCU-
MENTO APRESENTADO NÃO CONSTA ASSINATURA 
DO “CLIENTE” CONFIRMANDO O RECEBIMENTO DO 
MATERIAL. Embora o atestado de recebimento não tenha validade, 
já que não consta a assinatura do recebedor, entendo que a juntada 
do exemplar do jornal, onde consta o nome da empresa responsável 
pela impressão e a tiragem (dados que coincidem com os constantes 
da Nota Fiscal), comprova a entrega do produto, atingido, assim, a fi -
nalidade de provar a entrega do bem/serviço adquirido. Falha sanada. 
2. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONTABILIZADO 
NA NOTA FISCAL E AQUELE REGISTRADO NA PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS E NO CHEQUE. Equívoco causado pela má 
grafi a aposta quando do preenchimento do cheque, o que levou inclu-
sive o bancário a efetuar o pagamento com valor diverso do informado 
por extenso. Falha sanada. 3. EMISSÃO EXTEMPORÂNEA DE 
NOTAS FISCAIS, EM DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO 
NO ARTIGO 11 DA RES. TSE N 21.841/2004 C/C ART. 6º E 
9º DA RES. CFC Nº 1.282/10 (SEGUNDA FALHA). A Inob-
servância de princípios e normas de contabilidade, embora contrarie 
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o disposto no art. 11 da Res.-TSE nº 21.841/2004, trata-se de falha 
formal quando não compromete a regularidade das contas, como é 
o caso que ora se apresenta. 4. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE 
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. Houve utilização de 
recursos do fundo para “criação, diagramação e impressão de cartões 
natalinos e respectivos envelopes, a fi m de felicitar os fi liados ao par-
tido”. Os recursos do fundo partidário possuem destinação específi ca 
disciplinada pelo art. 8º da Res. TSE 21.841/2004. Falha não sanada. 5. 
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. Aplicação dos prin-
cípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar com ressal-
vas a prestação de contas, já que o valor da irregularidade corresponde 
a 0,54% dos recursos arrecadados do fundo partidário no exercício. 
Alerto que “A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende 
que, mesmo quando as irregularidades encontradas redundam na apro-
vação das contas com ressalvas, é cabível a determinação de valores 
ao erário”. (Prestação de Contas nº 94702, Acórdão de 29/05/2014, 
Relator(a) Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário 
de justiça eletrônico, Tomo 154, Data 20/08/2014, Página 72/73). 6. 
RECOLHIMENTO DO VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO 
APLICADO IRREGULARMENTE. Determinação de recolhi-
mento ao erário do valor aplicado irregularmente do Fundo Partidário, 
devidamente atualizado e pago com recursos próprios, sendo que, caso 
o partido não providencie esse recolhimento, os dirigentes partidários 
responsáveis pelas contas em exame devem ser notifi cados para fazê-
-lo, nos termos do art. 34 da Resolução TSE n° 21.841/2004.

A  C  O  R  D  A  M  os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Piauí, à unanimidade, nos termos do voto do relator e em har-
monia parcial com parecer ministerial de fl s. 1.293/1.296, 1.344/1.345 e 
1.377/1.378 dos autos, aprovar com ressalvas as contas do Partido da 
Social Democracia Brasileira – PSDB, referente ao exercício fi nanceiro 
de 2013 (art. 27, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004), determinar que 
o partido, após o trânsito em julgado, recolha ao erário o valor de R$ 
2.010,00 (dois mil e dez reais), pela aplicação irregular do Fundo Parti-
dário, devidamente atualizado e pago com recursos próprios, sendo que, 
caso o partido não providencie esse recolhimento, os dirigentes partidá-
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rios responsáveis pelas contas em exame (conforme documentos de fl s. 
5,6 e 1.112), Senhores Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses, Francisco 
Canindé Dias Alves, Renato Pires Berger e Luciano Nunes Santos Filho, 
devem ser notifi cados para proceder ao recolhimento, nos termos do art. 
34 da Resolução TSE nº 21.841/2004. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, 
em Teresina, 26 de agosto de 2016.

DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO
Presidente

JUIZ ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA
Relator

DOUTOR ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA
Procurador Regional Eleitoral

R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

O SENHOR JUIZ ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA (RE-
LATOR): Senhor Presidente, Senhores Membros desta Egrégia Corte, 
Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pes-
soas presentes,

Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício 
de 2013, apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – 
PSDB, Diretório Estadual/PI, por intermédio de seu representante 
legal, com fulcro na Lei n. 9.504/97 e Resolução TSE n. 21.841/2004.

Prestação de contas apresentada pelo requerente às fl s. 2/1.106 
(volume 1/5) e procuração apresentada pela agremiação à fl . 1.111.

Intimada para apresentar documentos e/ou esclarecimentos, 
a agremiação o fez às fl s. 1.123/1.247 e 1.250/1.253.

Em seguida, a COCIN opinou pela desaprovação das presen-
tes contas (fl s. 1.257/1.264).

Às fl s. 1.271/1.271v, foi dado cumprimento ao art. 38 c/c 50, 
parágrafo único, da Res. TSE n. 23.432/204.

O partido requerente e seus responsáveis apresentaram defe-
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sa às fl s.  1.315/1.324 e juntaram documentos às fl s. 1.327/1.331.
Procurações apresentadas pelos dirigentes às fl s. 1.302, 1.304, 

1.305, 1.325, 1.326 e 1.335.
Alegações fi nais às fl s. 1.362/1.373, sustentando que as falhas 

apontadas são apenas formais. 
O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela desaprova-

ção da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido da So-
cial Democracia Brasileira – PSDB, relativas ao exercício de 2013 
(fl s. 1.293/1.296, 1.344/1.345 e 1.377/1.378).

É o que havia a relatar.

V  O  T  O

O SENHOR JUIZ ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA (RE-
LATOR): Senhor Presidente, o presente feito traz à apreciação deste Tri-
bunal Prestação de Contas Anual, referente ao exercício 2013, apresentada 
pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. 

Inicialmente, transcrevo o art. 65, § 3º, da Res. TSE nº 23.464/2015:

Art. 65. (...) § 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas 
prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 de-
vem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo 
exercício, observando-se que: 
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 
2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na 
Res.-TSE nº 21.841/2004;

No caso, foram praticados vários atos processuais previstos na 
Res.-TSE 21.841/2004, em especial o art. 20, § 1º, de forma a cumprir os 
pressupostos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com o advento da Res. TSE nº 23.464/2015, foi determinada a 
abertura de prazo para integração da lide pelos dirigentes e responsáveis 
por movimentações fi nanceiras, bem como para apresentação de defesa e 
alegações fi nais pelas partes, nos termos dos arts. 38 e 40, caput, da citada 
norma. 

No entanto, não há que se falar em inovação na Res. TSE 
23.464/2015, nem mesmo no que se refere à possibilidade de intimação 
dos dirigentes partidários a prestar esclarecimentos. Veja-se:
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Res.-TSE 21.841/2004
Art. 20. (…) § 2º No processo de prestação de contas podem os 
ex-dirigentes que tenham respondido pela gestão dos recursos do 
órgão partidário no período relativo às contas em exame, a critério 
do juiz ou do relator, ser intimados para os fi ns previstos no §1º.
(...)
Art. 33. Os dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e 
municipal ou zonal respondem civil e criminalmente pela falta de 
prestação de contas ou pelas irregularidades constatadas na escri-
turação e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos 
(Lei nº 9.096/95, art. 37).
Art. 34. Diante da omissão no dever de prestar contas ou de irre-
gularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário, o juiz 
eleitoral ou o presidente do Tribunal Eleitoral, conforme o caso, 
por meio de notifi cação, assinará prazo improrrogável de 60 dias, a 
contar do trânsito em julgado da decisão que considerou as contas 
desaprovadas ou não prestadas, para que o partido providencie o 
recolhimento integral ao erário dos valores referentes ao Fundo 
Partidário dos quais não tenha prestado contas ou do montante 
cuja aplicação tenha sido julgada irregular.
§ 1º À falta do recolhimento de que trata o caput, os dirigentes par-
tidários responsáveis pelas contas em exame são notifi cados para, 
em igual prazo, proceder ao recolhimento.

Sobre o assunto, transcrevo trecho de acórdão do TSE sobre o 
assunto:

Nesse sentido, sempre se pautaram as decisões deste Tribunal, por 
ser o procedimento correto a adotar, em casos tais; mas, para que 
dúvidas como a ora suscitada pelo PSTU deixassem de existir, a 
Resolução n° 23.432/14, recentemente editada pelo TSE e que 
disciplinará as contas partidárias a partir do ano de 2015, adotou 
expressamente tal orientação, na regra de seu artigo 62, § 1º. Isso, 
contudo, não signifi ca que as contas anteriormente prestadas, se 
rejeitadas ou aprovadas com ressalvas, não devessem sujeitar o res-
ponsável à recomposição ao erário com o acréscimo de juros de 
mora, conforme supraexposto, pois o que se pretendeu, com a 
inclusão de tal norma no novel regramento sobre a matéria, foi dei-
xar a questão explicitamente tratada. (Agravo Regimental em Pres-
tação de Contas nº 24, Acórdão de 24/09/2015, Relator(a) Min. 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de 
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justiça eletrônico, Tomo 200, Data 21/10/2015, Página 30/31).

No caso, necessário esclarecer que, até a publicação da Lei nº 
12.034/09, que alterou o art. 37, § 6º, da Lei nº 9.096/199586, os processos 
de prestações de contas partidárias, de natureza administrativa, continham 
a previsão de que a identifi cação dos responsáveis e quantifi cação do dano 
ocorreria com a instauração da tomada de contas especial, fase necessária 
para constituição do título executivo extrajudicial  (art. 35 da Res. TSE 
21.841/200487 c/c art. 71, § 3º, da Constituição Federal88).

No entanto, com o advento da lei que judicializou os processos de 
prestação de contas, houve a extinção do procedimento administrativo de to-
mada de contas especial, já que a decisão, nesses processos, passou a constituir 
título executivo judicial, tornando obrigatória a consignação, no próprio deci-
sum, do dever de restituir o erário, com a respectiva indicação do valor. 

Frise-se, ainda, que a responsabilização pelo quantum apurado so-
mente pode ser oponível aos dirigentes partidários regularmente citados 
para compor o polo passivo da relação processual, já que a possibilidade 
do exercício da ampla defesa e do contraditório é de observância obri-
gatória nos processos em geral (art. 5º, XXXVI e LV da Constituição 
Federal).

Nesse sentido, transcrevo ementa de decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTI-
DO POLÍTICO. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. A abertura de 
prazo, pelo Presidente do TRE, para que a agremiação partidária, 
na forma do art. 34, caput, da Res.-TSE nº 21.841, ou seus dirigen-
tes, no caso do § 1º do mesmo dispositivo, promovam a devolução 
de valores ao erário, somente pode ocorrer quando tal devolução 

86  Art. 37. (& ) § 6o O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter 
jurisdicional. 

87  Art. 35. Findo o prazo fi xado no caput do art. 34 e não tendo o partido ou os seus 
dirigentes promovido a recomposição do erário, o juiz eleitoral ou o presidente do Tribu-
nal Eleitoral, conforme o caso, deverá, desde logo, determinar a instauração de tomada de 
contas especial, visando a apuração dos fatos, identifi cação dos responsáveis e quantifi ca-
ção do dano, dando ciência da medida tomada à direção partidária nacional, estadual ou 
municipal ou zonal (Resolução-TSE nº 20.982/2002 e § 2º do art. 1º da IN TCU nº 35/00).

88  Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxí-
lio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (& ) § 3º As decisões do Tribunal de 
que resulte imputação de débito ou multa terão efi cácia de título executivo. 
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tenha sido determinada pela Corte Regional Eleitoral no julgamen-
to das contas do partido político, o que não ocorreu na espécie. 
Recurso especial provido. (Recurso Especial Eleitoral nº 27316, 
Acórdão de 04/08/2015, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES 
DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 
203, Data 26/10/2015, Página 53)

Portanto, as medidas adotadas para abertura de prazo aos dirigentes e 
responsáveis pelas movimentações fi nanceiras para integrarem a lide, bem como 
para apresentação de defesa e alegações fi nais pelas partes (arts. 38 e 40, ca-
put, da Res. TSE 23.464/2015), não ultrapassam as determinadas pelo art. 65, 
§ 1º, da Res. TSE nº 23.464/2015, que afi rma que “as disposições processuais 
previstas nesta Resolução serão aplicadas aos processos de prestação de contas 
relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados”.

Assim, após instrução do processo segundo as disposições contidas 
na Res. TSE nº 23.464/2015, passo a julgar a presente prestação de contas 
nos termos da Res.-TSE 21.841/2004.

Em parecer conclusivo, a Coordenadoria de Controle Interno opi-
nou pela desaprovação com base nas seguintes falhas:

1) ausência de atestado de recebimento de material;
2) divergência entre o valor contabilizado (R$ 155,50) e o constante 
na nota fi scal de fl . 707 e no cheque de fl . 706 (R$ 135,50).
3) pagamento em 2013 de despesa realizada em 2012, no valor de 
R$ 218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos);
4) emissão de notas fi scais em exercício diverso da realização da 
despesa (recursos do fundo), no valor de R$ 11.304,09 (onze mil, 
trezentos e quatro reais e nove centavos);
5) aplicação irregular dos recursos do fundo partidário no valor de 
R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais).
Passo à análise de cada um dos itens acima transcritos.
A primeira falha se refere à ausência de atestado de recebimento 

de material impresso (NF nº 7431), já que no documento de fl s. 1.329, não 
consta assinatura do “cliente” confi rmando o recebimento do material.

No ponto, observo que, após diligência para apresentar atestado 
de recebimento de 5.000 jornais impressos, a agremiação juntou cópia do 
jornal (fl s. 1.239/1.242 - volume 6), onde consta o nome da empresa res-
ponsável pela impressão (Gráfi ca do Povo) e a tiragem (5.000 exemplares), 
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dados que coincidem com os constantes da nota fi scal de fl s. 512.
Por oportuno, transcrevo ementa de julgado do TSE:

(...) O processo de prestação de contas, após a edição da Lei nº 
12.034, de 2009, passou a deter natureza jurisdicional, nele devem 
ser admitidos todos  os meios de prova lícitos. (…). (TSE - PC nº 
921-67, rel. Min. Maria Thereza, DJE de 6.5.2016).

Assim, embora o atestado de recebimento juntado não tenha vali-
dade, já que não consta a assinatura do recebedor, entendo que a juntada 
do exemplar do jornal (com as informações citadas) comprova a entrega 
do produto, atingido, assim, a fi nalidade de provar a entrega do bem/ser-
viço adquirido, embora por instrumento diverso (jornal) do solicitado pela 
COCIN (atestado de recebimento).

Portanto, em dissonância com os pareceres da COCIN e do PRE, 
entendo sanada a presente falha.

A segunda falha trata de divergência entre o valor contabilizado (R$ 
155,50) e o constante da nota fi scal de fl . 707 e cheque de fl . 706 (R$ 135,50).

No ponto, observo que o equívoco se deve à má grafi a aposta quan-
do do preenchimento do cheque, o que levou, inclusive, o bancário a efe-
tuar o pagamento com valor diverso do informado por extenso. Explico.

O fato é que o cheque foi preenchido no campo da descrição do 
valor por extenso de “cento e trinta e cinco reais”, valor da nota fi scal. No 
entanto, no campo destinado à inclusão do valor numérico, o número 5 
parece com o 3.

Portanto, do confronto entre a cópia do cheque emitido com o 
extrato bancário juntado, percebe-se que o partido agiu de forma a con-
tornar o equívoco, fazendo o registro do valor despendido, qual seja: R$ 
155,50.

Assim, em dissonância com os pareceres da COCIN e do 
PRE, entendo sanada também essa falha.

Quanto à terceira e quarta falha, observo que as irregularidades 
estão fartamente comprovadas nos autos.

De observar que é matéria incontroversa que a agremiação adquiriu 
material de expediente em 19/12/2012 (NF nº 2636, fl s. 35 e 54), no valor 
de R$  R$ 218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), reali-
zando o seu pagamento apenas em 15/01/2013, em descumprimento ao 
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disposto no art. 11 da Res. TSE n 21.841/2004 c/c os arts. 6º e 9º da Res. 
CFC nº 1.282/10 (segunda falha).

O fato é que, em suas razões (fl . 1.316), os requerentes afi rmam que 
“os lançamentos foram feitos nas competências próprias, porém, em face 
da falta de recebimento do valor na competência própria, o valor fi cou 
provisionado”.

Sustenta que “a Res. 21.841/2004 não exigia a obediência ao princí-
pio da competência e pugna pela aplicação do princípio da objetividade”.

Também não há controvérsia sobre a emissão extemporânea de 
notas fi scais que, juntas, perfazem um total de R$ 11.304,09 (onze mil, 
trezentos e quatro reais e nove centavos), conforme documentos de fl s. 
894/896v, 897, 950/951, 963, 965/966, 1.020/1.021 e 1.081.

Sobre a falha, os requerentes afi rmam que “durante o processo de 
reunião/conferência de documentos para apresentação da prestação de 
contas, observou-se que faltavam algumas notas fi scais em relação aos 
serviços prestados”.

Acrescentam que “confrontados com as faltas dos documentos fi s-
cais, os responsáveis os produziram, ainda que com atraso”.

Sobre o assunto, o art. 11 da Res. TSE n° 21.84112004 determina 
que “Os estatutos dos partidos políticos, que são associações civis sem fi ns 
econômicos, devem conter normas sobre fi nanças e contabilidade, que 
obedeçam aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas 
Brasileiras de Contabilidade, especialmente às disposições gerais constan-
tes da NBC T - 10.19 - (Entidades sem fi nalidade de lucros), e regras que 
(Lei nº 9.096/95, art. 15, incisos VII e VIII)”. 

No ponto, esclareço que os princípios contábeis de obediência obrigató-
ria estão na Res. n. 750 do CFC, alterada pela Res. CFC nº 1.282/10, quais sejam:

Art. 3º São Princípios de Contabilidade:
I) o da ENTIDADE;
II) o da CONTINUIDADE;
III) o da OPORTUNIDADE;
IV) o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;
V) o da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA; (Revogado pela Resolu-
ção CFC nº. 1282/10)
VI) o da COMPETÊNCIA; e
VII) o da PRUDÊNCIA.
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Transcrevo, ainda, artigos bastante elucidativos da citada resolução 
sobre os princípios da oportunidade e competência:

Art. 6º. O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de 
mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para 
produzir informações íntegras e tempestivas. 
Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produ-
ção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda 
de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a 
oportunidade e a confi abilidade da informação. 
(...)
Art. 9° O Princípio da Competência determina que os efeitos das 
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a 
que se referem, independentemente do recebimento ou pagamen-
to. 
Parágrafo único, O Princípio da Competência pressupõe a simulta-
neidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. 

Alerto que a NBC T - 10.19 - (Entidades sem fi nalidade de lucros), 
citada pelo art. 11 da Res.-TSE n° 21.841/2004, foi substituída por meio 
da Res. CFC nº 1.409/2012, sendo que está em vigor, desde 21.08.2015, a 
ITG 2002 (R1), a qual possui o seguinte item: 

Reconhecimento
8. As receitas e as despesas devem ser reconhecidas, respeitando-se 
o princípio da Competência.
Acrescento, ainda, que a Resolução TSE nº 21.841/2004 dispõe 
que:
Art. 9º A comprovação das despesas deve ser realizada pelos do-
cumentos abaixo indicados, originais ou cópias autenticadas, emi-
tidos em nome do partido político, sem emendas ou rasuras, re-
ferentes ao exercício em exame e discriminados por natureza do 
serviço prestado ou do material adquirido: (…). Grifei

Sendo assim, entendo confi gurada a inobservância aos arts. 9 e 11 da 
Res. TSE n. 21.841/2004 c/c os arts. 3º, 6º e 9º da Res. n. 750 do CFC, cujas 
receitas e/ou despesas perfazem o importe de R$ 11.522,49, somatório dos 
valores referentes à terceira (R$ 218,40) e quarta falhas (R$ 11.304,09).

No entanto, a inobservância de princípios e normas de con-
tabilidade, embora contrarie o disposto no art. 11 da Res.-TSE nº 



359

21.841/2004, trata-se de falha formal quando não compromete a re-
gularidade das contas, como é o caso que ora se apresenta.

Por fi m, em relação à quinta falha, constato que os requerentes admi-
tem a utilização de recursos do fundo partidário para “criação, diagramação 
e impressão de cartões natalinos e respectivos envelopes, a fi m de felicitar os 
fi liados ao partido os fi liados ao partido por ocasião das festas navidenhas”.

Os requerentes sustentam que o art. 33, III, da Lei nº 9.096/95, 
autoriza o gasto por entender que o “cartão de natal” é uma espécie do 
gênero propaganda política. 

Assim dispõe a norma citada pelos requerentes:

Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens:
(…) 
III - despesas de caráter eleitoral, com a especifi cação e comprova-
ção dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês, pro-
paganda, publicações, comícios, e demais atividades de campanha;

No entanto, os recursos do fundo partidário possuem destinação 
específi ca disciplinada pelo art. 8º da Res. TSE 21.841/2004. Veja-se:

Art. 8º Os recursos oriundos do Fundo Partidário devem ter a 
seguinte destinação (Lei nº 9.096/95, art. 44):
I – manutenção das sedes e serviços do partido;
II – pagamento de pessoal, até o limite máximo de vinte por cento 
do total recebido do Fundo, em cada nível de direção do partido;
II - pagamento de pessoal, até o limite máximo de vinte por cento 
do total recebido do Fundo pelo partido; 
III – propaganda doutrinária e política;
IV – alistamento e campanhas eleitorais; e
V – criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e 
de doutrinação e educação política, no valor mínimo de vinte por 
cento do total recebido do Fundo Partidário.

Observe-se que a confecção de cartões e envelopes natalinos não se 
enquadra em nenhuma das hipóteses acima. 

Esclareço que a norma acima transcrita não admite qualquer exce-
ção, pois nem mesmo a ignorância da Lei admite a escusa do seu cumpri-
mento (LINDB, art. 3º). 

Assim, entendo confi gurada a utilização irregular de recursos do 
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fundo para a criação, diagramação e impressão de cartões natalinos e res-
pectivos envelopes, para felicitação aos seus fi liados.

No entanto, aplico os princípios da razoabilidade e proporcionali-
dade para aprovar, com ressalvas, a prestação de contas anual, referente ao 
exercício de 2013, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, já 
que o valor da irregularidade (R$ 2.010,00) corresponde a 0,54% dos recur-
sos arrecadados do fundo partidário no exercício de 2013 (R$ 370.000,25). 

Alerto que “A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral en-
tende que, mesmo quando as irregularidades encontradas redundam na 
aprovação das contas com ressalvas, é cabível a determinação de valo-
res ao erário”. (Prestação de Contas nº 94702, Acórdão de 29/05/2014, 
Relator(a) Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Tomo 154, Data 20/08/2014, Página 72/73)

Portanto, no que se refere ao valor utilizado irregularmente do fun-
do partidário, no valor de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), entendo que 
deve ser recolhido ao Erário, nos termos do art. 34, caput e §1º, da Res. 
TSE nº 21.841/2004, ou seja, caso o partido não providencie o recolhi-
mento ao erário do montante cuja aplicação tenha sido julgada irregular, 
os dirigentes partidários responsáveis pelas contas em exame devem ser 
notifi cados para proceder ao recolhimento.

Alerto que, sobre a aplicação da Lei nº 13.165/2015, Reforma Elei-
toral, o TSE assim se manifestou:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DE DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FI-
NANCEIRO DE 2009. DESAPROVADA PARCIALMENTE. 
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1.  Ao 
julgar questão de ordem no julgamento dos ED-ED-PC nº 961-83/
DF, este Tribunal assentou que “as alterações promovidas no caput do 
art. 37 da Lei nº 9096/1995, reproduzidas no art. 49 da Res.-TSE nº 
23.464/2015, são regras de direito material e, portanto, aplicam-se às 
prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes. En-
tendimento contrário permitiria que contas das agremiações partidá-
rias relativas a um mesmo exercício fi nanceiro fossem analisadas com 
base em regras materiais diversas, o que não se pode admitir. É preciso 
conferir tratamento isonômico a todos os partidos políticos, sem alte-
rar as regras aplicáveis a exercícios fi nanceiros já encerrados, em razão 
do princípio da segurança jurídica” (de minha relatoria, julgados em 
3.3.2016). O mesmo entendimento se aplica em relação ao previsto 
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no § 14 do art. 37 da Lei dos Partidos Políticos, pois não é possí-
vel mesclar regra sobre a modalidade de sanção pela desaprovação de 
contas - suspensão do Fundo Partidário - com disposição aplicável ao 
novo regime jurídico – desconto. (…) (Embargos de Declaração em 
Embargos de Declaração em Prestação de Contas nº 97737, Acórdão 
de 05/05/2016, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/06/2016)

Transcrevo, ainda, trecho do seguinte julgado:

Em recente julgado, esta Corte assentou que as mudanças produzi-
das no art. 37 da Lei 9.096/95 pela Lei nº 13.165/2015 são regras de 
direito material, não aplicáveis às prestações de contas partidárias de 
exercícios anteriores, sob pena de ferir princípios da isonomia e segu-
rança jurídica. (…) Ademais, ressalto que a pena aplicada, a qual atinge 
o Fundo Partidário, não possui natureza penal, portanto, não há que se 
falar em aplicação da lei mais benéfi ca. (…) (RESPE - Recurso Espe-
cial Eleitoral nº 2524, Decisão monocrática de 8/6/2016, Relator(a): 
Min. Antonio Herman De Vasconcellos E Benjamin, Publicação: 
DJE - Diário de justiça eletrônico - 13/06/2016 - Página 32-35)

Pontuo, conforme nota fi scal de fl . 1.099, que a citada despesa foi realiza-
da no dia 10 de dezembro de 2013, no valor de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), 
na gestão dos seguintes dirigentes partidários (conforme documentos juntados 
pelos próprios requerentes): Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses (presiden-
te), Francisco Canindé Dias Alves (Tesoureiro), Renato Pires Berger (tesoureiro 
adjunto), Luciano Nunes Santos Filho (primeiro vice presidente).

A par dessas considerações, VOTO pela aprovação, com res-
salvas, das contas do PSDB, exercício de 2013 (art. 27, II, da Res. TSE 
21.841/2004). VOTO, ainda, pela determinação de que o partido, após o 
trânsito em julgado, recolha ao erário o valor de R$ 2.010,00 (dois mil e dez 
reais), pela aplicação irregular do fundo partidário, devidamente atualizado 
e pago com recursos próprios, sendo que, caso o partido não providencie 
esse recolhimento, os dirigentes partidários responsáveis pelas contas em 
exame (conforme documentos de fl s. 5, 6 e 1.112), Srs. Marden Luis Brito 
Cavalcante e Meneses, Francisco Canindé Dias Alves, Renato Pires Berger 
e Luciano Nunes Santos Filho, devem ser notifi cados para proceder ao 
recolhimento, nos termos do art. 34 da Res. TSE n° 21.841/2004. 

É como voto, Sr. Presidente.
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E X T R A T O  D A  A T A

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 85-88.2014.6.18.0000 - CLASSE 25. 
ORIGEM: TERESINA-PI
Requerentes: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, Diretório Es-
tadual no Piauí; Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses, Presidente; Myrian 
Nogueira Portela Nunes, Secretária Geral; Francisco Canindé Dias Alves, Te-
soureiro; Renato Pires Berger, Tesoureiro Adjunto; Luciano Nunes Santos 
Filho, Vice-Presidente; Marcos Antonio Parente Elvas Coelho, Tesoureiro
Advogados: Doutores Kelson Vieira de Macedo (OAB/PI Nº 4.470) e 
Carlos Yury Araújo de Morais (OAB/PI Nº 3.559)
Relator: Juiz Antônio Lopes de Oliveira

Decisão: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do 
relator e em harmonia parcial com parecer ministerial de fl s. 1.293/1.296, 
1.344/1.345 e 1.377/1.378 dos autos, aprovar com ressalvas as contas 
do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, referente ao exercício 
fi nanceiro de 2013 (art. 27, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004), deter-
minar que o partido, após o trânsito em julgado, recolha ao erário o valor 
de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), pela aplicação irregular do Fundo 
Partidário, devidamente atualizado e pago com recursos próprios, sendo 
que, caso o partido não providencie esse recolhimento, os dirigentes parti-
dários responsáveis pelas contas em exame (conforme documentos de fl s. 
5,6 e 1.112), Senhores Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses, Francisco 
Canindé Dias Alves, Renato Pires Berger e Luciano Nunes Santos Filho, 
devem ser notifi cados para proceder ao recolhimento, nos termos do art. 
34 da Resolução TSE nº 21.841/2004. 
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Dias de 
Santana Filho.
Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador 
Edvaldo Pereira de Moura; Juízes Doutores – Geraldo Magela e Silva Mene-
ses, Agrimar Rodrigues de Araújo e Maria Célia Lima Lúcio. Presente o Pro-
curador Regional Eleitoral Doutor Israel Gonçalves Santos Silva. O Doutor 
Astrogildo Mendes de Assunção Filho se julgou impedido para o julgamento.

SESSÃO DE 26.8.2016
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6. A  C  Ó  R  D  Ã  O    Nº  6817

REGISTRO DE CANDIDATURA Nº 68-17.2016.6.18.0086 - CLAS-
SE 38. ORIGEM: NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI (86ª 
ZONA ELEITORAL)
Recorrentes: Coligação NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS PARA 
TODOS(PMDB/PP/PRTB/PSDB/PRP/PDT/SD/PRB/PSB/PROS/
PSDC/DEM), por seu representante e José Alexandre Bacelar de Carvalho Sobri-
nho, candidato a prefeito de Nossa Senhora dos Remédios/PI nas eleições 2016
Advogados: Doutores Virgílio Bacelar de Carvalho (OAB: 2.040/89/PI) 
e Perpetua do Socorro Carvalho Neta (OAB: 12.976/PI)
Recorridos: Manoel de Jesus da Silva e Luanna Silva Lages Castelo Bran-
co, Prefeito e Vice-Prefeita eleitos de Nossa Senhora dos Remédios-PI nas 
eleições de 2016, respectivamente
Advogados: Doutores Shaymmon Emanoel Rodrigues de Moura Sousa (OAB: 
5.446/PI), Raimundo de Araújo Silva Júnior (OAB: 5.061/PI), Tácia Helena 
Nunes Cavalcante (OAB: 5.454/PI), Manoel Muniz Neto (OAB: 12.149/PI), 
Ricardo Rodrigues de Sousa Martins Neto (OAB: 10.268/PI), Henrile Francis-
co da Silva Moura (OAB: 6.118/PI), Lailson Soares Guedes Rodrigues (OAB: 
6.716/PI), Samara Grayciane Rodrigues de Moura Sousa (OAB: 7.786/PI) e 
Fernando Eduardo Sousa de Lima Santos (OAB: 10.602/PI)
Relatora: Juíza Maria Célia Lima Lúcio
Relator designado para lavrar o acórdão: Desembargador Edvaldo Pe-
reira de Moura
(APENSO: REGISTRO DE CANDIDATURA Nº 58- 
0.2016.6.18.0086 - CLASSE 38. ORIGEM: NOSSA SENHORA DOS 
REMÉDIOS-PI (86ª ZONA ELEITORAL) 
Requerente: Coligação UNIDOS COM O NOVO PELO POVO (PSD/ 
PR / PT / PTB / PV / PT DO B). 
Candidata: Luanna Silva Lages Castelo Branco, Cargo Vice-Prefeita, Nº: 22)

RECURSO EM REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. 
PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. 
ENTIDADES SINDICAIS. FETAG. CUT/PI. ÂMBITOS DE 
ATUAÇÃO. MUNICIPAL. ESTADUAL. AFASTAMENTO DE 
FATO. PROVA MATERIAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO 
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DE AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DE FATO. PROVAS. 
IMAGENS. REDES SOCIAIS. PARTICIPAÇÃO EM EVEN-
TO SOCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. 
AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- As imagens insertas nestes autos não se prestam, na forma apresen-
tada, para descaracterizar o afastamento material, e comprovado, da 
FETAG. Tais provas demonstram a presença do Recorrido em um 
contexto social, com a presença de autoridades estaduais; mas não 
indicam, por si sós, a efetiva participação em atividade daquele órgão.
- No presente caso, além estar comprovada a desincompatibilização, 
bem como diante em não havendo prova robusta da ausência do afas-
tamento de fato do candidato, ora Recorrido, importa ainda mencionar 
a ausência de infl uência no município em questão, ou repercussão da 
suposta atuação do Recorrido na entidade de cunho estadual. 
- Recurso conhecido e desprovido.

A  C  O  R  D  A  M  os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Piauí, pelo voto de desempate, vencidos a relatora, o Dou-
tor Geraldo Magela e Silva Meneses e o Doutor José Wilson Ferreira de 
Araújo Júnior, nos termos do voto do Desembargador Edvaldo Pereira 
de Moura e em harmonia com a manifestação do Procurador Regional 
Eleitoral, conhecer e negar provimento ao recurso para manter o defe-
rimento do registro de candidatura de MANOEL DE JESUS DA SILVA. 
Foi designado para lavrar o acórdão o Desembargador Edvaldo Pereira de 
Moura, autor do primeiro voto vencedor.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, 
em Teresina, 25 de novembro de 2016.

DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO
Presidente

DESEMBARGADOR EDVALDO PEREIRA DE MOURA
Relator designado

DOUTOR ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA
Procurador Regional Eleitoral 
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R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

A SENHORA JUÍZA MARIA CÉLIA LIMA LÚCIO (RE-
LATORA): Senhor Presidente, Senhores Membros desta Egrégia Corte, 
Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores advogados e demais pes-
soas presentes,

Trata-se de recurso interposto pela Coligação “Nossa Senhora dos 
Remédios para todos” (PMDB/ PP/ PRTB/ PSDB/ PRP/ PDT/ SD/ 
PRB/ PSB/ PROS/ PSDC/ DEM) e por José Alexandre Bacelar de Car-
valho Sobrinho, candidato a prefeito em face de decisão proferida pelo 
Juiz Eleitoral da 86ª Zona que deferiu o pedido de registro de candidatura 
de Manoel de Jesus da Silva, prefeito eleito no município de Nossa Senho-
ra dos Remédios para as Eleições Municipais de 2016.

Às fl s. 02/23, consta o requerimento de registro de candidatura 
acompanhado dos documentos colacionados pelo então candidato, dentre 
eles requerimento de afastamento do cargo de Secretário de Formação e 
Organização Sindical da Federação dos trabalhadores rurais agricultores e 
agricultoras familiares do Estado do Piauí - Fetag e respectiva ata de reunião.

Impugnação da Coligação “Nossa Senhora dos Remédios para to-
dos” e do candidato a prefeito, José Alexandre Bacelar de Carvalho So-
brinho em face de Manoel de Jesus da Silva e Luanna Silva Lages Castelo 
Branco. Sustentaram que o primeiro impugnado Manoel de Jesus Silva não 
se afastou do cargo de diretor da Central única dos Trabalhadores – CUT 
no Estado do Piauí. Destacaram que o primeiro impugnado pediu afasta-
mento apenas do cargo de direção da FETAG-PI. Juntaram documento 
subscrito pelo Presidente da CUT-PI, no qual afi rma que não houve ne-
nhum pedido de afastamento dos membros que a compõem até a data de 
15/09/2016 e ata de eleição e posse dos membros da Diretoria Estadual, 
dentre eles, Manoel de Jesus Silva.

Os então candidatos Manoel de Jesus Silva e Luanna Silva Lages Cas-
telo Branco apresentaram contestação. Afi rmaram que o primeiro impugna-
do é o sexto suplente da diretoria, não tendo ocupado a titularidade desde 
a posse e, por isso, não haveria necessidade de desincompatibilização. Assi-
nalaram que quando houve o requerimento de afastamento da FETAG-PI, 
base de sua representação junto ao órgão, automaticamente perdeu a sua 
atribuição de suplente, conforme o artigo 27 do Estatuto da CUT. 
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Registraram que a base territorial da CUT é em Teresina e, portan-
to, em município diverso do cargo pleiteado. Juntaram cópias de atas de 
reuniões e certidão subscrita pelo presidente da CUT-PI, na qual consta 
que Manoel de Jesus Silva “não realizou nenhum ato como dirigente da 
CUT desde 01 de junho de 2016, uma vez que não houve nenhuma con-
vocação para reunião de direção; certifi co ainda que o mesmo não ocupa 
nenhum cargo titular na diretoria Executiva, sendo que seu cargo na dire-
ção equivale a sexta suplência na diretoria executiva”.

O Ministério Público Eleitoral da 86ª Zona opinou pelo indeferi-
mento do registro de candidatura de Manoel de Jesus Silva. Afi rmou que o 
afastamento da FETAG ocorreu somente formalmente, pois o impugnado 
continuava exercendo de fato a função de membro da diretoria da FETAG, 
consoante fotografi as que juntou aos presentes autos de participação do 
candidato de reunião da FETAG com a Secretária Estadual de Educação 
no mês de agosto/2016. Registrou que o impugnado é integrante da Direto-
ria Estadual da CUT e deveria ter se desincompatibilizado. Juntou certidão 
fornecida pelo Cartório com ata de composição dos membros da CUT-PI.

Às fl s. 194/198, o juiz de primeiro grau deferiu o registro de candi-
datura de Manoel de Jesus Silva e Luanna Silva Lages Castelo Branco, sob 
o  as condições de elegibilidade foram preenchidas e não há informação 
de causa de inelegibilidade.

A Coligação “Nossa Senhora dos Remédios para todos” e José Ale-
xandre Bacelar de Carvalho Sobrinho interpuseram o presente recurso. 
Assinalaram que o recorrido é membro da diretoria estadual da CUT, em-
bora não faça parte da diretoria executiva. Registraram que a certidão de fl . 
72, na qual o presidente da CUT afi rma que o recorrido é o sexto suplente 
se contradiz à ata registrada em cartório de fl s. 100/101, ao documento 
de fl s. 35/36 e ao estatuto do da CUT, pois não existe o cargo de sexto 
suplente, mas tão somente diretores executivos e diretores estaduais.

Em sede de contrarrazões, os recorridos asseveraram que não há 
inelegibilidade, pois o primeiro recorrido ocupava o cargo de suplente de 
diretoria executiva, sendo desnecessária a desincompatibilização. Afi rma-
ram que o ônus da prova é de quem alega. Ratifi caram os argumentos 
aduzidos na defesa.

A Coligação “Nossa Senhora dos Remédios para todos” e José Ale-
xandre Bacelar de Carvalho Sobrinho colacionaram matéria extraída do 



367

portal Tribuna do Norte, na qual consta o recorrido representando a FE-
TAG, o que comprovaria que não houve o seu afastamento de fato.

Os recorridos apresentaram manifestação intempestiva.
O Procurador Regional Eleitoral, em seu parecer (fl s. 301/302-v), 

opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fi m de que seja 
reformada a sentença que deferiu o registro de candidatura dos recorridos.

É o relatório. 

V  O  T  O  (V  E  N  C  I  D  O)

A SENHORA JUÍZA MARIA CÉLIA LIMA LÚCIO (RELA-
TORA): Senhor Presidente, Senhores Membros desta Egrégia Corte,

O presente recurso preenche os requisitos necessários a sua admis-
sibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Os recorrentes, Coligação “Nossa Senhora dos Remédios para 
todos” e José Alexandre Bacelar de Carvalho Sobrinho, pretendem a 
reforma da sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura 
de Manoel de Jesus da Silva e Luanna Silva Lages Castelo Branco 
para concorrerem, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeita 
no município de Nossa Senhora dos Remédios - PI, em razão da ausência 
de comprovação de desincompatibilização.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o deferimento do registro de 
candidatura pela Justiça Eleitoral pressupõe a satisfação das condições de 
elegibilidade e ausência de causas de inelegibilidade previstas na Constitui-
ção Federal e legislação eleitoral.

Sustentam os recorrentes que o candidato a prefeito deveria ter se 
desincompatibilizado do cargo de diretor da Central única dos Trabalha-
dores – CUT no Estado do Piauí, no prazo de quatro meses antes da 
eleição, consoante dispõe o art. 1º, II, “g” da LC 64/1990. 

Art. 1º. São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República: 
g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao plei-
to, ocupado cargo ou função de direção, administração ou re-
presentação em entidades representativas de classe, mantidas, 
total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo Poder Público 
ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social.
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Compulsando os autos, verifi ca-se que o candidato ao cargo de pre-
feito, MANOEL DE JESUS DA SILVA, é membro da Diretoria Estadual 
da CUT-PI (fl s. 35-40 e 100-101), cujo mandato iniciou-se em 21/08/2019.

Em suas contrarrazões, o candidato Manoel de Jesus da Silva alega 
que “ocupa cargo de direção equivalente à sexta suplência da direto-
ria”, além disso sustenta que “não substituiu nenhum diretor titular ou 
mesmo recebeu qualquer convocação para a reunião de diretoria, 
sendo assim não haveria necessidade de se desincompatibilizar”. 

Como prova de suas alegações, juntou “certidão” de fl . 72 e cópia 
das ATAS de REUNIÃO DA EXECUTIVA DA CENTRAL ÚNICA 
DOS TRABALHADORES – fl s. 73/82.

Com efeito, após análise do Estatuto da Central Única dos Traba-
lhadores – fl s. 104/193, constata-se que a entidade possui, em síntese, a 
seguinte estrutura básica (art. 33):

I – CUT Estadual; 
II – CUT Nacional.
O art. 34 dispõe que a CUT Estadual e a CUT Nacional  tem, em 

todos os níveis, as seguintes instâncias deliberativas:
I- Congresso;
II – Plenária; 
III – Direção e
IV – Executiva da Direção
Por sua vez, a teor do art. 41 do Estatuto, a Executiva da Direção Esta-

dual é composta é composta de 14 (catorze) membros e a Diretoria Estadual 
é composta de 36 membros, incluindo os 14 (catorze) membros da Executiva.

Percebe-se dessa forma que a Executiva da Direção Estadual possui 
estrutura diversa da Direção Estadual. Esta é mais ampla, pois composta 
por 36 membros, dentre os quais inclui os 14 da Diretoria Executiva.

Voltando ao caso dos autos, percebe-se que o candidato impugnado 
faz parte da Direção Estadual da CUT/PI, contudo, alega que como mem-
bro da Diretoria Executiva que tem poder de representação, direção ou ad-
ministração, ocupando apenas a 6ª (sexta) suplência da Diretoria Executiva.

Inicialmente, embora o documento acostado aos autos seja deno-
minado “certidão”, na realidade trata-se de documento particular, portan-
to, sem fé pública, uma vez que produzido e assinado pelo Presidente da 
CUT/PI, sr. PAULO DE OLIVEIRA BEZERRA, nos seguintes termos:
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“CERTIFICO para os devidos fi ns, que Manoel de Jesus Silva, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 374.654.813-68, não 
realizou nenhum ato como dirigente da CUT, desde 01 de junho de 
2016, uma vez que não houve nenhuma convocação para reunião 
de direção; certifi co ainda que o mesmo não ocupa nenhum cargo 
titular na diretoria Executiva, sendo que seu cargo na direção equi-
valente a sexta suplência na diretoria executiva.”

Analisando-se a declaração fi rmada pelo Presidente da CUT/PI 
em conjunto com as ATAS de REUNIÃO DA EXECUTIVA DA CEN-
TRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – fl s. 73/82 – conclui-se que 
o recorrido faz parte da Direção Estadual cujos membros são denomi-
nados “DIRETOR ESTADUAL” (certidão de fl s. 100/101) e não teria 
participado das reuniões da Executiva da CUT/PI no período vedado.

Entretanto, conclui-se, ainda, à luz do Estatuto da CUT, que a fi gu-
ra de suplente só existe para os membros dos Conselhos Fiscais, confor-
me previsão expressa do art. 60 do Estatuto:

“Art. 60. Os Conselhos Fiscais de cada instância da CUT serão 
constituídos por 4 (quatro) membros efetivos e 4 (quatro) suplen-
tes, aplicando o princípio da paridade de gênero.”

Idêntica previsão não existe quanto à composição das instâncias da 
Diretoria Executiva e da Direção Estadual, o que não socorre o recorrido 
quanto à sua tese de que seja mero suplente da Diretoria Executiva.

Outro ponto que me parece relevante é que o Estatuto da CUT na 
medida em que elenca as atribuições dos membros da Executiva da Dire-
ção Estadual (art. 42), prevendo, inclusive, que ao seu presidente compete 
“representar legalmente a CUT em nível judicial ou administrativo”  
e “representar a CUT estadual”, não traz um artigo sequer dispondo 
sobre as atribuições dos membros da DIREÇÃO ESTADUAL.

Inobstante, o art. 42, I, alínea “g” prevê:

Art. 42. São atribuições dos membros efetivos da Executiva da 
Direção Estadual;
I – compete ao/à presidente/a:
g – delegar poderes aos demais membros da Direção Estadual para 
representar e manifestar a posição da CUT.
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De fato, os documentos acostados aos autos demonstram que o 
candidato é titular, não suplente, do cargo de Diretor Estadual da CUT, 
com poder de decisão dentro da estrutura sindical, de sorte que para con-
correr às eleições de 2016, ele deveria ter se desincompatibilizado do refe-
rido cargo, o que não ocorreu.

DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DO CARGO DA FETAG-PI

Em suas contrarrazões, o recorrido relata, ainda, que para concor-
rer nas eleições, requereu seu afastamento da FETAG, juntando aos autos, 
como prova desse ato, ata da reunião de fl .20. 

Argumenta ainda que o seu afastamento da FETAG-PI, “não é 
objeto da impugnação conforme se depreende do item 6 da inicial 
de fl . 27 ”, em razão disso, entende que “o MPE não pode inovar os 
termos da impugnação, primeiro porque já ter decaído o prazo de 
apresentação da impugnação, segundo pelo fato de seguir certidão 
que demonstra que o mesmo não exerceu de fato e de direito ne-
nhum ato como diretor da Fetag-pi”, por isso “impugna nesse mo-
mento os documentos de fl s. 102-103, já que a primeira oportunida-
de […] de falar nos autos”.

Posteriormente às contrarrazões, os recorrentes peticionam às fl s. 
262/263 e 279/280 juntando documentos – cópia do Portal Tribuna do 
Norte -fl s. 264/271- no qual noticia-se evento da FETAG -PI no Municí-
pio de Caraúbas do PI com suposta participação do recorrido, bem como 
fotografi as (fl s. 281/282) de página de facebook da FETAG e do próprio 
recorrido, no qual o candidato estaria participando de eventos pela FE-
TAG em período proibitivo.

Acolhendo manifestação do Procurador Regional Eleitoral, deter-
minei a intimação do recorrido para, no prazo de 3 (três) dias se manifestar 
sobre tais documentos. 

De forma intempestiva, o recorrido  requereu “sejam desconside-
radas alegações e documentos apresentados pela coligação recor-
rente”, pois somente “agora e em sede de manifestações protocolizadas 
após o recurso, a  coligação recorrente busca pleitear a impugnação do 
recorrido com base na suposta ausência de afastamento das funções de 
Diretor da FETAG-PI, inovando, portanto, a causa de pedir, eviden-
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temente preclusa nessa fase.
Senhor Presidente, demais pares, com efeito, após a apresentação 

das contrarrazões, o impugnante/recorrente, sem uma justifi cativa legal, 
vem após interposição do recurso, juntar documentos sobre fatos que se-
quer havia ventilado na ação de impugnação, inovando, portanto, a causa 
de pedir.

Aliás, em sede de recurso, a coligação recorrente reiterou que não teria ha-
vido o afastamento apenas da CUT. Destaco o seguinte trecho do recurso (fl . 201):

“Como se vê o recorrido não se afastou de suas funções do refe-
rido cargo da CUT, pois se afastou de suas funções apenas da 
FETAG-PI, portanto deixando de se afastar das atividades sindi-
cais de uma das mais importantes entidades sindicais do País, que é 
a CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT.”

Assim, tendo o recorrente postulado a impugnação do recorrido 
com fundamento apenas em ausência de desincompatibilização do cargo 
de diretor da CUT, não é possível, agora, após a interposição do recurso, 
inovar o pedido, juntando documentos sobre fatos não alegados.

A propósito, a SÚMULA Nº 3 do TSE só faculta tal possibilidade 
quando o juiz em processo de registro de candidatura não tendo conce-
dido à parte a juntado de documentos, indeferir o pedido justamente por 
falta deles:

SÚMULA 3/TSE: No processo de registro de candidatos, não 
tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da 
instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver 
motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso.

A par dessas considerações, hei por bem analisar esses fatos, des-
considerando os documentos de fl s. 264/271 e 281/282, juntados pelos 
recorrentes, ante a sua preclusão.

Quanto à desincompatibilização da FETAG, o Ministério Público 
da 86ª Zona Eleitoral (MPE), em sede de manifestação, afi rmou que o 
afastamento do candidato somente ocorreu formalmente, pois o mesmo 
continuava exercendo de fato a função de membro da diretoria da FE-
TAG, como demonstrado pelas fotografi as de fl . 102/103, as quais retra-
tam a participação do impugnado em reunião da FETAG com a Secretária 
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Estadual de Educação e audiência com o Governador do Estado no mês 
de agosto de 2016.

O MM. Juiz Eleitoral, mesmo sem ouvir o impugnado, analisou 
o tema do não afastamento fático na referida entidade afi rmando que o 
ônus da prova recai sobre os ombros de quem alega em juízo, sendo que o 
Ministério Público não conseguiu se desincumbir de tal dever processual, 
uma vez que as fotografi as colacionadas não demonstrariam o alegado.

Pois bem, neste momento de análise processual, descabe qualquer 
alegativa de eventual desconhecimento desse ponto, já devidamente ven-
tilado na primeira instância, seja pela apresentação inicial do documento 
de desincompatibilização do candidato junto à FETAG instruindo seu re-
querimento de registro de candidatura, requisito, aliás, que mereceu inves-
tigação pelo MPE que apontou suposta causa de inelegibilidade, ou, ainda, 
pelo adequado enfrentamento da matéria na r. decisão a quo.

Outrossim, em que pese a referida matéria não tenha sido objeto 
de irresignação recursal por parte da coligação impugnante, o recorrido, 
intimado para o oferecimento de contrarrazões, teve oportunidade para 
tomar ciência de todo o acervo constante do caderno processual e, fosse 
caso, refutar argumentos, ou, mesmo apresentar provas que entendesse 
pertinentes para o real esclarecimento do fatos.

Diante desse contexto, diversamente do recorrido, entendo que restou 
regiamente observado o devido processo legal e seus consectários do contra-
ditório e da ampla defesa, não havendo que se cogitar de eventual violação à 
Súmula 45/TSE, pois preservado o princípio da isonomia processual e manti-
do o interesse público na higidez do direito de escolha dos candidatos.

Com efeito, não tendo o recorrido demonstrado que, de fato, de-
sincompatibilizou-se do cargo na FETAG-PI e não tenha negado que, 
no período proibitivo, tenha participado de reuniões da FETAG-PI com 
a Secretaria de Educação e com o Governador do Estado, tratando de 
temas relacionados com a entidade da qual é membro, é de se reconhecer 
que o mesmo incidiu na inelegibilidade prevista no art. 1º, II, “g” da LC 
64/1990. 

A jurisprudência do colendo TSE e dos demais Regionais é no sen-
tido da necessidade do candidato diretor de entidade sindical desincom-
patibilizar-se do cargo no prazo de 4 (quatro) meses antes das eleições, 
senão vejamos:



373

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO - OCUPANTE DE CARGO 
OU FUNÇÃO DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO OU RE-
PRESENTAÇÃO EM ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 
CLASSE - CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS.
A teor da Lei de Inelegibilidade - Lei Complementar no 64, 
de 18 de maio de 1990 - o ocupante de “cargo ou função de 
direção, administração ou representação em entidades re-
presentativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por 
contribuições impostas pelo poder público ou com recursos 
arrecadados e repassados pela Previdência Social”, deve, 
para concorrer a cargo de governador, senador, deputado fe-
deral ou estadual, desincompatibilizar-se 4 (quatro) meses 
antes do pleito. Precedentes: AgRgREspe no 23.448, rel. Min. 
Carlos Velloso, publicado em sessão de 6.10.2004; RO no 568, 
rel. Min. Sepúlveda Pertence, publicado em sessão de 5.9.2002 e 
REspe nº 20.018, rel. Min. Fernando Neves, publicado em ses-
são de 17.9.2002. (CONSULTA nº 1190, Resolução nº 22168 de 
14/03/2006, Relator(a) Min. MARCO AURÉLIO MENDES DE 
FARIAS MELLO, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 1, 
Tomo -, Data 11/04/2006, Página 134 )
Eleições 2012. Registro de candidatura. Indeferimento. Desincom-
patibilização. Secretário Municipal. Afastamento de fato. Ausência.
1. O Tribunal Regional Eleitoral concluiu que o candidato, 
secretário municipal, embora tenha requerido formalmente o 
afastamento do cargo, continuou a frequentar a secretaria e a 
realizar reuniões relacionadas à pasta com servidores, o que 
evidenciaria a falta de desincompatibilização, mantendo, as-
sim, sua infl uência.
2. Para afastar a conclusão do acórdão regional no sentido de que 
o candidato permaneceu atuando na secretaria em que exercia suas 
funções seria necessário o reexame do contexto fático-probatório, 
vedado em sede de recurso de natureza extraordinária, nos termos 
das Súmulas nos 7 do STJ e 279 do STF.
3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífi -
ca no sentido de que, para fi ns de desincompatibilização, é 
exigido o afastamento de fato do candidato de suas funções.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 82074, 
Acórdão de 02/04/2013, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES 
DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 
81, Data 02/05/2013, Página 58-59 )
RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDA-
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TURA - INDEFERIMENTO - DESINCOMPATIBILIZA-
ÇÃO FORMAL NO PRAZO LEGAL - EXERCÍCIO DE 
FATO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO 
LEGAL DE ELEGIBILIDADE - RECURSO NÃO PRO-
VIDO.  (RECURSO nº 27519 TRE/SP, Acórdão nº 161536 de 
12/08/2008, Relator(a) WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO 
CAMPOS JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 
Data 12/08/2008 )
ELEIÇÕES 2008. REGISTRO DE CANDIDATURA. POSTU-
LANTE AO CARGO DE VEREADOR. DESINCOMPATIBI-
LIZAÇÃO. PRAZO. QUATRO MESES. DIRIGENTE SINDI-
CAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. 
SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1 - Nos termos do artigo 1º, inciso II, alínea “g”, da Lei Com-
plementar n.º 64/1990, é de 4 (quatro) meses o prazo de de-
sincompatibilização daqueles que tenham ocupado cargo ou 
função de direção, administração ou representação em enti-
dades de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contri-
buições impostas pelo poder público com recursos arrecada-
dos e repassados pela Previdência Social.
2 - É ônus do candidato comprovar perante esta Justiça Es-
pecializada que se afastou de fato de suas funções no prazo 
estatuído pela legislação de regência.
3 - Sentença mantida.
4 - Recurso improvido. (RECURSO ELEITORAL nº 14026 
TRE/CE, Acórdão nº 14026 de 01/09/2008, Relator(a) ANAS-
TÁCIO JORGE MATOS  DE SOUSA MARINHO, Publicação: 
PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/09/2008 )

Com essas considerações e em dissonância com o parecer verbal 
do Procurador Regional Eleitoral, VOTO pelo PROVIMENTO DO RE-
CURSO, para reformar a sentença de 1º grau e, por conseguinte, indeferir 
o registro de candidatura de MANOEL DE JESUS DA SILVA, indeferin-
do ainda, a chapa majoritária, encabeçada pelo recorrido e pela candidata 
Luanna Silva Lages Castelo Branco.

V  O  T  O  (V  E  N  C  E  D  O  R)

O DESEMBARGADOR EDVALDO PEREIRA DE MOU-
RA: Senhor Presidente, Senhores Membros desta Egrégia Corte,
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Conforme relatado, cuida-se de recurso contra decisão que deferiu 
o registro de candidatura Manoel de Jesus da Silva e Luanna Silva Lages 
Castelo Branco, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, 
no município de Nossa Senhora dos Remédios (86ª Zona Eleitoral/PI).

A discussão central refere-se à desincompatibilização, ou não, do 
Sr. Manoel de Jesus da Silva do cargo de membro da Diretoria Estadual 
da Central Única dos Trabalhadores – CUT, bem como, também, da Fe-
deração dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Piauí – FETAG, 
vez que sua participação como membro naquela Central se dá em razão de 
sua atuação na Federação. À vista disto, haveria que se perquirir a eventual 
infl uência no pleito municipal, em razão da atuação na diretoria estadual 
daquele ente sindical.

Formalmente, como bem apontado pelo Ministério Público, há do-
cumentos que demonstram a desincompatibilização de Manoel de Jesus 
da Silva dentro do prazo previsto no art. 1º, inciso II, alínea “g”, c/c inciso 
IV, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 64/1990. Ou seja, materialmente, 
o afastamento da FETAG está provado nos autos; a dúvida seria se esse 
afastamento seria só de direito, se de fato, pela participação em alguns 
eventos do órgão haveria o prosseguimento das atividades.

Assim, dúvidas, contudo, são levantadas pelos Recorrentes acerca do 
afastamento de fato do Recorrido das funções de dirigente da FETAG. Nes-
sa senda, buscam os Recorrentes demonstrar o não afastamento de fato do 
Recorrido por meio de fotos e imagens extraídas das mídias sociais, as quais, 
supostamente, revelariam a atuação do candidato Recorrido junto a auto-
ridades estaduais como representante da entidade sindical a que faz parte.

Pois bem. Após detida análise do conjunto probatório formado no 
processo em exame, e tendo em conta a prova documental que demonstra 
a tempestiva desincompatibilização exigida pela Lei das Inelegibilidades, 
entendo que as provas apresentadas não se revelam sufi cientes e aptas para 
demonstrar que não houve, por outro aspecto, o alegado afastamento de 
fato. 

As imagens apresentadas como prova pelos Recorrentes revelam 
tão somente a presença do Recorrido em eventos em que estiveram pre-
sentes autoridades estaduais. No entanto, insta destacar que tais eventos se 
realizaram em outros municípios e não especifi camente em Nossa Senho-
ra dos Remédios-PI. 
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Destaco, ainda, que o feito foi analisado em primeiro grau, sendo 
deferido pelo respectivo Magistrado, que se encontra próximo da realida-
de social do município em tela, dos fatos e das pessoas neles envolvidas, 
na circunstância do desenvolvimento da campanha eleitoral em questão. 
Analisa o eminente Magistrado a quo, pois, com bastante propriedade o 
contexto em que se insere o Recurso. 

Entendo, também, a partir das provas apresentadas, que a partici-
pação em solenidade prestigiada por autoridades estaduais, por si só, não 
indica, nem comprova, de forma robusta, a efetiva participação ou o efeti-
vo exercício de atividades estatutárias junto à entidade sindical em questio-
namento, a saber, a CUT. Nessa linha de entendimento, para caracterizar 
tal permanência, e ausência de solução de continuidade do exercício da 
Diretoria Sindical da CUT-PI, seria necessário consta nos autos a prova 
de uma atuação concreta, de modo a não restar dúvida que o Recorrido 
permanecia exercendo funções de direção naquela entidade.

As imagens insertas nestes autos, às fl s. 101/102, não se prestam, 
na forma apresentada, para descaracterizar o afastamento material, e com-
provado, da FETAG. Tais provas demonstram a presença do Recorrido 
em um contexto social, com a presença de autoridades estaduais; mas não 
indica, por si só, a efetiva participação em atividade daquele órgão.

Em relação à CUT, como bem colocado aqui pelas partes, inclusive 
pelo Ministério Público, esse afastamento seria automático, à luz das nor-
mas estatutárias. 

Inclusive consta “certidão” de fl s. 72, que informa que o Recorrido não 
teria participado das reuniões da Executiva da CUT/PI no período vedado.

A jurisprudência desta Especializada exige que as provas que bus-
cam descaracterizar afastamento de fato devem revelar, além de dúvida 
razoável, a prática de atos de gestão pelo candidato, o que não ocorreu no 
presente caso.

No ponto, colaciono a doutrina do festejado José Jairo Gomes (In, 
Direito Eleitoral. 12ª ed., rev. atul. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, pág. 
205), para quem, litteris:

“No entanto, para afi rmar a inelegibilidade, entendeu o Co-
legiado Superior ser necessário examinar se houve prática, 
real e efetiva, de “atos de governo ou de gestão” que possam 
ultrajar  os valores que os institutos da incompatibilidade e 
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desincompatibilização visam tutelar. É a ratio essendi desses 
institutos.” (Grifei)

Colho excertos do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, nesse sen-
tido, in verbis:

“ELEIÇÕES DE 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. VI-
CE-GOVERNADOR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SÓCIO. 
EMPRESA DE RÁDIO E TELEVISÃO. ALEGAÇÃO DE AU-
SÊNCIA DE AFASTAMENTO DE FATO. PROVA. INSUFI-
CIÊNCIA. AFASTAMENTO DE DIREITO. COMPROVADO. 
REGISTRO MANTIDO.
1. Candidato que exerce cargo de dirigente de empresa que man-
tém contrato de prestação de serviços com a Assembleia Legisla-
tiva do Estado, o qual não obedece a cláusulas uniformes, deve se 
desincompatibilizar no prazo de seis meses antes das eleições, nos 
termos do art. 1º, II, i, da LC nº 64/90.
2. O candidato comprovou a sua desincompatibilização de direito, 
por meio da apresentação de cópia da ata da reunião dos sócios da 
empresa, na qual comunicou o seu afastamento das suas funções, em 
razão do interesse de concorrer a cargo eletivo nas Eleições de 2014.
3. O ônus de demonstrar que não houve o afastamento de fato da 
condução da empresa é dos impugnantes, e as provas, contradi-
tórias e parciais, apresentadas nesta ação, não são sufi cientes para 
demonstrar, além de dúvida razoável, a prática de atos de gestão 
pelo candidato.
Recursos ordinários não providos.” (RO - Recurso Ordinário nº 
28770 – Aracaju/SE, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA 
SILVA, Acórdão de 11/09/2014. DJE. Volume 25. Tomo 3. Data 
121/09/2014, Página 399. )
“Eleições 2012. Registro de candidatura. Desincompatibilização. 
Membro do Conselho Municipal de Defesa Civil. Afastamento de 
fato. Desincompatibilização. Caracterização.
1. A Corte de origem assentou que o candidato apresentou decla-
ração de coordenador de que não teria ele participado de qualquer 
ato do respectivo Conselho Municipal de Defesa Civil do municí-
pio, a evidenciar, portanto, o seu afastamento de fato da respectiva 
função, o que tem sido reconhecido por esta Corte Superior como 
apto para demonstrar a desincompatibilização.
2. O Tribunal já decidiu que “declaração passada por autoridade do 
Estado é documento hábil para comprovar o afastamento do servidor 
para fi ns de registro de candidatura (art. 19, II, CF)” (AgR-REspe nº 
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23.200, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, PSESS em 23.9.20040).
3. De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal já sedimentou 
que “incumbe ao impugnante provar que a desincompatibilização 
não ocorreu no plano fático ou fora do prazo estabelecido pela 
LC 64/90” (REspe n° 20.028, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, 
PSESS em 5.9.2002). No mesmo sentido: RO nº 251457, rel. Min. 
Gilson Dipp, DJE de 28.10.2011; RO nº 171275, rel. Min. Marco 
Aurélio, PSESS de 16.9.2010; AgR-REspe nº 299-78, rel. Min. Joa-
quim Barbosa, PSESS de 28.10.2008.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR-REspe - Agra-
vo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 3377 – Tremedal/
BA, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA Acórdão de 
01/10/2013. DJE. Tomo 202. Data 21/10/2013, Página 36)

No presente caso, apesar de estar comprovada, em minha ótica, a 
desincompatibilização, e para além da ausência da prova robusta da au-
sência do afastamento de fato do candidato, ora Recorrido, importa ainda 
mencionar um aspecto importante destacado e reconhecido na manifesta-
ção verbal da Procuradoria Regional Eleitoral, concernente à ausência de 
infl uência no município em questão, ou repercussão da suposta atuação do 
Recorrido na entidade de cunho estadual. 

Nessa linha, ainda que se desconsiderasse a comprovação da desin-
compatibilização, não há nem potencialmente a possibilidade de quebra da 
higidez no pleito, ou seja, eventual exercício dessa função perante a FE-
TAG, que não tem nenhuma atuação, pelo menos não foi trazido para os 
autos, nenhuma atuação lá em Nossa Senhora do Remédios, não havendo, 
portanto, como se entender caracterizado o uso do exercício dessa função 
em proveito próprio, ou seja, não haveria violação ao escopo da norma em 
questão, do art. art. 1º, inciso II, alínea “g”, c/c inciso IV, alínea “a”, da 
Lei Complementar n.º 64/1990., e daquilo que, essencialmente, tal norma 
exige, que é justamente a quebra do equilíbrio da disputa.

Com esses fundamentos, peço vênia à eminente Relatora para inau-
gurar a divergência, e VOTO, em consonância com o parecer verbal do 
douto Procurador Regional Eleitoral, pelo conhecimento e desprovimen-
to do recurso, para manter a sentença de primeiro grau, que DEFERIU 
os requerimentos de registro de candidatura de Manoel de Jesus da Silva e 
Luanna Silva Lages Castelo Branco, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, 
respectivamente, no município de Nossa Senhora dos Remédios.
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V  O  T  O  –  V  I  S  T  A

O DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FI-
LHO: Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador 
Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas aqui presentes,

Consoante relatado, trata-se de recurso interposto pela Coligação 
“Nossa Senhora dos Remédios para Todos” e pelo candidato a Prefeito 
José Alexandre Bacelar de Carvalho Sobrinho em face da sentença pro-
ferida pelo MM. Juiz da 86ª ZE/PI, que deferiu o pedido de registro de 
candidatura de Manoel de Jesus Silva ao cargo de Prefeito do Município de 
Nossa Senhora dos Remédios/PI para as eleições do corrente ano.

Na Sessão Plenária realizada em 21.11.2016, houve empate na vo-
tação referente ao presente feito, pois metade dos Membros decidiu pelo 
provimento do recurso e consequente indeferimento do registro de can-
didatura do recorrido e a outra metade pela manutenção da sentença de 
1º grau.

Desta forma, ante a incumbência de promover o desempate da vo-
tação, passo, agora, a proferir o voto de qualidade, em atenção ao disposto 
no art. 66, § 2º, do Regimento Interno deste TRE/PI.

O caso sub examine refere-se à inelegibilidade prevista no art. 1º, II, 
“g” e IV, “a”, da Lei Complementar 64/90, que disciplina:

Art. 1º. São inelegíveis: 
II - para Presidente e Vice-Presidente da República: 
g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, 
ocupado cargo ou função de direção, administração ou representa-
ção em entidades representativas de classe, mantidas, total ou par-
cialmente, por contribuições impostas pelo Poder Público ou com 
recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social.
IV – para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegí-
veis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, 
Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, 
observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização.

Compulsando os autos, verifi co que, de fato, conforme já decidido 
por esta Egrégia Corte, não restou demonstrado que o recorrido Manoel 
de Jesus Silva se desincompatibilizou do cargo de Diretor Estadual da 
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Central Única dos Trabalhadores do Estado do Piauí – CUT/PI. A docu-
mentação juntada às fl s. 35/42 e 100/101 comprova que ele era membro 
titular da Diretoria Estadual, com mandato de 21.08.2015 e previsão de 
término em 20.08.2019, e membro da Diretoria Executiva, ocupando, nes-
te caso, a sexta suplência.

Relativamente ao cargo que o recorrido exerce na FETAG/PI – Fe-
deração dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do 
Estado do Piauí –, constato que o afastamento se deu apenas formalmente, 
conforme ata de reunião juntada à fl . 20, porém tal desligamento não ocor-
reu no plano fático, visto que o candidato continuou a exercer as atribuições 
de membro da Diretoria da Federação, conforme demonstrado por meio 
das fotografi as acostadas às fl s. 102/103, que retratam a atuação do mesmo 
em evento realizado com a Secretária Estadual de Educação e audiência 
com o Governador do Estado, no mês de agosto do corrente ano.

Entretanto, quanto ao ponto, ressalte-se que o mais atual entendi-
mento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral abre uma nova interpre-
tação da desincompatibilização em comento, tendo adotado um critério 
no qual a área de abrangência das funções exercidas é determinante para 
apontar se o candidato necessita se submeter ao disposto na Lei Comple-
mentar 64/90.

Na situação em análise, tem-se que o recorrido se candidatou a 
cargo majoritário no Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI, 
localidade diversa onde exerceu de fato suas atribuições, não tendo o 
exercício dessas funções o poder de infl uenciar, neste caso, a vontade 
do eleitor na circunscrição do pleito pelo qual concorreu. As regras 
de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável utilização ou 
infl uência de cargo ou função no âmbito da circunscrição eleitoral em 
detrimento do equilíbrio da disputa, o que não se evidencia na hipó-
tese.

Com efeito, a exigência de desincompatibilização se funda “no 
confl ito existente entre a situação de quem ocupa um lugar na organi-
zação político-estatal e a disputa eleitoral”, com o escopo de “evitar o 
quanto possível que candidatos ocupantes de cargos públicos coloquem-
-nos a serviço de suas candidaturas, comprometendo não só os desíg-
nios da Administração Pública, no que concerne aos serviços que devem 
ser prestados com efi ciência à população, como também o equilíbrio e 
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a legitimidade da eleição” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12ª ed. 
2016, p. 204).

Nesse aspecto, não restando demonstrado nos autos nenhuma atu-
ação do recorrido no Município de Nossa Senhora dos Remédios, enten-
do que não incide, na espécie, a inelegibilidade prevista no art. 1º, II, “g”, 
da Lei Complementar 64/90.

Destaco que consta dos autos, à fl . 72, certidão do Presidente da 
CUT/PI atestando que o recorrido não realizou nenhum ato como diri-
gente da entidade desde 01.06.2016, não tendo sido convocado para reu-
nião da Direção, e às fl s. 292/293, certidão da Presidente da FETAG/PI 
declarando que não há qualquer função exercida por membros da FE-
TAG/PI na cidade de Nossa Senhora dos Remédios/PI.

Conforme recente entendimento da Colenda Corte, “não incide a 
referida causa de inelegibilidade ‘quando o servidor público exerce suas 
atividades profi ssionais em município diverso daquele em que pleiteada a 
candidatura, porque não se evidencia, nesses casos, a interferência inde-
vida do cargo/função pública no pleito eleitoral’” (Respe 22672, Relator 
Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 31.10.2016).

Transcrevo, ainda, o seguinte julgado da Corte Superior: 

ELEIÇÃO 2012. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. EXERCÍCIO DE 
CARGO EM COMISSÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO. DE-
SINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.  INELEGI-
BILIDADE DO ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA L DA LC 64/90. 
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Diversamente do que fi xado pelo voto condutor do aresto 
regional, a causa de inelegibilidade por ausência da desin-
compatibilização prevista na alínea l do inciso II do art. 1º da 
LC 64/90 não se aplica, porque a candidata exercia cargo em 
comissão na Assembleia Legislativa Estadual, em município 
diverso do qual pretendeu a candidatura à Prefeitura Muni-
cipal. Precedentes.
2. Segundo este Tribunal, é desnecessária a desincompatibi-
lização de Servidor Público - ainda que estadual - que exerce 
suas funções em município distinto do qual se pretende can-
didatar. (AgR-REspe 189-77/CE, Relator Min. Arnaldo Versiani, 
publicado na Sessão de 27.09.2012).
3. Recurso especial de TERESINHA DE JESUS CARDOSO AL-
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VES a que se dá provimento para deferir o registro da candidatura.
4. Prejudicado o recurso especial interposto pela COLIGAÇÃO 
BATALHA PARA TODOS porque a insurgência se refere so-
mente à matéria relacionada à necessidade de realização de novas 
eleições municipais, buscando-se a proclamação do candidato 
AMARO JOSÉ DE FREITAS MELO como prefeito da munici-
palidade, por ter obtido a segunda colocação no pleito.
(Respe 12418, Relatora Min. Laurita Hilário Vaz, publicado no 
DJE em 01.07.2013) 

Com estes fundamentos, acompanho a divergência e voto pelo des-
provimento do recurso, mantendo a sentença de 1º grau que deferiu o 
registro de candidatura de Manoel de Jesus Silva ao cargo de Prefeito do 
Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI para as Eleições/2016.

É o voto.

E X T R A T O   D A   A T A

REGISTRO DE CANDIDATURA Nº 68-17.2016.6.18.0086 - CLAS-
SE 38. ORIGEM: NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI (86ª 
ZONA ELEITORAL)
Recorrentes: Coligação NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS PARA 
TODOS(PMDB/PP/PRTB/PSDB/PRP/PDT/SD/PRB/PSB/PROS/
PSDC/DEM), por seu representante e José Alexandre Bacelar de Carva-
lho Sobrinho, candidato a prefeito de Nossa Senhora dos Remédios/PI 
nas eleições 2016
Advogados: Doutores Virgílio Bacelar de Carvalho (OAB: 2.040/89/PI) 
e Perpetua do Socorro Carvalho Neta (OAB: 12.976/PI)
Recorridos: Manoel de Jesus da Silva e Luanna Silva Lages Castelo Bran-
co, Prefeito e Vice-Prefeita eleitos de Nossa Senhora dos Remédios-PI nas 
eleições de 2016, respectivamente
Advogados: Doutores Shaymmon Emanoel Rodrigues de Moura Sou-
sa (OAB: 5.446/PI), Raimundo de Araújo Silva Júnior (OAB: 5.061/PI), 
Tácia Helena Nunes Cavalcante (OAB: 5.454/PI), Manoel Muniz Neto 
(OAB: 12.149/PI), Ricardo Rodrigues de Sousa Martins Neto (OAB: 
10.268/PI), Henrile Francisco da Silva Moura (OAB: 6.118/PI), Lailson 
Soares Guedes Rodrigues (OAB: 6.716/PI), Samara Grayciane Rodrigues 
de Moura Sousa (OAB: 7.786/PI) e Fernando Eduardo Sousa de Lima 
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Santos (OAB: 10.602/PI)
Relatora: Juíza Maria Célia Lima Lúcio
Relator designado para lavrar o acórdão: Desembargador Edvaldo Pe-
reira de Moura
(APENSO: REGISTRO DE CANDIDATURA Nº 58-
70.2016.6.18.0086 - CLASSE 38. ORIGEM: NOSSA SENHORA 
DOS REMÉDIOS-PI (86ª ZONA ELEITORAL) 
Requerente: Coligação UNIDOS COM O NOVO PELO POVO (PSD/ 
PR / PT / PTB / PV / PT DO B). 
Candidata: Luanna Silva Lages Castelo Branco, Cargo Vice-Prefeita, Nº: 22)

Decisão: RESOLVEU o Tribunal, pelo voto de desempate, vencidos a 
relatora, o Doutor Geraldo Magela e Silva Meneses e o Doutor José Wil-
son Ferreira de Araújo Júnior, nos termos do voto do Desembargador 
Edvaldo Pereira de Moura e em harmonia com a manifestação do Pro-
curador Regional Eleitoral, conhecer e negar provimento ao recurso 
para manter o deferimento do registro de candidatura de MANOEL DE 
JESUS DA SILVA. Foi designado para lavrar o acórdão o Desembargador 
Edvaldo Pereira de Moura, autor do primeiro voto vencedor.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Dias de 
Santana Filho.
Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembar-
gador Edvaldo Pereira de Moura; Juízes Doutores – Geraldo Magela e Sil-
va Meneses, Agrimar Rodrigues de Araújo, José Wilson Ferreira de Araújo 
Júnior e Antônio Lopes de Oliveira. Presente o Procurador Regional Elei-
toral Doutor Israel Gonçalves Santos Silva. 

SESSÃO DE 25.11.2016
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7. A  C  Ó  R  D  Ã  O    Nº  8547

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 85-
47.2013.6.18.0025 - CLASSE 3. ORIGEM: JERUMENHA-PI (25ª 
ZONA ELEITORAL)
Recorrente: Chirlene de Souza Araújo, Prefeita de Jerumenha-PI
Advogados: Doutores Raimundo de Araújo Silva Junior (OAB: 5.061/PI) 
e Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB: 6.544/PI)
Recorrente: Luís Almeida Vilar Neto, Vice-Prefeito de Jerumenha-PI 
Advogado: Doutor Emmanuel Fonsêca de Souza (OAB: 4.555/PI)
Recorrida: Coligação O PROGRESSO CONTINUA  (PRB/PP/PTN/
PHS/PSDB/PTdoB), por seu representante
Advogados: Doutores Erika Araújo Rocha (OAB:5.384/PI), Igor Martins 
Ferreira de Carvalho (OAB:5.085/PI) e outros
Relator: Juiz Agrimar Rodrigues de Araújo

RECURSO ELEITORAL - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 -  PREFEITA E VICE ELEI-
TOS - ALEGAÇÃO DE ABUSO DO PODER ECONÔMI-
CO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - SENTENÇA 
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA 
PRÁTICA DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO – PATRO-
CÍNIO DA ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS EM 
EVENTO FESTIVO – PRELIMINARES REJEITADAS - PRE-
SENÇA NOS AUTOS DE PROVA INCONTESTE DO ILÍCI-
TO ALEGADO NA INICIAL – SENTENÇA PARCIALMEN-
TE MANTIDA.
- Conforme entendimento do STF, “a produção e divulgação de imagem de 
vídeo quando da abordagem policial em “local público” não viola o art. 5º, 
inc. X, da Constituição Federal, posto preservar o referido cânone a “inti-
midade”, descaracterizando a ilicitude da prova.[…]”. (Precedente: STF, 
RHC 108156, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
28/06/2011, DJe-153 dilvug. 09-08-2011 public. 10-08-2011 ement. 
Vol. 02563-01 PP-00040 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 462-470)
- Por se tratar de nulidade relativa, a alegação de nulidade da perícia por au-
sência de participação do Assistente Técnico encontra-se preclusa (art. 245, do 
CPC). Ademais, restou comprovada nos autos a intimação informando o local 
e a fi nalidade da perícia, além de os investigados terem indicado Assistente 
Técnico e apresentado quesitos que pretendiam que fossem respondidos. Ausen-
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te apenas a comprovação de notifi cação quanto à data precisa da realização da 
perícia, não havendo comprovação de prejuízo neste aspecto, deve incidir a nor-
ma disposta no art. 250 do CPC, segundo o qual “dar-se-á o aproveitamento 
dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa”.
- Na esteira do entendimento consolidado no TSE, “a formação do litisconsórcio 
passivo necessário só se dá quando houver previsão legal expressa ou, em razão da 
natureza jurídica da ação, cada pessoa possa ser atingida diretamente pela decisão 
judicial. O art. 22 da LC no 64/90 não exige a formação de litisconsórcio passivo ne-
cessário entre o representado e aqueles que contribuíram para a realização do abuso”. 
(Precedente: Ac. de 23.11.2006 no AgRgAg nº 6.416, rel. Min. Gerardo Grossi.)
- O conjunto probatório dos autos apresenta-se inconteste e sufi cientemente apto 
a suportar o juízo de procedência da presente AIJE quanto ao abuso de poder 
perpetrado pela candidata investigada. In casu, o conteúdo do laudo pericial e 
as imagens contidas nas gravações periciadas são corroborados pelos depoimen-
tos das testemunhas que se fi zeram presentes ao evento festivo, com exceção do 
depoimento prestado pelo proprietário do Clube onde foi realizado.
- Comprovada a entrada franca e a distribuição gratuita de bebidas pela candidata in-
vestigada, em evento festivo realizado às vésperas do pleito eleitoral, a inúmeras pessoas 
que dele participaram, resta confi gurado o abuso do poder econômico alegado na inicial.
- Conforme dispõe o inciso XVI, do art. 22, da LC nº 64/90 (inserido pela 
LC nº 135/2010), “para a confi guração do ato abusivo, não será considerada 
a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravi-
dade das circunstâncias que o caracterizam”, gravidade esta sufi cientemente 
demonstrada nos presentes autos. 
- Não merece acolhida a alegação dos investigados de ausência de judicialização 
das provas colhidas na fase investigatória, quando eles mesmos dispensam, em 
audiência, a quase totalidade das testemunhas por eles arroladas e que, além de 
presentes ao evento, participaram da sua organização e dos diálogos gravados. 
Ademais, as demais testemunhas arroladas pela parte adversa, que também se 
fi zeram presentes à festa, depõem em harmonia com as demais provas dos autos.
- Na linha do entendimento fi rmado por este Tribunal, a sanção de inelegibili-
dade tem natureza personalíssima, sendo vedada a sua aplicação a investigados 
que não contribuíram para a prática ilícita.
- Desprovimento do recurso interposto pela Prefeita investigada. Parcial provi-
mento ao recurso interposto pelo Vice-Prefeito.

A  C  O  R  D  A  M  os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Piauí, à unanimidade, nos termos do voto do relator e em 
consonância com o parecer ministerial de fl s. 484/491-verso dos autos, 
rejeitar as preliminares: I - de ilicitude das gravações realizadas pela Polí-
cia Civil sem autorização judicial em investigação criminal; II - de impos-
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sibilidade de utilização, como prova, dos diálogos contidos nas gravações, 
por ofensa ao contraditório; III - de nulidade da perícia por ausência da 
participação do seu assistente técnico regularmente indicado; e IV - de nu-
lidade da sentença por ausência de citação dos litisconsortes necessários; 
e, no mérito, por maioria, vencido o Doutor Daniel Santos Rocha Sobral, 
nos termos do voto do relator e em harmonia parcial com a manifestação 
do Procurador Regional Eleitoral, conhecer e negar provimento ao re-
curso interposto por Chirlene de Souza Araújo e conhecer e dar parcial 
provimento ao apelo interposto por Luís Almeida Vilar Neto para afastar 
a sanção de inelegibilidade a ele aplicada na decisão objurgada.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, 
em Teresina, 2 de fevereiro de 2016.

DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO
Presidente

JUIZ AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO
Relator

DOUTOR KELSTON PINHEIRO LAGES
Procurador Regional Eleitoral

R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

O SENHOR JUIZ AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚ-
JO (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Membros desta Egré-
gia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados 
e demais pessoas presentes, trata-se de Recursos Eleitorais interpostos 
por CHIRLENE DE SOUZA ARAÚJO (fl s. 315/366) e por LUÍS 
ALMEIDA VILAR NETO (fl s. 368/427), respectivamente, prefeita e 
vice-prefeito de Jerumenha/PI, com vistas à reforma da sentença profe-
rida pelo Juízo Eleitoral da 25ª ZE/PI, que julgou parcialmente proce-
dente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para cassar seus 
diplomas e, via de consequência, desconstituir-lhes os mandatos, assim 
como os declarar inelegíveis por 08 (oito) anos, a contar das eleições de 
2012.
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A ação objeto do presente Recurso foi ajuizada pela Coligação 
O PROGRESSO CONTINUA (PRB/PP/PTN/PHS/PSDB/PT do 
B), por seu representante, com fulcro no art. 22 da Lei Complementar 
64/90, sob o argumento de que os investigados teriam promovido, na 
noite do dia 04 de outubro de 2012, às vésperas do pleito eleitoral, no 
Povoado Barra do Lance (Zona Rural de Jerumenha-PI), após a reali-
zação de um comício, uma festa com entrada franca e distribuição de 
bebidas à população do município com o fi m de angariar votos, carac-
terizando-se, no seu entender, abuso de poder econômico e captação 
ilícita de sufrágio.

A exordial foi instruída com cópias de pedido de diligência do Mi-
nistério Público Eleitoral da 25ª Zona (fl . 28), Termo de Apreensão de ma-
terial de campanha (fl . 29), Termo de Depoimento (fl s. 30/32) e Relatório 
em Inquérito Policial nº 011/2012 (fl s. 35/38).

Em defesa de fl s. 44/64, os investigados aduziram, em sede de preliminar, 
nulidade da gravação ambiental juntada como meio de prova e, no mérito, pugnaram 
pela improcedência da ação ao argumento de que não tiveram qualquer participação 
na realização da festa, uma vez que promovida por um comerciante conhecido e que 
tradicionalmente realiza eventos de entretenimento naquela localidade, Sr. Edésio 
Lopes de Castro. Juntou documentos de fl s. 66/77, dentre os quais constam autori-
zações de festas supostamente promovidas pelo citado comerciante.

A Coligação investigante, em manifestação de fl s. 87/97, refutou 
as alegações da defesa, mormente no tocante à licitude das gravações pro-
duzidas. Reforçou os argumentos da inicial e pugnou pela procedência da 
ação. 

Depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes às fl s. 
135/154.

Em despacho de fl . 158, a M.M. Juíza Eleitoral deferiu realização 
de perícia nas mídias apresentadas pelo investigante a fi m de se verifi car a 
existência de montagem ou trucagem.

Apresentação de quesitos e assistente técnico pelos investigados às 
fl s. 163/164. À fl . 168, requereu o Ministério Público Eleitoral da 25ª ZE 
que a perícia identifi que, se possível, a marca das bebidas distribuídas e/
ou vendidas quando da realização da festa. 

Cópias dos Laudos de Perícias Criminais nºs 417/213 e 64/2014 
acostadas às fl s. 174/197.
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Informações do Setor Técnico-Científi co da Polícia Federal às fl s. 
199/200, dando conta da impossibilidade de se responder aos quesitos 1 e 
2 formulados pelos investigados, por se referirem ao material utilizado nas 
gravações, mas não disponibilizado por qualquer das partes. Em despacho 
de fl . 203, a M.M. Juíza Eleitoral esclareceu sobre o objeto da perícia.

Laudo de Perícia Criminal nº 201/2014 acostado às fl s. 211/221.
Petição da investigante, à fl . 229, expondo sobre a impossibilidade 

de apresentação do aparelho gravador dos vídeos e imagens periciadas.
Despacho de intimação das partes para a apresentação de alegações 

fi nais, à fl . 231.
Alegações Finais dos investigados acostadas às fl s. 233/251 e, da 

investigante, às fl s. 253/264.
Parecer ministerial pela procedência dos pedidos feitos na exordial, 

às fl s. 268/278.
Sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral da 25ª Zona, às fl s. 

287/302, pela procedência parcial do pedido formulado na inicial, re-
conhecendo a prática de abuso do poder econômico pelos investigados, 
Chirlene de Souza Araújo e Luiz Almeida Vilar Neto, para cassar-lhes os 
diplomas e os declarar inelegíveis por 08 (oito) anos, a contar da data 
das eleições de 2012. Julgou, no entanto, improcedente o pedido referen-
te ao reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio, por não 
restar comprovada tal conduta, na forma prevista no art. 41-A da Lei nº 
9.504/97.

Inconformados, os investigados interpuseram recursos daquela de-
cisão, com vistas à obtenção de sua reforma, por entenderem inexistente 
qualquer conduta caracterizadora de abuso do poder econômico.

No recurso interposto por Chirlene de Souza Araújo, às fl s. 
315/366, aduziu preliminar de ilicitude das gravações realizadas pela Po-
lícia Civil, em investigação criminal, sem autorização judicial e ainda não 
submetida ao contraditório, para que pudesse ser utilizada no processo 
cível. Suscitou a impossibilidade de utilização, como prova, dos diálogos 
contidos nas gravações, por ofensa ao contraditório, pois as pessoas que 
prestaram as declarações não tinham conhecimento e não foram ouvidas 
nos autos. Aduziu, ainda, a preliminar de nulidade da perícia por ausên-
cia da participação do seu assistente técnico regularmente indicado às fl s. 
163/164.
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No mérito, como matéria de ordem pública, alegou nulidade da 
sentença por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, 
indicados desde o início da ação, como os organizadores do evento que 
ensejou a presente demanda. Alegou inexistência de provas para a sus-
tentação da condenação por abuso do poder econômico, uma vez que os 
depoimentos levados em consideração pela MMª Juíza sentenciante fo-
ram pautados em declarações de “ouvir dizer” de terceiros. Alegou, ainda, 
a necessidade da demonstração da gravidade da conduta, consistente na 
aptidão para macular a igualdade na disputa, para a caracterização do su-
posto abuso do poder econômico, além do caráter pessoal da sanção de 
inelegibilidade, que deve incidir apenas sobre quem praticou a conduta 
vedada, não tendo a recorrente participado direta ou indiretamente dos 
fatos tratados nos autos.

Nas razões recursais de Luiz Almeida Vilar Neto (fl s. 369/427), 
restaram reiteradas as alegações da recorrente Chirlene de Souza Araújo, 
pugnando, ao fi nal, pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pela 
reforma da decisão, ante a inexistência de conduta confi guradora de abuso 
do poder econômico.

Em contrarrazões (fl s. 447/471), a Coligação recorrida refutou as 
alegações dos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença e con-
sequente desprovimento dos recursos.

O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer (fl s. 484/491), ma-
nifestou-se pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, 
pelo conhecimento e não provimento dos recursos, para manter a senten-
ça recorrida em todos os seus temos.

É o relatório, Senhor Presidente.

V  O  T  O

O SENHOR JUIZ AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO 
(RELATOR): Senhor Presidente, o presente recurso preenche os requi-
sitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

De início, mostra-se oportuno esclarecer que, embora tenham sido 
apresentados em peças distintas, subscritas por advogados diversos, os 
recursos interpostos pelos investigados possuem as mesmas razões fáticas 
e jurídicas, o que permite a apreciação conjunta, conforme segue: 



391

I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO:
Cumpre analisar, inicialmente, as questões preliminares aduzidas 

pelos recorrentes, inclusive a relativa à inexistência de citação dos litiscon-
sortes necessários (art. 301, I, do CPC), cujas razões foram arguidas no 
mérito dos recursos, mas que, por se tratar de defesa processual peremp-
tória, deve, a meu sentir, ser analisada em sede de preliminar.

Passo, então, a analisar cada uma delas.
1. Da ilicitude das gravações realizadas pela Polícia Civil, em 

investigação criminal, sem autorização judicial:
Sustentam os recorrentes que, ao analisar essa preliminar, houve 

equívoco interpretativo da MMª Juíza Eleitoral ao considerar que a Polícia 
pode e deve agir como o fez no presente caso. Argumentam que, confor-
me entendimento sedimentado no TSE (Precedente: Recurso Ordinário nº 
1900461, Acórdão de 28/06/2012, Rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares), 
as gravações na seara eleitoral, ainda que realizadas pelo órgão policial, de-
pendem de autorização judicial para terem sua validade reconhecida.

 Esclarecem que, no referido julgado, acompanhando o percuciente voto 
do Ministro Henrique Neves, entendeu que todas as medidas de investigação do 
órgão policial, na seara eleitoral, devem ser precedidas de autorização judicial, 
que, para gravações, devem ser, inclusive, minuciosamente fundamentadas.

Alegam que, no caso, tanto o Delegado de Polícia, Sr. Hildson Ro-
drigues, quanto o agente de Polícia Civil, Sr. Milton Carreiro, afi rmaram, 
em seus depoimentos, tratar-se de investigação e gravação clandestinas, 
tanto que realizaram a operação policial descaracterizados.

Utilizam-se, ainda, dos fundamentos lançados pelo TSE no Acór-
dão nº 81788 (julgado em 24/02/2015, Rel. Min. Maria Thereza Rocha 
de Assis Moura, publicado no DJE em 13/03/2015, Tomo 50, p. 88) para 
concluir que, a partir do momento que a Polícia Civil resolveu, a seu talan-
to, produzir “investigação” sem autorização judicial, procedendo à grava-
ção “clandestina/escondida”, violou todos os preceitos legais que regem 
a matéria, tornando aquela prova e todas as demais nulas de pleno direito.

Acrescentam que, “ainda que houvesse autorização judicial, o que não é o 
caso, a prova utilizada nos autos deveria ter sido submetida ao crivo do contraditório e 
ampla defesa na seara penal, para somente assim se vislumbrar a possibilidade de seu 
uso como prova emprestada no campo civil”.

Pois bem.
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A ilicitude das gravações clandestinas tem como principal escopo 
evitar a violação dos direitos à privacidade, liberdade e intimidade, pre-
vistos no art. 5º da CF/88, que impedem a atribuição de caráter absoluto 
ao direito à prova, constitucionalmente assegurado como decorrente do 
direito de ação, de defesa e do contraditório.

Nesse cenário de confrontação de valores igualmente constitucionais, 
a gravação ambiental feita de má-fé, quando o agente arquiteta situação de 
induzimento à prática de uma conversa com o fi m de ver o autor induzido 
a dizer o que foi premeditado, ou aquela realizada em locais privados, não 
destinados à realização de eventos com acesso ao público, sem a devida au-
torização judicial, não podem ser toleradas em um Estado que consagra os 
direitos fundamentais de proteção à intimidade e à privacidade.

O entendimento fi rmado pelo TSE, utilizado como fundamento 
pela MMª Juíza Eleitoral da 25ª ZE/PI para afastar essa preliminar em sua 
decisão, teve sua ementa lavrada nos seguintes termos:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEI-
TORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTI-
GAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 
ACOLHIMENTO. 1. Conforme assentado no acórdão embarga-
do, a licitude da prova colhida mediante interceptação ou gravação 
ambiental requer prévia autorização judicial e sua utilização como 
prova em processo penal, nos termos da atual jurisprudência do 
Tribunal Superior Eleitoral. 2. A adoção desse entendimento 
decorre, dentre outras razões, do fato de que a gravação ou 
a interceptação ambiental nesses moldes é realizada preme-
ditadamente para posterior uso em processo cível eleitoral 
visando desconstituir mandato eletivo de adversário político, 
diversamente da hipótese em que utilizada para defesa pró-
pria em processo criminal (…) (Embargos de Declaração em 
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27508, Acór-
dão de 11/09/2014, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NO-
RONHA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 
178, Data 23/9/2014, Página 51)” 

Entendeu a Magistrada que, no presente caso, “a gravação não foi efe-
tuada por particular ligado a determinado candidato, motivado pelo intuito de produzir 
prova contra adversário político. A gravação foi realizada por policial civil em cumpri-
mento de diligência investigativa sobre suposta ocorrência de crime eleitoral, conforme 
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denúncia noticiada pelo Ministério Público Eleitoral, ...” pelo que concluiu por 
haver justa causa para a gravação.

Não obstante esse fundamento, vale ressaltar que este Tribunal, em 
diversas oportunidades, já se debruçou sobre o assunto, a exemplo do que 
fez no julgamento do RCED nº 914-77, no qual foi lavrada a seguinte 
ementa:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEI-
ÇÕES 2012. PREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PRELIMINARES REJEI-
TADAS. MÉRITO. COMPRA DE VOTOS POR MEIO PERFU-
RAÇAO DE POÇOS, PAGAMENTOS FEITOS A ELEITORES 
E DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FATOS 
NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSI-
DADE DE PROVA ROBUSTA PARA A CARACTERIZAÇÃO 
DOS ILÍCITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. As razões recursais atendem regularmente ao disposto nos art. 
282 e 283 do CPC, nelas constando a identifi cação dos fatos e 
fundamentos jurídicos do pedido bem como foram cumpridos os 
requisitos essenciais à propositura da demanda, com a indicação de 
provas e rol de testemunhas no momento da propositura da ação.
2. As gravações constantes das mídias que instruem o pre-
sente processo foram realizadas em locais abertos ao públi-
co, não se lhes estendendo as normas pertinentes à vedação 
de provas ilícitas a que se reportam o art. 5º, LVI da CF/88.
(...)
5. É assente na jurisprudência que a imputação de ilícitos eleitorais 
visando impedir ou retirar a titularidade dos mandatos deve estar 
fundada em prova inconcussa, contundente, robusta.
6. Pedido improcedente. (TRE-PI, Relator Agrimar Rodrigues de 
Araújo, RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 
914-77.2013.6.18.0000 - CLASSE 29. ORIGEM: SÃO JOÃO DO 
PIAUÍ-PI -20ª ZONA ELEITORAL- Julgamento  02/10/2013) – 
sem destaques no original.

No mesmo sentido é o entendimento manifestado pelo Supremo 
Tribunal Federal no seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABE-
AS CORPUS. CONCUSSÃO (CP, ART. 316, CAPUT). GRAVA-
ÇÃO DE IMAGEM DO PACIENTE E OUTRO, POLICIAIS 
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CIVIS. ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAR O ART. 5º, INC. 
X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE: ABORDA-
GEM DE AGENTE PÚBLICO, EM LOCAL PÚBLICO E NO 
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA CONDE-
NATÓRIA AMPARADA TAMBÉM EM OUTRAS PROVAS.
1. A produção e divulgação de imagem de vídeo quando da 
abordagem policial em “local público” não viola o art. 5º, inc. 
X, da Constituição Federal, posto preservar o referido câno-
ne a “intimidade”, descaracterizando a ilicitude da prova.[…] 
(STF, RHC 108156, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 
julgado em 28/06/2011, DJe-153 dilvug. 09-08-2011 public. 10-
08-2011 ement. Vol. 02563-01 PP-00040 RT v. 100, n. 913, 2011, 
p. 462-470)   

Portanto, a licitude ou ilicitude das gravações ambientais, a propó-
sito da vedação constante do art. 5°, LVI, da CF/88891, deve ser analisada 
considerando-se o direito fundamental à privacidade (ou intimidade) e à 
dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, as conversas contidas nas gravações realizadas 
pelos policiais e periciadas pela Polícia Federal foram mantidas em am-
bientes nos quais não havia expectativa de privacidade – em locais públi-
cos (na via pública e em clube com acesso ao público), não sendo, pois, 
alcançadas pela norma constitucional acima mencionada.

Acrescente-se que as gravações em questão constam da Ação Penal 
nº1215-16 (em fase de instrução) e vieram anexadas à inicial da presente 
AIJE, sendo posteriormente submetidas à perícia da Polícia Federal, cujos 
laudos foram juntados aos autos ainda na fase de instrução (fl s. 174/200 
e 211/221), constatando-se, assim, as oportunidades e os meios legais ne-
cessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelos investiga-
dos nestes autos, embora essas provas ainda não tenham sido contradita-
das no bojo daquela ação penal.

Com essas considerações, VOTO pela rejeição da presente preli-
minar.

2. Da impossibilidade de utilização, como prova, dos diálogos 
contidos nas gravações:

Alegam os recorrentes que as pessoas supostamente ouvidas du-
rante as gravações, além de não terem conhecimento delas, não foram 
89  Art. 5º [& ] - LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
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ouvidas nos autos, não havendo, assim, a judicialização dos diálogos, o que 
impossibilita o uso destes como prova, por não terem sido submetidos ao 
contraditório. Segundo eles, restam apenas as imagens a serem apreciadas.

Contudo, a meu sentir, a análise quanto ao conteúdo dos diálogos 
e sua judicialização a partir da oitiva das pessoas que deles participam 
constitui critério de valoração da prova e poderá ser tratado mais adequa-
damente adiante, quando da apreciação do mérito. Ademais, dois dos su-
postos atores das gravações, os policiais militares, prestaram depoimentos 
em juízo, conforme se vê às fl s. 137/143.

Assim, diante dessas considerações e dos fundamentos lançados 
na preliminar antecedente, para rejeitá-la em razão do reconhecimento da 
licitude das provas constituídas pelas gravações nas quais se encontram 
os diálogos aqui impugnados, VOTO no sentido de deixar para analisar, 
quando da apreciação do mérito, os fundamentos aqui lançados pelos re-
correntes e o valor da força probante das declarações contidas nas grava-
ções.

3. Da nulidade da perícia por ausência da participação do as-
sistente técnico:

Para os recorrentes, a Juíza Eleitoral rechaçou essa arguição de nu-
lidade sob o fundamento de que se tratou de matéria alegada tardiamente, 
sem demonstração de qualquer prejuízo, assentando que a recorrente foi 
informada de que a perícia seria realizada pela Polícia Federal.

Sustentam que a extemporaneidade de suas alegações não tem o con-
dão de afastar essa discussão, mormente por tratar-se de matéria de ordem 
pública, que pode e deve ser alegada em qualquer momento e grau de juris-
dição, justamente por envolver o devido processo legal e a ampla defesa, não 
se podendo furtar, nos feitos eleitorais, da observância do disposto no art. 
431-A do CPC, quando a parte indicou assistente técnico (fl s. 163/164) para 
participar da perícia, na forma indicada no art. 433, parágrafo único, do CPC.

De fato, na sentença, restou afastada a alegação de nulidade da perícia 
por conta da preclusão das alegações dos investigados que, em duas opor-
tunidades que falaram nos autos (fl s. 222/225 e 233/251) após a juntada da 
perícia, não suscitaram essa nulidade. Por outro lado, observou que as partes 
foram cientifi cadas de que a perícia seria realizada pela Polícia Federal (fl . 160) 
e que caberia aos interessados diligenciarem no sentido de averiguar a data da 
realização da perícia a ser designada conforme agenda interna do setor com-
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petente daquele Órgão. Observou, ainda, que os investigados não comprova-
ram ter suportado qualquer prejuízo decorrente da perícia realizada.

Da análise dos autos, percebo que as partes foram efetivamente in-
timadas do local e da fi nalidade da perícia realizada pela Polícia Federal, em 
Teresina, conforme extrato de publicação acostado à fl . 160. Além disso, os 
investigados indicaram assistente técnico e apresentaram os quesitos que 
pretendiam fossem respondidos (fl s. 163/164). Ausente, no entanto, apenas 
a comprovação de notifi cação quanto à data precisa da realização da perícia.

Sobre o tema, é oportuna a transcrição do disposto no art. 431-A 
do CPC, verbis:

Art. 431-A. As partes terão ciência da data e local designados pelo 
juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 
(Incluído pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)

A nulidade decorrente da inobservância dessa norma, contudo, se-
gundo entendimento do STJ, não é absoluta, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PRINCÍPIO DA FUN-
GIBILIDADE - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COMO 
AGRAVO REGIMENTAL - REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JU-
DICIAL - INTIMAÇÃO DA PARTE - NULIDADE - SÚMULA 
7/STJ. ART- 431-A DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
DIA E HORA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - NULIDADE 
RELATIVA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PRE-
JUÍZO - PRECEDENTES DESTE STJ. IMPROVIMENTO DO 
AGRAVO. 1.- (...). 2.- O recurso especial não é instrumento apro-
priado para análise de nulidade na realização de perícia judicial, 
se para tanto for necessário o revolvimento do conjunto fático-
-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3.- A ino-
bservância da intimação referida no art. 431-A, não ocasiona 
nulidade absoluta, devendo à parte demonstrar a existência 
de prejuízo, para que se possa ser declarada tal nulidade. 
Precedentes. 4.- Embargos de Declaração acolhidos como Agravo 
Regimental e improvidos.
(STJ - EDcl no AREsp: 353807 GO 2013/0178657-0, Relator: 
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 24/09/2013, 
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2013)
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Em se tratando de nulidade relativa, a inobservância do art. 431-A 
do CPC sujeita-se à norma esculpida no art. 245 do CPC, segundo o qual 
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte 
falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Acrescente-se que, a teor do disposto no parágrafo único do art. 
250 do CPC, “dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que 
não resulte prejuízo à defesa.”

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a MMª Juíza Eleitoral, em seu 
decisum, fez questão de registrar que “... a prova testemunhal e documental aci-
ma analisadas são, por si sós, sufi cientes à comprovação da prática do abuso do poder 
econômico em benefício da candidatura dos investigados e, portanto, aptas a embasarem 
a procedência dos pedidos formulados na inicial, independentemente das gravações pe-
riciadas.”

Portanto, mais uma demonstração de que, de fato, a alegação de nu-
lidade da perícia foi alcançada pela preclusão e a inobservância da intima-
ção quanto à data de sua realização não promoveu prejuízos aos recorren-
tes, pelo que deve incidir a norma do parágrafo único, do art. 250, do CPC.

Ademais, a falta de resposta conclusiva aos quesitos formulados 
pelos investigados, relacionados ao equipamento utilizado para a realiza-
ção das gravações periciadas, não possui o condão de tornar inválida a 
perícia cuja fi nalidade divulgada foi a constatação ou não de montagem ou 
trucagem nas mídias, além da degravação (fl . 160). Constitui, no entanto, 
aspecto a ser considerado quando da valoração da prova a ser feita quando 
da apreciação do mérito.

Com essas considerações, VOTO pela rejeição da presente preli-
minar.

4. Da nulidade da sentença por inexistência de citação dos 
litisconsortes necessários:

Neste ponto, asseguram os recorrentes que a sentença proferida 
é nula de pleno direito em razão da ausência dos litisconsortes passivos 
necessários, pois, desde o início, foram identifi cados os organizadores da 
festa que ensejou a cassação de seus mandatos, sem que tenham sido in-
cluídas no polo passivo da presente ação. Acrescentam que a parte adversa 
não pode escolher quem vai responder à ação nesses casos.

Cumpre esclarecer, contudo, que, em regra, o litisconsórcio é facul-
tativo e, em assim sendo, o litisconsorte é considerado parte autônoma em 
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relação aos demais. As condutas e as omissões de um litisconsorte, via de 
regra, não interfere na situação dos outros, conforme prevê o Código de 
Processo Civil Brasileiro em seu artigo 48, verbis: “(...) os litisconsortes 
serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes 
distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão nem benefi ciarão 
os outros”. Será, no entanto, necessário o litisconsórcio quando versar so-
bre um objeto incindível ou quando a lei o estabelecer de modo específi co.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE é regulada nos arts. 
19 e seguintes da Lei Complementar nº 64/90. Em relação à possibilidade 
de que terceiros, não candidatos, fi gurem no polo passivo desta ação, pre-
vê o art. 22, caput, da referida Lei, que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Mi-
nistério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, 
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e 
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de in-
vestigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do 
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização inde-
vida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de 
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (Vide 
Lei nº 9.504, de 1997) 
(…)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a pro-
clamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do 
representado e de quantos hajam contribuído para a práti-
ca do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para 
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes 
à eleição em que se verifi cou, além da cassação do registro ou 
diploma do candidato diretamente benefi ciado pela interferência 
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autori-
dade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos 
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo 
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer 
outras providências que a espécie comportar; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 135, de 2010) 

Pelo que consta do dispositivo citado, para que seja declarada a ine-
legibilidade de todos aqueles que contribuíram para a prática de quaisquer 
das condutas enumeradas no caput do art. 22, há necessidade que fi gurem 
no polo passivo da AIJE, sob pena de violação do princípio constitucional 
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do devido processo legal (art. 5º, LIV, daS CF/88).
Contudo, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, pois não é o 

caso de objeto incindível, uma vez que a inelegibilidade (única sanção pas-
sível de aplicação em AIJE a terceiros não candidatos, no caso de reconhe-
cimento apenas de abuso do poder econômico, como ocorreu na sentença 
recorrida) tem caráter personalíssimo, sendo, portanto, necessariamente 
cindível. Além disso, não há disposição legal que estabeleça a obrigato-
riedade de que todos que hajam contribuído para a prática do ato ilícito 
fi gurem no polo passivo da AIJE, como condição de validade do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, se-
não vejamos:

“[...] Ação de investigação judicial. Abuso do poder econômico. 
Reconhecimento. Declaração de inelegibilidade. Captação de su-
frágio. Não-comprovação. Preliminares de usurpação de compe-
tência pela corte regional. [...] Formação de litisconsórcio passivo 
necessário. [...] Rejeitadas. [...] 3. A formação do litisconsórcio 
passivo necessário só se dá quando houver previsão legal ex-
pressa ou, em razão da natureza jurídica da ação, cada pes-
soa possa ser atingida diretamente pela decisão judicial. O 
art. 22 da LC no 64/90 não exige a formação de litisconsórcio 
passivo necessário entre o representado e aqueles que con-
tribuíram para a realização do abuso. Precedentes. [...]” NE: 
Alegação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato e 
todos os que contribuíram para a prática do ato. Trecho do voto 
do relator: “Quanto ao litisconsórcio passivo necessário, este só se 
dá quando houver previsão legal expressa ou, em razão da natureza 
jurídica da ação, cada pessoa envolvida possa ser atingida direta-
mente pela decisão judicial, o que não ocorre no caso do art. 22 
da LC no 64/90, uma vez que a ‘inelegibilidade do investigado não 
condiciona a do colaborador que não foi parte no processo. [...]’”
(Ac. de 23.11.2006 nº AgRgAg no 6.416, rel. Min. Gerardo Grossi.)

Cumpre informar que o Sr. Edésio Lopes de Castro, proprietário do 
clube onde foi realizado o evento festivo com entrada franca e suposta dis-
tribuição gratuita bebidas, foi denunciado na Ação Penal nº 1215-16.2014, 
que tramita neste Tribunal e, em sendo ela julgada procedente, poderá ser ele 
declarado inelegível, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 4, da LC 
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nº 64/90902 (incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Assim, não havendo previsão legal expressa para a formação de 

litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos e todos aqueles que 
participaram do ato reconhecido na sentença como confi gurador do abu-
so do poder econômico, nem se tratando de ação cuja natureza imponha a 
reunião, como demandados, de todos os envolvidos, forçoso concluir pela 
improcedência das alegações dos recorrentes.

Com essas considerações, VOTO pela rejeição da presente preliminar.

II. DO MÉRITO:

Os recorrentes Chirlene de Souza Araújo e Luís Almeida Vilar 
Neto, respectivamente, prefeita e vice-prefeito de Jerumenha/PI, buscam a 
reforma da sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 25ª ZE/PI, que cas-
sou seus diplomas e desconstituiu-lhes os mandatos, bem como os declarou 
inelegíveis por 08 (oito) anos, a contar das eleições de 2012, ante a prática 
de abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral, reconhecida 
em razão da promoção de uma festa, com entrada franca e distribuição de 
bebidas, no povoado Barra do Lance, em 04 de outubro de 2012, às vésperas 
das eleições, realizada após o último comício dos investigados.

Alegam a inexistência de provas para a sustentação da condenação 
por abuso do poder econômico, uma vez que os depoimentos levados em 
consideração pela MMª Juíza sentenciante foram pautados em declarações 
de “ouvir dizer” de terceiros; a necessidade da demonstração da gravidade 
da conduta, consistente na aptidão para macular a igualdade na disputa, 
para a caracterização do suposto abuso do poder econômico; e o caráter 
pessoal da sanção de inelegibilidade, que deve incidir apenas sobre quem 
praticou a conduta vedada, não tendo eles participado direta ou indireta-
mente dos fatos tratados nos autos.

A parte dispositiva da sentença recorrida foi lavrada com o seguinte teor:

90  Art. 1º São inelegíveis:
 (...)
 I - para qualquer cargo:
 e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
 (& )
 4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela 
Lei Complementar nº 135, de 2010).
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DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento no art. 22, XIV, XVI da Lei 
Complementar nº 64/90. estando caracterizada a prática de abuso do 
poder econômico, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 
PEDIDO formulado na inicial para cassar os diplomas dos Investiga-
dos Chirlene de Souza Araújo e Luiz Almeida Vilar Neto, este último 
pelo princípio da unicidade da chapa majoritária e, em consequência, 
desconstituir os mandatos respectivos, assim como declarar os Inves-
tigados inelegíveis por 08 (oito) anos, a contar da data das eleições de 
2012. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento de 
captação ilícita de sufrágio, por não estar comprovada a prática de tal 
conduta, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
(...)

Conforme se observa no excerto acima, a MMª Juíza Eleitoral afastou a 
alegação constante da inicial relativa à prática de captação ilícita de sufrágio, por 
entender que não restou comprovada a prática de tal conduta, nos termos do 
art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Dessa forma, não havendo recurso desse capítulo 
da sentença, foi ele alcançado pela imutabilidade da coisa julgada, restando de-
volvidos ao Tribunal apenas os fundamentos relativos ao reconhecido abuso do 
poder econômico, objeto dos recursos interpostos pelos ora investigados.

Pois bem.
Ao discorrer sobre o abuso do poder econômico, José Jairo Go-

mes913 leciona que:

“Destarte, a expressão abuso do poder econômico deve ser compreen-
dida como a concretização de ações que denotem mau uso de direitos e, 
pois, de recursos patrimoniais detidos, controlados ou disponibilizados ao 
agente. Essas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto 
em que ocorrem, revelando a existência de exorbitância, desbordamento 
ou excesso no exercício dos respectivos direitos e no emprego de recursos.
É necessário que a conduta abusiva tenha em vista processo eleitoral fu-
turo ou em curso. Normalmente, ocorre durante o período de campanha, 
embora também possa ocorrer antes de seu início. Ausente esse liame, não 
há como caracterizar o abuso, já que o patrimônio, em regra, é disponível.
Por igual, se não se puder valorar economicamente a relação jurí-
dica e a conduta consideradas, obviamente não se poderá falar em 

91  GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral / José Jairo Gomes. - 11ª ed. rev. Atual. e ampl. 
- São Paulo: Atlas, 2015.
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uso abusivo de poder econômico, já que faltaria a atuação desse 
fator.” (p. 259/260)

Esse ilícito eleitoral encontra-se previsto no art. 14, § 9º, da CF/88, 
e no art. 237 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:

Constituição Federal de 1988:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 
termos da lei, mediante: 
(…)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos 
de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para 
exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e 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. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994) 
Código Eleitoral:
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder 
de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos. 

Sua apuração encontra-se regulamentada nos arts. 19 e seguintes da 
Lei Complementar nº 64/90924.

92  Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder 
econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante inves-
tigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais.
Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo 
terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a infl uência do 
poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 
direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 20. O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para denunciar os 
culpados e promover-lhes a responsabilidade; a nenhum servidor público, inclusive de 
autarquias, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista será lícito negar ou 
retardar ato de ofício tendente a esse fi m, sob pena de crime funcional.
Art. 21. As transgressões a que se refere o art. 19 desta lei complementar serão apuradas 
mediante procedimento sumaríssimo de investigação judicial, realizada pelo Corregedor-
Geral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das Leis nºs 1.579, de 18 de março 
de 1952, 4.410, de 24 de setembro de 1964, com as modifi cações desta lei complementar.
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral 
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, re-
latando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação 
judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de au-
toridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício 
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
 (...)
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A caracterização do abuso do poder econômico, segundo a juris-
prudência do TSE, exige a exorbitância dos limites legais de gastos fi nan-
ceiros, de modo a desequilibrar o pleito em favor dos benefi ciários, senão 
vejamos:

(...)1. O abuso de poder econômico concretiza - se com o mau 
uso de recursos patrimoniais, exorbitando os limites legais, 
de modo a desequilibrar o pleito em favor dos candidatos be-
nefi ciários. (Rel. Min. Arnaldo Versiani, RO 1.472/PE, DJ de 
1º.2.2008; Rel. Min. Ayres Britto, RESPE 28.387, DJ 
(...)
3. A análise da potencialidade deve considerar não apenas a 
aptidão para infl uenciar a vontade dos próprios benefi ciários 
dos bens e serviços, mas também seu efeito multiplicativo. 
Tratando-se de pessoas inegavelmente carentes, é evidente o im-
pacto desta ação sobre sua família e seu círculo de convivência. (...)
(RO Nº 1445, REL. MIN. MARCELO RIBEIRO, DE 06.08.2009)
“[...]. Abuso de poder econômico. Prefeito e vice-prefeito. [...]. Po-
tencialidade. Ausente. Não provimento. [...]. 3. O exame da po-
tencialidade não se prende ao resultado das eleições. Importam os 
elementos que podem infl uir no transcurso normal e legítimo do 
processo eleitoral, sem necessária vinculação com a diferença de 
votos [...].”
(Ac. de 6.5.2010 no AgR-REspe nº 36.650, rel. Min. Aldir Passa-
rinho Junior.)

No presente caso, concluída a instrução processual, restou incon-
troverso que foi realizada uma festa, com entrada franca, em 04.10.2012, 
no espaço denominado Novo Visual Clube, de propriedade do Sr. Edésio 
Lopes de Castro, estabelecido no povoado Barra do Lance, município de 
Jerumenha, logo após o encerramento de um comício realizado pela então 
candidata Chirlene de Souza Araújo.

A constatação desse fato decorre das informações constantes dos 
depoimentos testemunhais de fl s. 137/154, além de ter sido admitido pe-
los próprios investigados, em sede de defesa (fl s. 44/64) e de alegações 
fi nais (fl s. 233/252), ao afi rmarem que:

“De qualquer sorte, embora se tratando de fato público no Muni-
cípio de Jerumenha, mais especifi camente na localidade Barra do 
Lance, a festa que existiu no dia 04 de outubro de 2012 não teve 
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qualquer participação dos Investigados, já que a mesma sempre foi 
realizada pelo empresário local Sr. Edésio Lopes de Castro.” (fl . 52)
(...)
“Nessa esteira, o povoado Barra do Lance estava em época do 
Festejo de São Francisco, e como é de costume no povoado, o 
“Novo Visual Clube” de propriedade do Sr. Edésio Lopes de Cas-
tro, realiza festas durante todo o festejo. Assim, como a demanda 
de pessoas se torna maior em razão da festividade comemorativa, o 
empresário oferece um dia no festejo entrada gratuita, porém paga 
a consumação. Por isso, as autoridades policiais civis não pagaram 
a entra da festa.” (fl . 234)

Apesar das declarações do Sr. Edésio (fl . 151) de que “todo ano faz 
uma festa de graça”, esta informação não restou confi rmada pelas demais 
testemunhas residentes no município, conforme exaustivamente demons-
trado na sentença recorrida.

Em relação à alegação de que os investigados patrocinaram a  dis-
tribuição gratuita de bebidas durante o evento festivo, esse fato não foi 
admitido pelos investigados, pois, como se vê acima, afi rmam que a con-
sumação foi paga.

No mesmo sentido foi o depoimento do Sr. Edésio Lopes de Cas-
tro, proprietário do Clube onde ocorreu o evento, ao informar que:

“Que as cervejas vendidas na festa eram: Brahma, Antartica, Skol 
e Glacial; Que sempre vende só estas marcas de cerveja no seu clu-
be (…) Que a senhora Chirlene e o senhor Luiz Almeida Vilar 
Neto, não patrocinaram a festa, não deram nenhum tipo de 
ajuda para o evento e nem lá pisaram; ...”  (fl . 151/152)

Contudo, o laudo pericial das gravações contidas nas mídias produ-
zidas pelos policiais dá conta da distribuição gratuita de cerveja patroci-
nada pela candidata investigada, conforme se pode conferir nos seguintes 
trechos:

Arquivo “03.AVI”
M?: {?} … quem tava dando? {?} …
M?: {?} … 
M?: {?} … e aqui, aqui é pago, aqui é pago, é? Aqui é pago?
M?: {?} … 
M?: {?} … não é pago? Pode chegar e pegar?
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M?: {?} … se ainda tiver … (fl . 187)
M?: é por conta de que aqui?
M?: {?} …aqui é só pedir bem na janela.
M?: é por conta de quem?
M?: da… do candidata?
M?: qual candidata?
M?: é a … Chirlene.
M?: ela tá… ela tá aí. Não precisa autorização dela, não? É só che-
gar e pegar?
{?} … (fl . 187)
Arquivo “04.AVI”
M?: {?} … pegar?
M?: ali, olhe ...
M?: quem é que tá patrocinando?
M?: é a Chirlene.
M?: a Chirlene, é?
M?: precisa de autorização dela, não?
M?: hã?
M?: precisa de autorização dela?
M?: não. Ela já autorizou, já. É só pegar …
M?: chegou e pegou, né?
M?: é só chegou e pegou.
M?: {?} … tá bom demais.
{?} … (fl . 188)

A perícia, no entanto, registrou (à fl . 217) que não pôde apontar, 
com precisão e com base nas imagens, se a pessoa referenciada nos que-
sitos está ou não presente no evento registrado, ante a baixa iluminação e 
ante a quantidade de pessoas que participaram do evento.

Além disso, ao responder objetivamente aos quesitos relacionados 
à comprovação da distribuição de bebidas alcoólicas pelo atendente do 
bar e ao local de data do evento (quesitos 3 e 6 do Laudo de fl s. 211/221), 
afi rmou a perícia que:

“O conteúdo dos registros não apresenta elementos que tornem 
possível identifi car a data e hora exatos de sua produção.” (Quesito 
3, fl . 220)
“É possível observar pessoas aglomeradas junto ao balcão, saindo 
após com copos plásticos contendo aparentemente cerveja.” 
(Quesito 6, fl . 221)
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Tais circunstâncias, apesar de não permitirem, por si só, a certi-
fi cação desses elementos pelo Perito Criminal, diante das limitações a 
ele impostas, não retira valor probante do laudo por ele produzido, pois, 
quando analisados os áudios degravados em conjunto com as imagens a 
eles correspondentes, conforme gravações acostadas à fl . 479, e com os 
depoimentos testemunhais presentes nos autos, demonstram, de forma 
induvidosa, o patrocínio das bebidas pela candidata investigada.

Com efeito, além da confi rmação, nos vídeos de nos 3, 4, 6 e 9, do pa-
trocínio da candidata pelos participantes da festa, no vídeo de nº 2, a pessoa 
que está do lado de dentro do bar, responsável pela entrega da bebida (um 
senhor de camisa polo azul de gola branca), quando indagado sobre o preço 
da cerveja, faz gesto de liberado e confi rma que era por conta da “Patroa”.

Em relação à alegação de impossibilidade de utilização, como pro-
va, dos diálogos contidos nas gravações, em razão de as pessoas que pres-
taram as declarações não terem sido ouvidas em juízo, cumpre esclarecer 
que todas as testemunhas ouvidas estiveram presentes ao evento festivo. 
Além disso, conforme consta do Termo de Audiência (fl s. 135/136), fo-
ram os próprios investigados que desistiram da oitiva de testemunhas por 
eles arroladas, que também estavam presentes à festa e que, inclusive, co-
laboraram na sua organização, como foi o caso do Sr. Claudenor Duarte 
de Matos, identifi cado nas gravações  (vídeo nº 14, degravado à fl . 194).

Além das gravações, há informação da distribuição de bebidas nos 
depoimentos do Delegado de Polícia Hildson Rodrigues Leal Silva, do Po-
licial Civil Milton Carreiro Mousinho, além de outra testemunha compro-
missada, Jocilene Santana de Sousa, ao informarem, respectivamente, que:

“Que as pessoas estavam bebendo cerveja na festa; que determi-
nou ao policial Milton que fosse até ao bar comprar uma cerveja e 
quando o policial retornou disse que a cerveja tinha sido dada a ele; 
que o policial disse que a cerveja tinha sido dada a ele e que a 
pessoa que tinha dado a cerveja a ele disse que a bebida era 
por conta da candidata Chirlene; que a pessoa que entregou a 
cerveja a cerveja ao policial era Georgiano; que se recorda que o 
policial Milton perguntou a alguns populares presentes na 
festa quem estava pagando pela bebida e que as pessoas res-
ponderam que era a candidata Chirlene; que as perguntas do 
policial e as respostas dos populares foram presenciadas pelo 
depoente; que não se recorda os nomes desses populares, mas 
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foram cerca de três ou quatro pessoas; que o depoente perguntou 
a algumas pessoas que estavam na festa que estava patrocinando 
aquela festa e as pessoas responderam que era a candidata Chirle-
ne; que não se recorda os nomes nem a quantidade dessas pessoas; 
...” (depoimento do Delegado Hildson, fl s. 137/138)

“Que as pessoas estavam bebendo e que era mais cerveja; que o 
depoente foi até o balcão e puxou dinheiro para comprar uma 
cerveja, mas a pessoa respondeu que não precisava pagar nada, 
porque era de graça; que no balcão era um tumulto, tinha mui-
ta gente pegando cerveja; que pegavam cerveja sem pagar 
nada; que tentou pagar a cerveja, mas o senhor que estava no 
balcão disse que era por conta da candidata deles de nome 
Chirley ou Chirlene; que saiu perguntando a algumas pes-
soas que estavam na festa quem estava bancando a cerveja 
e eles respondiam que era por conta da candidata deles; que 
por volta de dez a quinze pessoas disseram isso para o depoente; 
...” (depoimento do Policial Milton, fl . 140)

“Que a depoente não bebeu, mas suas colegas beberam cer-
vejas e refrigerantes; que não pagaram nada por isso, pois a 
bebida era de graça e que sabe disso porque seu irmão tinha 
pegado algumas bebidas de graça e ofereceu para a depoen-
te; que a bebida era paga pela candidata Chirlene e que sabe 
disso porque todo mundo estava comentando na festa; ...” (depoi-
mento de Jocilene, fl . 148)

Portanto, o conjunto probatório acostado aos autos é, pois, sufi -
ciente e induvidoso quanto à distribuição de bebidas gratuitamente no 
Novo Visual Clube, patrocinada pela então candidata Chirlene de Souza 
Araújo. Diga-se, um evento de grande porte, guardada a proporcionali-
dade com a população local, com o agravante da proposital coincidência 
com os festejos de São Francisco no povoado.

Ressalte-se que o vídeo nº 10 da mídia nº 1 (fl . 479) revela uma 
grande quantidade de pessoas participando da festa, sendo coerente com 
o depoimento do Policial Milton Carreiro Mousinho ao afi rmar “que na 
festa havia muita gente, cerca de 700 ou 800 pessoas por alto; ...”

Ressalte-se que a fi nalidade do patrocínio de um evento festivo à 
véspera do pleito não é outra senão a de angariar apoio nas eleições através 
do voto dos participantes agraciados com a dádiva ofertada.
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Essas constatações revelam a gravidade da conduta da candidata inves-
tigada e permitem concluir, inclusive, que o montante de recursos fi nanceiros 
despendidos por ela para fi nanciar a distribuição de bebidas às pessoas presen-
tes na festa realizada em 04.10.2012 é sufi ciente para promover o desequilíbrio 
da disputa eleitoral ocorrida logo em seguida, no dia 07.10.2012.

A jurisprudência pátria perfi lou o entendimento de que a distribui-
ção de bebida em larga escala cria uma relação de simpatia com o eleitora-
do, que acaba por estabelecer com o doador da benesse estreita relação de 
cumplicidade, senão vejamos:

RECURSO ELEITORAL - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL - 
PREMININAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTA-
DA - ABUSO DE PODER ECONÕMICO - EVENTO REALI-
ZADO NO DIA DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA - AMPLA 
DISTRIBUIÇÃO DE COMIDA E BEBIDA - PARTICIPAÇÃO 
INTENSIFICADA DE ELEITORES - POTENCIALIDADE 
LESIVA DEMONSTRADA - CONJUNTO PROBATÓRIO 
ROBUSTO - PROVA COERENTE A DEMONSTRAR O ILÍ-
CITO - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento 
de defesa a errônea titulação da ação manejada, mormente quando 
os representados oferecem contestação pontual dos fatos argüidos 
na inicial. A distribuição de comida e bebida em larga esca-
la cria uma relação se simpatia com o eleitorado que acaba 
estabelecendo com o doador da benesse estreita relação de 
cumplicidade. A luz do conjunto probatório carreado ao feito 
resta demonstrado de maneira inconteste que a realização de even-
to ao público em geral com farta distribuição de comida e bebida 
evidencia a potencialidade lesiva do ato, ensejando, por conseguin-
te, a necessária reprimenda.
(TRE-MT - REJE: 875 MT, Relator: RENATO CÉSAR  VIAN-
NA  GOMES, Data de Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral, Tomo 391, Data 03/04/2009, Página 4)

Diante dessas circunstâncias, entendo que restou demonstrada a 
presença de todos os requisitos necessários à confi guração do ilícito narra-
do na inicial. Com efeito, além do volume de recursos certamente despen-
dido, a festa foi promovida no período eleitoral, às vésperas das eleições, 
com o claro fi m de desequilibrar a disputa em favor dos investigados, 
conforme demonstrado anteriormente.

Nesse cenário, cumpre consignar, a propósito de alegações feitas pelos 
recorrentes, que o simples fato de o povoado Barra do Lance estar comemo-
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rando os festejos de São Francisco, as dúvidas levantadas em razão da marca 
da cerveja distribuída, além da não constatação da presença dos investigados 
no evento, não têm relevância para alterar o resultado do julgamento realizado, 
porquanto essas circunstâncias não são capazes de refutar as provas dos autos.

Do cotejo das provas colacionadas aos autos, entendo que há prova 
contundente e irrefutável da prática, pela investigada Chirlene de Souza 
Araújo, de abuso do poder econômico perpetrado através do patrocínio 
da entrada e distribuição de bebidas aos participantes daquela festa, con-
forme narrado na inicial, devendo, assim, ser mantida a decisão recorrida.

Em situação análoga, em que houve distribuição de benesses com 
fi nalidade eleitoreira, a Corte Superior Eleitoral já decidiu que:

[...] Investigação judicial eleitoral. Distribuição de combustível 
atrelada a pedido de votos. [...] Abuso de poder econômico. [...] 
Confi guração. [...] Na espécie, o e. TRE/MG, soberano na aná-
lise de fatos e provas, concluiu que a concessão generalizada 
dessas benesses infl uiu na vontade do voto popular ou no 
tratamento isonômico (‘equilíbrio na disputa’) entre os can-
didatos - legitimidade das eleições, sobretudo pelo fato de 
se tratar de um pequeno município, confi gurando abuso de 
poder econômico. [...]”
(Ac. de 10.12.2009 no AgR-REspe nº 35.933, rel. Min. Felix Fis-
cher.)

No caso dos autos, restou comprovado que a candidata investigada 
patrocinou uma festa no povoado Barra do Lance, município de Jerume-
nha-PI, em 04.10.2012, logo após o encerramento do seu último comício, 
com entrada franca e distribuição de bebidas aos participantes (cerca de 
700 ou 800 pessoas), com fi nalidade eleitoreira e potencialidade para de-
sequilibrar o pleito de 2012 em que foi eleita Prefeita daquele município 
com maioria de 504 votos, tendo como Vice-Prefeito na chapa majoritária 
o então candidato, ora recorrente, Luís Almeida Vilar Neto, igualmente 
alcançado pela decisão recorrida em razão do princípio da unicidade da 
chapa.

Não obstante a vantagem demonstrada pelas urnas, o art. 22, inciso 
XVI, da LC nº 64/90 (inserido pela LC nº 135/2010), dispõe que “para a 
confi guração 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”, o 
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que restou sufi cientemente demonstrado anteriormente, inclusive na sen-
tença vergastada.

Frise-se, contudo, que, em relação à inelegibilidade declarada na 
sentença, essa sanção tem natureza personalíssima, conforme entendi-
mento fi rmado por este Tribunal, senão vejamos:

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEI-
TORAL. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDO-
RES MUNICIPAIS NO PERÍODO ELEITORAL. PREFEITO 
APOIADOR EFETIVO DA CANDIDATURA DOS DEMAIS 
INVESTIGADOS. FOLDER CONTENDO A FOTOGRAFIA 
DO ENTÃO CHEFE DO EXECUTIVO COM O CANDIDA-
TO A PREFEITO. COMPROVAÇÃO DE QUE O CANDI-
DATO A PREFEITO OCUPAVA CARGO NA CONTROLA-
DORIA DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES: 1. SENTENÇA 
ULTRA PETITA POR CONSIDERAR A EXISTÊNCIA DE 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO A DESPEITO DE A 
INICIAL MENCIONAR APENAS ABUSO DE PODER PO-
LÍTICO E ECONÔMICO; 2. ALEGATIVA DE IMPOSSIBI-
LIDADE DE CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO EM 
SEDE DE AIJE JULGADA APÓS A DIPLOMAÇÃO; E 3. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PARTIDO. REJEIÇÃO DAS 
PRELIMINARES. COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO DE 
GRATIFICAÇÕES COM INTUITO ELEITOREIRO, COM 
ANUÊNCIA DO CANDIDATO A PREFEITO. DEMONS-
TRAÇÃO DE GRAVIDADE/POTENCIALIDADE HÁBIL A 
INFLUIR NO RESULTADO DO PLEITO. CAPTAÇÃO ILÍ-
CITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER COMPROVA-
DOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO 
VICE-PREFEITO E DO PARTIDO NA PRÁTICA ILÍCITA. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA AFASTAR 
A INELEGIBILIDADE E A FIXAÇÃO DE MULTA AOS IN-
VESTIGADOS QUE NÃO CONTRIBUÍRAM PARA A IRRE-
GULARIDADE ELEITORAL. 
(…)
Resta demonstrada a captação ilícita de sufrágio na hipótese de 
concessão de gratifi cações pelo Prefeito a servidores municipais, 
durante o período eleitoral, em troca de voto, com o conhecimento 
do candidato à Chefi a do Executivo. Igualmente, comprova-se o 
abuso de poder, se a conduta ilícita fora realizada com a fi nalidade 
de obtenção de voto, prejudicando a normalidade e legitimidade 
das eleições.



411

Tendo em vista a natureza personalíssima da inelegibilidade e da 
multa, é vedada a aplicação de tais reprimendas aos Investigados 
que não contribuíram para a prática ilícita.
Provimento parcial do recurso.
(Acórdão TRE-PI nº 9665 – AIJE, Rel. Des. Joaquim Dias de San-
tana Filho, julgado na Sessão de 14.07.2014)

Sendo assim, como não se cogita da participação do Vice-Prefeito 
na conduta ilícita reconhecida, a inelegibilidade não o alcança, devendo a 
ele ser aplicada apenas a sanção de cassação do diploma.

Ante o exposto, VOTO, em consonância com o Ministério Público 
Eleitoral, pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por 
Chirlene de Souza Araújo, e pelo conhecimento e parcial provimento do 
recurso interposto por Luiz Almeida Vilar Neto, apenas afastar a sanção 
de inelegibilidade a ele aplicada, mantendo-se, quanto aos demais termos, 
a decisão recorrida.

É como voto, Senhor Presidente.

E X T R A T O   D A    A T A

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 85-
47.2013.6.18.0025 - CLASSE 3. ORIGEM: JERUMENHA-PI (25ª 
ZONA ELEITORAL)
Recorrente: Chirlene de Souza Araújo, Prefeita de Jerumenha-PI
Advogados: Doutores Raimundo de Araújo Silva Junior (OAB: 5.061/PI) 
e Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB: 6.544/PI)
Recorrente: Luís Almeida Vilar Neto, Vice-Prefeito de Jerumenha-PI 
Advogado: Doutor Emmanuel Fonsêca de Souza (OAB: 4.555/PI)
Recorrida: Coligação O PROGRESSO CONTINUA  (PRB/PP/PTN/
PHS/PSDB/PTdoB), por seu representante
Advogados: Doutores Erika Araújo Rocha (OAB:5.384/PI), Igor Martins 
Ferreira de Carvalho (OAB:5.085/PI) e outros
Relator: Juiz Agrimar Rodrigues de Araújo

Decisão: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do 
relator e em consonância com o parecer ministerial de fl s. 484/491-verso 
dos autos, rejeitar as preliminares: I - de ilicitude das gravações realizadas 
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pela Polícia Civil sem autorização judicial em investigação criminal; II - 
de impossibilidade de utilização, como prova, dos diálogos contidos nas 
gravações, por ofensa ao contraditório; III - de nulidade da perícia por 
ausência da participação do seu assistente técnico regularmente indicado; 
e IV - de nulidade da sentença por ausência de citação dos litisconsortes 
necessários; e, no mérito, por maioria, vencido o Doutor Daniel Santos 
Rocha Sobral, nos termos do voto do relator e em harmonia parcial com a 
manifestação do Procurador Regional Eleitoral, conhecer e negar provi-
mento ao recurso interposto por Chirlene de Souza Araújo e conhecer e 
dar parcial provimento ao apelo interposto por Luís Almeida Vilar Neto 
para afastar a sanção de inelegibilidade a ele aplicada na decisão objurgada.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Dias de 
Santana Filho.
Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador 
Erivan José da Silva Lopes (convocado); Juízes Doutores – Daniel Santos Rocha 
Sobral (convocado), José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, José Vidal de Freitas 
Filho e Maria Célia Lima Lúcio. Presente o Procurador Regional Eleitoral Dou-
tor Kelston Pinheiro Lages. Ausências justifi cadas do Desembargador Edvaldo 
Pereira de Moura e do Juiz Federal Geraldo Magela e Silva Meneses.

SESSÃO DE 2.2.2016
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8. A  C  Ó  R  D  Ã  O    Nº  45346

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 453-
46.2012.6.18.0072 - CLASSE 3. ORIGEM: FLORES DO PIAUÍ-PI 
(72ª ZONA ELEITORAL – ITAUEIRA).
Recorrentes: Coligação A VITÓRIA QUE O POVO QUER, por seu 
representante; Raimundo Gonsaga dos Santos e Walter Alves Saraiva, can-
didatos a prefeito e vice-prefeito de Flores do Piauí – PI, respectivamente
Advogados: Doutores Welson de Almeida Oliveira Sousa (OAB: 8.570/
PI), Isabelle Marques Sousa (OAB: 9.309/PI) e outros
Recorridos: Evaldo Ferreira da Costa e Manoel Gomes da Silva, prefeito 
e vice-prefeito de Flores do Piauí - PI, respectivamente
Advogados: Doutores Willian Guimarães Santos de Carvalho (OAB:     
2.644/Pi), Emmanuel Fonseca de Souza (OAB: 4.555/PI) e outros
Recorridos: Gilmar Torres Ferreira, vereador de Flores do Piauí – PI; co-
ligação UNIDOS PELA MUDANÇA (PMDB/PSB/PV/PSDB/PSD), 
por seu representante
Advogados: Doutores Guilardo Cesá Medeiros Graça (OAB: 7.308/PI) e 
Emmanuel Fonseca de Souza (OAB: 4.555/PI)
Relator: Juiz José Wilson Ferreira de Araújo Júnior

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEI-
TORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABUSO 
DO PODER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO 
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IM-
PROCEDÊNCIA.
1. Preliminares rejeitadas.
2. Mérito: A controvérsia gira em torno da tese inicial de que a postura dos investi-
gados/recorridos confi gurou a conduta prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, 
consistente na captação ilícita de sufrágio por meio de transporte de eleitores, assim 
como abuso de poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 
64/1990. Na hipótese dos autos, o fato a ser investigado é de que os investigados, 
durante o ano de 2012, adotaram práticas de captação ilícita de sufrágio mediante: 
pagamento de frete de ônibus para o transporte de eleitores do Estado de São Paulo 
para o Município de Flores do Piauí/PI, bem como o transporte de pessoas no 
período eleitoral entre os municípios de Flores do Piauí/PI, Itaueira/PI, Canto 
do Buriti/PI e Floriano/PI. O acervo probatório coligido aos autos não se mostra 
apto a embasar a formação de juízo seguro acerca da prática ilegal de transporte 
de eleitores atribuída ao então candidato. Assim, por considerar ser a prova frágil, 
desprovida de credibilidade, ainda mais em se tratando de tão gravosa pena, tenho, 
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como justa medida, a necessidade de se proceder à manutenção da sentença presti-
giando, desse modo, o resultado republicano e democrático das urnas.
3. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença.

A  C  O  R  D  A  M  os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Piauí, à unanimidade, nos termos do voto do relator e em consonância com 
a manifestação do Procurador Regional Eleitoral, rejeitar as preliminares: I - de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa em face de ausência de intimação 
das testemunhas dos recorridos e por indeferimento da expedição de carta pre-
catória para oitiva de testemunha residente em outra Zona Eleitoral; e II – de nu-
lidade por cerceamento do direito de defesa em face do indeferimento da prova 
pericial nos arquivos de áudio, vídeo e fotos juntados com a inicial; e, no mérito, 
por maioria, vencidos em parte os Doutores Daniel Santos Rocha Sobral e José 
Vidal de Freitas Filho, nos termos do voto do relator e em consonância parcial 
com a manifestação do Procurador Regional Eleitoral, conhecer e negar pro-
vimento ao recurso, a fi m de manter a sentença que julgou improcedente o 
pedido inicial, nos termos da fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, 
em Teresina, 29 de janeiro de 2016.

DESEMBARGADOR JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO
Presidente

JUIZ JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR
Relator

DOUTOR KELSTON PINHEIRO LAGES
Procurador Regional Eleitoral

R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

O SENHOR JUIZ JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚ-
JO JÚNIOR (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Membros des-
ta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advo-
gados e demais pessoas presentes, trata-se de recurso eleitoral interposto 
pela Coligação VITÓRIA QUE O POVO QUER, Raimundo Gonsaga 
dos Santos e Walter Alves Saraiva, candidatos a prefeito e vice-prefeito 
no Município de Flores do Piauí/PI, respectivamente, em face da decisão 
proferida pelo Juiz Eleitoral da 72ª Zona/PI (fl s. 307/311) que julgou 
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improcedente o pedido contido em ação de investigação judicial eleitoral.
Os recorrentes ajuizaram ação de investigação judicial eleitoral em 

desfavor de Evaldo Ferreira da Costa, Manoel Gomes da Silva, respectiva-
mente, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no Município de Flores do Piauí/
PI, a Coligação “Unidos pela Mudança” pela qual concorreram e Gilmar 
Torres Ferreira, Vereador eleito no Município de Flores do Piauí/PI, com 
fundamento na prática de abuso de poder econômico, decorrente da cap-
tação ilícita de sufrágio, mediante transporte de eleitores, durante as elei-
ções de 2012.

Alegaram os investigantes, em sua peça inicial, às fl s. 2/14, que os 
investigados, durante o ano de 2012, adotaram práticas de captação ilícita 
de sufrágio mediante o pagamento de frete de ônibus para o transpor-
te de eleitores do Estado de São Paulo para o Município de Flores 
do Piauí/PI, bem como o transporte de pessoas no período eleitoral 
entre os municípios de Flores do Piauí/PI, Itaueira/PI, Canto do 
Buriti/PI e Floriano/PI.

Quanto ao transporte de eleitores de São Paulo, narraram que hou-
ve apreensão de um ônibus saindo de Osasco/SP transportando 39 (trinta 
e nove) pessoas e a maioria eram eleitores do ora recorrido Evaldo Ferrei-
ra da Costa, o qual supostamente teria patrocinado as despesas de frete, 
conforme depoimentos dos passageiros prestados na Delegacia de Polícia 
de Itaueira/PI e conforme o discurso de encerramento do candidato elei-
to no dia 30/09/2012.

Relativamente ao transporte de eleitores de Flores do Piauí/PI para 
o Povoado Pajéu, Itaueira/PI, Canto do Buriti/PI e Floriano/PI, discor-
reram que o motorista particular do Vereador investigado transportava 
eleitores para onde quer que fossem com o objetivo de angariar votos do 
candidato a prefeito posteriormente eleito.

Requereram a procedência do pedido, a fi m de que fossem cassa-
dos os diplomas do primeiro e segundo investigados, aplicando multa no 
patamar máximo aos três investigados, bem como fosse declarada a inele-
gibilidade por 8 (oito) anos de todos os demandados. Pugnaram ainda pela 
diplomação dos candidatos segundos colocados a prefeito e vice-prefeito 
ou, em última situação, determinando-se a realização de novas eleições 
majoritárias.

Colacionaram documentos às fl s. 8/47.
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Os investigados Gilmar Torres Ferreira e a Coligação “Unidos pela 
Mudança” apresentaram defesa às fl s. 56/66 alegando que não houve ilí-
citos eleitorais para benefi ciar qualquer candidato. Afi rmaram que várias 
pessoas do Município de Flores do Piauí/PI passam difi culdades e procu-
ram outros estados em busca de melhores condições de vida, mas sempre 
retornam no dia das eleições por causa do vínculo que mantém com a 
municipalidade e no dia do aniversário de Adianel Rodrigues de Barros, 
vulgo Nael, pessoa conhecida na sociedade local e residente em São Paulo, 
onde trabalha e é comerciante. Disseram que os cidadãos do município 
que moram em São Paulo combinaram e fretaram o ônibus no qual se 
deslocaram para Flores do Piauí/PI. Afi rmaram que o terceiro investigado 
compareceu à Delegacia quando da apreensão do ônibus porque é amigo 
de vários passageiros. Asseveraram que, quanto ao motorista que fazia 
a condução de eleitores, não há comprovação de que o serviço era feito 
em troca de votos dos eleitores. Ao fi nal, requereram a improcedência do 
pedido. Anexaram documentos de fl s. 67/76.

Os investigados Evaldo Ferreira da Costa e Manoel Gomes da Silva 
apresentaram defesa às fl s. 78/101. Alegaram, em preliminar, a ilicitude 
das provas anexadas à inicial, porque as gravações e degravações foram 
produzidas unilateralmente sem o crivo do contraditório, sem autorização 
judicial e sem o conhecimento dos investigados. 

No mérito, o primeiro e segundo investigados negaram todos os 
fatos da inicial, afi rmando que não procuraram os eleitores com propostas 
de pagamento de passagens ou transporte intermunicipal nem interesta-
dual em troca de votos. Informaram que várias pessoas do município mo-
ram em outro estado em busca de melhores condições e retornam natural-
mente em determinados períodos, como no período eleitoral. 

Destacaram que os depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia 
mostram que os eleitores se dirigiram ao município para a festa de aniver-
sário de Nael e aproveitaram para votar, mas que não houve pedido de 
voto, e que o ônibus foi custeado pelos próprios passageiros.

Além disso, argumentaram que o fato de os investigados terem com-
parecido à delegacia quando da apreensão do ônibus não demonstra en-
volvimento em algum ilícito eleitoral. Por fi m, sustentaram que, ainda que 
tenham ocorridos os fatos apontados na inicial, estes não afetam a legitimi-
dade do pleito por ser a conduta insignifi cante e sem gravidade. Ao fi nal, re-
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quereram a improcedência do pedido. Juntam documentos às fl s. 105/134.
Termo de audiência de instrução e oitiva das testemunhas às fl s. 

230/240.
Às fl s. 252/281, os investigados apresentaram alegações fi nais, nas 

quais alegam preliminarmente: a) nulidade processual por terem sido efe-
tuadas apenas intimações das testemunhas arroladas pelos investigantes; 
b) nulidade processual por indeferimento de expedição de carta precatória 
para oitiva de testemunha residente em outra zona eleitoral; c) indeferi-
mento de prova pericial nos arquivos de áudio e vídeo juntados na inicial. 
No mérito, indicaram ausência de provas robustas dos fatos alegados. Ao 
fi nal pediram o acolhimento das preliminares levantadas e, caso não seja 
acolhido, a improcedência do pedido.

Às fl s. 282/290, os investigantes repisaram os fundamentos da peça 
inicial e afi rmaram haver provas cabais dos fatos ilícitos, pedindo a proce-
dência do pedido da ação de investigação judicial eleitoral.

Às fl s. 991/1006, manifestação do promotor eleitoral opinando 
pela rejeição das preliminares e pela procedência do pedido formulado 
na inicial para imputar aos primeiro e segundo investigados as penas de 
cassação do diploma e do mandato, bem como inelegibilidade pelo prazo 
de 8 (oito) anos, e pena de multa para os investigados pelas práticas de 
condutas ilícitas.

Às fl s. 307/311, sentença proferida nos seguintes termos: preliminar-
mente, manteve a decisão proferida no termo de assentada de audiência, quan-
do decidiu todas as questões preliminares apostas na defesa e nas alegações 
fi nais; e quanto ao mérito, julgou improcedente o pedido, por entender que 
não restou comprovado o ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 9504/97.

Às fl s. 318/332, os investigados interpuseram recurso eleitoral adu-
zindo que houve captação ilícita de sufrágio, reiterando os mesmos argu-
mentos lançados na peça inicial.

Às fl s. 340/368, os investigados apresentaram as contrarrazões as-
severando que as provas dos autos não são contundentes em provar a 
existência de captação ilícita de sufrágio. Ao fi nal, trouxeram novamente 
as preliminares de: a) nulidade por ausência de intimação das testemunhas 
dos recorridos; b) nulidade por indeferimento da expedição de carta pre-
catória para oitiva de testemunha residente em São Paulo; c) nulidade por 
indeferimento de produção de prova pericial nos arquivos de  áudio, vídeo 
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e fotos juntados na inicial, afi rmando expressamente que “caso o mérito não 
seja favorável aos recorridos, requer que seja declarada a nulidade do processo, e repetido 
o ato (audiência), sem a intimação das testemunhas”.

Às fl s. 398/407, o Procurador Regional Eleitoral manifestou-se 
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para cassar os man-
datos de Evaldo Ferreira da Costa e Manoel Gomes da Silva.

É o relatório.

V  O  T  O

O SENHOR JUIZ JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚ-
JO JÚNIOR (RELATOR): Senhor Presidente, o presente recurso deve 
ser conhecido, pois tempestivo, regular, bem como atende os demais re-
quisitos de admissibilidade. 

I – Preliminar: nulidade por cerceamento do direito de defesa 
em face da ausência de intimação das testemunhas dos recorridos 
e por indeferimento da expedição de carta precatória para oitiva de 
testemunha residente em outra Zona Eleitoral (contrarrazões)

Os recorridos arguem, preliminarmente, nulidade processual porque, 
quando da audiência de instrução, houve realização de intimações apenas das tes-
temunhas dos recorrentes para o comparecimento na audiência, sob o argumento 
de que houve tratamento diferenciado entre as partes. Registram que houve pre-
juízo, já que não puderam ouvir as três testemunhas, haja vista que uma delas não 
foi localizada porque morava em São Paulo, e, caso fossem intimadas pelo Poder 
Judiciário, compareceriam de forma obrigatória. Sustentam também nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, porque o mm. juiz a quo indeferiu a expedição 
de carta precatória de uma testemunha residente em Itapevi/SP, a qual traria ônus 
excessivo o seu comparecimento em Flores do Piauí/PI.

Para a análise dessa preliminar, faz se necessária a descrição do 
conjunto dos atos processuais. Inicialmente, os recorrentes/investigantes 
arrolaram cinco testemunhas, todas residentes na 72ª Zona Eleitoral; os 
investigados/recorridos Gilmar Torres Ferreira arrolaram duas testemu-
nhas residentes em Flores do Piauí/PI (fl . 66) e os investigados/recor-
ridos Evaldo Ferreira da Costa e Manoel Gomes da Silva arrolaram três 
testemunhas, sendo uma residente em Flores do Piauí/PI e as outras duas 
residentes em São Paulo.
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A audiência foi marcada, e os investigantes/recorrentes requereram 
a redesignação da audiência, bem como os exatos termos: “a intimação 
das testemunhas arroladas na inicial para comparecimento da audiência”, 
fl . 175.

Ato contínuo, a servidora do Cartório Eleitoral determinou a rede-
signação, de ordem do juiz, ao tempo em que expediu as intimações para 
as partes e para as testemunhas da parte autora.

Um dia antes da audiência, os investigados/recorridos protocola-
ram pedido de expedição de carta precatória para oitiva de uma testemu-
nha residente em São Paulo, sob o argumento de que não houve liberação 
da empresa em que trabalha para viagem e comparecimento à audiência, 
conforme CTPS e comprovante do endereço a fl s. 243/245.

Já na audiência, os advogados requereram redesignação da audiên-
cia bem como expedição de carta precatória, e o juiz a quo indeferiu nos 
seguintes termos: “Primeiramente, deve-se explicitar ao advogado da parte ré que a 
intimação das testemunhas da parte autora ocorreram por meio de ofi cial de justiça me-
diante expresso e fundamentado conforme consta a fl s. 176 dos autos da AIME e que 
portanto não houve diferença de tratamento quanto às partes pelo Juiz Eleitoral, mas 
diferença de diligência pelos advogados dos investigados que não requereram o mesmo. O 
advogado da parte ré é contraditório quando requer a expedição de carta precatória no 
dia anterior à audiência e no dia da audiência ao mesmo tempo requer a não intimação 
das testemunhas por meio de ofi cial de justiça. O art. 22, inciso da LC 64/90 inclusive 
utilizado pelo advogado da parte ré, dispõe que as testemunhas comparecerão indepen-
dentemente de intimação, porém isso não impede a intimação das testemunhas por meio 
de intimação de ofi cial de justiça ou carta precatória, conforme o caso, mas desde que há 
requerimento expresso e fundamentado, o que não é o caso do pedido do advogado da 
parte ré quando requer expedição de carta precatória uma vez que o endereço das teste-
munhas já foi apontado na contestação (fl s. 102), logo desde a primeira oportunidade 
já deveria ter fundamentado o requerimento para expedição de carta precatória, porém 
apenas realizou tal pedido no dia em que antecedeu tal audiência, motivo pelo qual se 
indefere a expedição de carta precatória”.

Pois bem. Relativamente à intimação das testemunhas residentes no 
Município de Flores do Piauí/PI arroladas pelos investigados/recorridos, 
não se vislumbra nulidade por não ter havido intimação mediante ofi cial 
de justiça, tal como foi feito em relação às testemunhas arroladas na inicial. 
Ocorre que os autores requereram expedição de intimação expressamente, 
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pedido que foi deferido, de ordem do juiz e os réus assim não postularam.
Não há ofensa ao devido processo legal se o magistrado, ao deferir 

o pedido, determinar a intimação de testemunha do autor, mesmo que o 
inciso V do artigo 22 da Lei Complementar disponha que as testemunhas 
compareçam à audiência independentemente de intimação. O dispositivo 
referido visa facilitar o funcionamento da Justiça, entretanto, no caso con-
creto, pode o juiz deferir o pedido e proceder à intimação.

A meu ver, não há diferença substancial, não há prejuízo e não há 
ofensa ao princípio da paridade das armas, o fato de determinar intimação 
por ofi cial ou não de testemunhas do autor ou do réu. A intimação por 
ofi cial de justiça não acarreta nenhuma consequência jurídica diferente 
daquela que foi levada por conta própria da parte.

Ressalte-se que o pedido de intimação por ofi cial de justiça na data da 
audiência, conforme termo de assentada à fl . 231, mostrou-se inoportuno e 
inapropriado, em homenagem ao princípio da economia processual e cele-
ridade processual. Além disso, o fato de a parte interessada não comprovar 
eventual motivo de impedimento ao comparecimento espontâneo da teste-
munha residente na comarca onde ocorreu a audiência no dia que antecede 
à realização da audiência corrobora com a tese de ausência de nulidade.

Segundo o princípio pas de nulite sans grief, consagrado em matéria 
eleitoral por força do art. 219 do Código Eleitoral, não se pronuncia a 
nulidade se não for comprovado efetivo prejuízo decorrente do desres-
peito de normas processuais, notadamente, no caso, quando a outra parte 
não pugna pela intimação das suas testemunhas por ofi cial de justiça. O 
processo é meio e não um fi m em si mesmo. O Juiz Eleitoral tem o poder-
-dever de utilizar os meios processuais cabíveis para que alcance a máxima 
efetividade a tutela jurisdicional. 

O fato de ter havido intimações para o autor e não ter havido para 
o réu não confi gura nulidade processual. Quanto a isso, no presente caso, 
fi ca evidente a ausência do prejuízo, e não há nulidade a ser declarada.

Também, neste processo, houve pedido de expedição de carta pre-
catória para oitiva da testemunha Sr. Valmir Vieira dos Santos, residente na 
cidade de Itapevi/SP, o que foi indeferido pelo mm. juiz a quo por enten-
der que o endereço desta testemunha já era conhecido desde a contestação 
e o pedido foi feito apenas na data que antecedeu à audiência.

Sob esta ótica, houve várias redesignações da data de audiência, quais 
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sejam: 22/04/2013, 20/06/2013, 26/06/2013, 30/10/2013, 11/12/2013 e 
23/01/2014 (fl s. 147, 150, 161, 176 e 212). Como se pode ver, as audiências 
foram marcadas por praticamente durante quase um ano inteiro, o que mostra 
que foi dado à parte, ainda que por via oblíqua, muito tempo para que reque-
resse a sua oitiva via carta precatória, considerando que trabalha na empresa 
Aquário Mercantil, conforme CTPS e comprovante de endereço, desde 1999.

Esta situação também não viola o princípio da paridade das armas, 
a garantia do devido processo legal, e não provoca uma nulidade absoluta 
no processo e cerceamento do direito de defesa. Demonstra, sim, uma fal-
ta de interesse e diligência pelos advogados dos demandados, os quais, na 
perspectiva de incompatibilidade de deslocamento da testemunha de São 
Paulo para o interior do Piauí, deveriam ter requerido a sua oitiva desde a 
contestação, mas assim não o fi zeram.

Com essas considerações, VOTO pela rejeição da presente preliminar.
II -  Preliminar: nulidade por cerceamento do direito de de-

fesa: indeferimento da prova pericial nos arquivos de áudio, vídeo e 
fotos juntados com a inicial (contrarrazões)

Alegam os recorridos que foi requerida, em sede de defesa, a pro-
dução de prova pericial nos arquivos de áudio, vídeo e fotos juntados na 
inicial, e que as mídias foram produzidas contendo montagens e trun-
cagens, além de terem sido produzidas após as eleições. Afi rmam que o 
DVD-R foi gravado mais de 20 (vinte) dias após as eleições. Pedem o 
reconhecimento da nulidade processual.

Na hipótese, o juiz a quo decidiu em audiência e reitera os funda-
mentos na sentença, que: “Com relação à perícia de dvd por manipulação tal 
requerimento já deveria ter acontecido em sede de contestação porque já estava disponível 
à parte investigada e nesta oportunidade deveria ter requerido tal prova, porém em sede 
de contestação apenas limitou-se a argumentar que o DVD foi produzido unilateral-
mente (este argumento não é idôneo para requerimento de perícia, uma vez que limita-se 
apenas a aceitação de questão jurídica do DVD como prova)”.

Tal como relatado pelo julgador originário, a contestação, de fato, 
pugnou que as referidas provas “não servem à prova da alegada prática ilícita, 
porquanto todas produzidas unilateralmente, sem o crivo do contraditório, sem prévia 
autorização judicial e sem o conhecimento dos investigados” (fl s. 79 e seguintes). Os 
investigados insistem muito nesta tese de que a gravação ambiental deve 
ser precedida de autorização judicial, mas não mencionam qualquer vício 
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no conteúdo da prova. Concluem, ao fi nal da peça defensiva, o pedido de 
declaração de nulidade da prova (fl . 100).

Vejamos. A apresentação na contestação, apenas, de rol de testemu-
nhas, sem intentar outro meio de prova ou realização de prova pericial, tão 
somente com o uso de fórmula genérica “todos os meios admitidos em 
lei”, não substitui o pedido específi co de prova pericial de mídia. De fato, 
operou-se a preclusão da realização de perícia por pedido da parte. Caberia 
ao julgador somente requerer a produção da prova de ofício, caso assim 
visse necessidade, de acordo com o livre convencimento do juiz (art. 130, 
CPC). Entretanto, a prova pericial tem caráter subsidiário, somente se justi-
fi cando quando, por outros meios, não puder ser provado o ponto (art. 420, 
II, CPC), e, no caso de o juiz analisar a prova testemunhal e entender-lhe ser 
sufi ciente contando com fatos incontroversos, não haveria obrigatoriedade 
de deferir o pedido da prova pericial feito apenas em sede de diligências.

Aliás, não houve, na contestação, qualquer impugnação do conteú-
do da mídia, não houve menção à fraude no DVD ou nas fotografi as, de 
modo que os investigados se insurgiram apenas quanto à valoração das 
mídias como provas lícitas.

Destaca-se que o momento oportuno para requerer a produção de 
provas é na petição inicial e na defesa, conforme dispõe expressamente a 
LC nº 64/90:

“Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Mi-
nistério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, 
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e 
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de in-
vestigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do 
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização inde-
vida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de 
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: 
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em 
processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes pro-
vidências:
a) ordenará que se notifi que o representado do conteúdo da peti-
ção, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo represen-
tante com as cópias dos documentos, a fi m de que, no prazo de 5 
(cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de 
testemunhas, se cabível; (...)”.
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Desse modo, considerando que não pode ser declarada nulidade 
processual diante da inércia da parte e preclusão do direito de pedir pro-
vas, VOTO pela rejeição da presente preliminar.

III – MÉRITO

Conforme relatado acima, trata-se de recurso interposto pela Co-
ligação A VITÓRIA QUE O POVO QUER, por Raimundo Gonsaga 
dos Santos e Walter Alves Saraiva, em face da decisão proferida pelo Juiz 
Eleitoral da 72ª Zona/PI que julgou improcedente o pedido contido em 
ação de investigação judicial eleitoral.

Alegam que os fatos narrados na petição inicial foram devidamen-
te comprovados. Quanto ao transporte de eleitores de São Paulo para o 
Município de Flores do Piauí/PI, mencionam como prova contundente 
o depoimento das testemunhas Francineu Lopes e Luismar. Apontam o 
discurso do primeiro investigado/recorrido, que, sob sua ótica, não deixa 
dúvida de que é responsável fi nanceiro pelo frete do ônibus. Ressaltam 
o depoimento do policial militar Iran Rodrigues Bezerra e o compareci-
mento do Vereador investigado, bem como do representante da coligação 
investigada à delegacia, no dia da apreensão do ônibus. Relativamente ao 
transporte de eleitores da cidade em questão para o Povoado Pajéu e para 
os municípios de Itaueira/PI, Canto do Buriti/PI e Floriano/PI, enfati-
zam o depoimento que a testemunha José Luiz Vieira, motorista particular 
do Vereador investigado. Por fi m, pedem o provimento do recurso para 
reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de cassação do 
mandato dos recorridos/investigados, de declaração de inelegibilidade e 
de aplicação de multa.

Passemos à análise do mérito.
A controvérsia gira em torno da tese inicial de que a postura dos 

investigados/recorridos confi gurou a conduta prevista no art. 41-A da Lei 
nº 9.504/97, consistente na captação ilícita de sufrágio mediante transpor-
te de eleitores, assim como abuso de poder econômico, nos termos do art. 
22 da Lei Complementar n.º 64/1990.

Prevista no art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, alterada 
pela Lei Complementar 135/2010, a Ação de Investigação Judicial Elei-
toral tem por fi m apurar e coibir a prática do chamado abuso do poder 
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econômico, político e de autoridade, bem como a utilização indevida dos 
meios de comunicação social, no período que antecede os pleitos eleito-
rais. Isso porque tais condutas tendem a interferir na vontade do eleitor 
levando ao desequilíbrio do pleito, ofendendo o princípio da igualdade 
entre os candidatos, afetando, pois, a normalidade e legitimidade do pro-
cesso eleitoral (art. 14, §9º, da CF/88). O seu bem tutelado é a legitimida-
de, normalidade e sinceridade do pleito e a higidez da disputa das eleições.

Convém ressaltar que a ação de investigação tem como possíveis re-
sultados a cassação do registro ou diploma, como também pretende evitar 
que os benefi ciados pelas práticas ilícitas ascendam ao poder, tornando-os 
inelegíveis pelo prazo de 8 (oito) anos, a teor do inciso XIV, do art. 22, 
da Lei Complementar 64/90, alterada pela Lei Complementar 135/2010.

Nesse contexto, a potencialidade de o ato supostamente abusivo 
alterar o resultado da eleição não é mais necessária para a confi guração do 
ilícito, com a inovação da Lei Complementar nº 135/2010, que incluiu no 
artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 o inciso XVI, segundo o qual 
para a confi guração do ato abusivo apenas considera-se a gravidade das 
circunstâncias que o caracterizam:

Art. 22, XVI – para a confi guração do ato abusivo, não será consi-
derada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas 
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Na hipótese dos autos, o fato a ser investigado é de que os recor-
ridos/investigados, durante o ano de 2012, adotaram práticas de capta-
ção ilícita de sufrágio mediante: pagamento de frete de ônibus para o 
transporte de eleitores do Estado de São Paulo para o Município de 
Flores do Piauí/PI, bem como o transporte de pessoas no período 
eleitoral entre os municípios de Flores do Piauí/PI, Itaueira/PI, 
Canto do Buriti/PI e Floriano/PI.

Relativamente ao transporte de eleitores de Flores do Piauí/PI para 
o Povoado Pajéu e para os municípios de Itaueira/PI, Canto do Buriti/
PI e Floriano/PI, os recorrentes alegam o serviço de motorista particular 
do vereador investigado (parente e cabo eleitoral do primeiro recorrido), o 
qual teria transportado eleitores para onde quer que fossem, com o obje-
tivo de angariar votos no candidato a prefeito eleito. Entretanto as provas 
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dos autos não esclarecem nada sobre esse fato e os autores não lograram 
êxito em comprovar sua tese. As testemunhas mencionam não terem co-
nhecimento deste tipo de transporte entre os municípios da região, de 
modo que a declaração de fl . 39 restou isolada. 

A própria declaração do motorista Sr. José Luiz Vieira da Cos-
ta em um processo de Propaganda Política (fl . 39 dos autos da AIME n.º 
4-54.2013) apenas retrata que: “trabalha para o vereador Gilmar que não é candi-
dato nesta eleição, mas que estar atualmente apoiando o candidato Evaldo; que trabalha 
dirigindo um carro para transporte de pessoas, pois nessa época de campanha eleitoral as 
pessoas procuram o vereador, pois as vezes não tem carro do município e os políticos aca-
bam fazendo esse transporte; que o carro que o depoente trabalha tem um adesivo pequeno 
com o número 15; (…) que o transporte de populares que o depoente faz é da Localidade 
Pajeú para Flores e algumas para Itaueira”. Não há afi rmação de que esse trans-
porte havia fi nalidade eleitoral e/ou que isso acontecia em troca de voto.

Quanto ao transporte de eleitores de São Paulo para o município 
em questão, vejam-se as provas dos autos.

Em primeiro lugar, tomando por incontroverso o conteúdo e a au-
tenticidade das mídias em questão - DVD do discurso do candidato então 
eleito e fotos da apreensão do ônibus, porquanto não impugnado o conte-
údo em sede de defesa/contestação, reputa-se autêntico o discurso a que 
se refere a mídia de fl . 28.

A meu ver, com acerto a decisão recorrida no ponto em que reco-
nhece que tal discurso não demonstrou certamente a ideia de que houve o 
transporte ilícito de eleitores, da forma como narrado no recurso.

Com efeito, a mídia acostada trata-se de gravação ambiental lícita 
feita em a lugar público, mediante a presença de inúmeras pessoas, a qual 
vale transcrever na parte que interessa:

“(...) EU QUERO AQUI, NÃO ESQUECENDO DE AGRA-
DECER ÀS LIDERANÇAS CHICO MIRANDA, CASSIA-
NO, GILMAR, MANOELZINHO, A TODOS, MAS EU NÃO 
PODERIA DEIXAR DE FALAR NAS PESSOAS, EM TRÊS 
PESSOAS QUE TEM ME AJUDADO EM SÃO PAULO. O 
LADO DE LÁ, VALMIR, DISSE QUE SÃO PAULO SÓ TI-
NHA 36 (TRINTA E SEIS) ELEITORES QUE VOTAVAM EM 
FLORES, MAS SABE POR QUE VALMIR? PORQUE ELES 
NÃO TIVERAM CORAGEM AO CONTRÁRIO DE DD, DE 
SAIR DE FLORES E IR PRA SÃO PAULO CONVERSAR 
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COM O POVO E VER REALMENTE O POVO, FICARAM 
AQUI MANDANDO SEUS PUXA-SACOS PRA SÃO PAU-
LO OFERECENDO PASSAGENS DE AVIÃO DE 1000,00 
(MIL REAIS), MAS O POVO DIZIA, LEMBRA VALMIR, EU 
VOU COM O DDZINHO MESMO DE ÔNIBUS. ESTAMOS 
TRAZENDO DE SÃO PAULO 12 (DOZE) A 70 (SETENTA) 
ELEITORES; ESTAMOS TRAZENDO, VALMIR, DE BRASÍ-
LIA, 37 (TRINTA E SETE), ESTAMOS TRAZENDO DE TE-
RESINA 33 (TRINTA E TRÊS); ESTAMOS TRAZENDO, DO 
ESTADO DA BAHIA , 08 (OITO); ESTAMOS TRAZENDO, 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 12 (DOZE) PESSOAS E 
O LADO DE LÁ NÃO TRAZ NINGUÉM (…) E, DO PARÁ, 
CHICO MIRANDA, NÓS TEMOS 05(CINCO), 08 (OITO). 
NÃO É ISSO? EU NÃO PODERIA DE DEIXAR DE AGRA-
DECER AO MEU AMIGO VALMIR A MEU AMIGO NAEL 
A MEU AMIGO MAURÍCIO, EMPRESÁRIOS ESSES QUE 
DEIXARAM O QUE FAZER PRA ANDAR COM DD, MAS 
VOCÊ SABE POR QUE VALMIR? PORQUE VOCÊ, NAEL E 
MAURÍCIO ACREDITAM NA MUDANÇA E A MUDANÇA 
DE FLORES(...)”

Conquanto num primeiro momento se tenha a ilação da prática efe-
tiva do transporte ilegal mencionado, tem-se, por outro lado, a conclusão a 
que chegou o magistrado de piso: “As provas juntadas aos autos não demonstra-
ram a tese da parte autora de haver comportamento do polo passivo no sentido de agirem 
mediante oferecimento de transporte de eleitores de São Paulo para a Cidade de Flores, 
bem como o transporte delas entre os Municípios vizinhos em troca de voto.  DVD do 
comício da parte ré exibido pela parte autora não demonstra claramente a ideia que a 
asserção dos demandantes deseja passar. (…) O modo como está falado no discurso não 
leva a ideia de que se está direcionando eleitores de um lugar para outro em troca de 
voto, uma vez que permite a interpretação de que o político faz uma comparação de sua 
atuação com o adversário no sentido de conversar diretamente com os eleitores e saber 
quem seriam eles e que viriam até de ônibus, mas não de avião pago pelo adversário, 
para votar em favor do candidato demandado. É crucial explicitar que as testemunhas 
ouvidas em juízo não confi rmaram a tese da parte autora, mas da parte ré no sentido de 
que as pessoas vieram por suas próprias expensas, algumas para visitarem familiares e 
outras para participar da festa de um empresário conhecido na região”.

Não se extrai dessas palavras que o candidato eleito transportou 
eleitores de São Paulo e outros estados em troca de voto, vislumbra-se 
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apenas o que exatamente a sentença fundamentou: “a interpretação de que o 
político faz uma comparação de sua atuação com o adversário no sentido de conversar 
diretamente com os eleitores e saber quem seriam eles e que viriam até de ônibus, mas 
não de avião pago pelo adversário, para votar em favor do candidato demandado” (fl . 
309). Veja-se, há apenas uma natural comparação da performance dos can-
didatos postulantes ao cargo de prefeito em Flores do Piauí/PI, no pleito 
de 2012, em relação aos eleitores que moravam em outros estados.

Portanto, o que aparentava certeza torna-se presunção, sobrema-
neira quando se analisam as demais provas coligidas aos autos que con-
vergem para a existência do transporte, mas, em nenhum momento, para 
a captação. 

A prova testemunhal não é conclusiva no sentido de que houve o 
ilícito eleitoral. Não houve uma sequer prova contundente de que alguém 
foi transportado com o objetivo de angariar voto ao candidato investigado. 
Pelo contrário, as testemunhas comprovam tão somente que as pessoas 
vieram por suas próprias expensas, com o propósito de participar da festa 
de um empresário chamado “Nael” (Adinael Rodrigues de Barros, confor-
me documento de identidade de fl . 76, data de nascimento: 07/10/1976) 
e visitarem seus parentes.

Sobre tal fato, o informante Francineu Lopes de Sousa discorreu 
que houve rumores na cidade de que o ônibus veio de São Paulo com 
eleitores dos investigados, entretanto é fi liado a partido pertencente à 
coligação requerente, atuando ativamente na campanha do investigante/
recorrente, e por isso seu depoimento deve ser considerado prova frágil, 
já que revela signifi cativo interesse na causa. Mesmo assim, o informante 
não viu o ônibus apreendido transportando eleitores nem afi rmou saber 
efetivamente sobre o vínculo com os investigados/recorridos.

Quanto à testemunha Iran Rodrigues, policial do Município de 
Itaueira/PI, constata-se que atuou na apreensão do ônibus por pouco 
tempo, pois estava de folga e apenas colheu documentos (RG, CPF e Tí-
tulo Eleitoral) de mais ou menos cinco passageiros, pois estava apenas 
cobrindo o regresso do policial de plantão. Ele não colheu depoimentos, 
apenas os documentos dos passageiros, mas pôde declarar com fi rmeza 
que, dentre esses cinco passageiros, nenhum tinha título eleitoral corres-
pondente ao Município de Flores do Piauí/PI. Na verdade, contando que 
a sua “participação foi bem pequena” neste episódio, a testemunha não 
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pôde elucidar sobre os comentários na cidade acerca do frete do ônibus, 
nem outros aspectos. 

A testemunha Luismar Guedes, por sua vez, é parente de terceiro 
grau – sobrinho - do representante da coligação autora, e por isso é clara-
mente impedida de depor, a teor do art. 404, §2º, I, do CPC. Mesmo as-
sim, na qualidade de informante, afi rmou que os passageiros vieram com 
fi nalidade de visitar parentes, e que sabia desta porque conhecia cidadãos 
do município que moravam em São Paulo em decorrência de uma viagem 
que realizou no ano das eleições.

Por fi m, quanto ao testemunho de Vera Lúcia Gonzaga, eleitora de 
Barueri/SP, a qual apenas retornou para São Paulo no multimencionado 
ônibus, observa-se que ela revelou que o motivo da viagem/excursão era 
festejar o aniversário de Nael; que a excursão foi paga mediante “vaqui-
nha” de R$70,00 (setenta reais) diretamente para Sra. Ielma, a qual orga-
nizava a viagem; que havia pessoas de vários municípios e não apenas de 
Flores do Piauí/PI; e inclusive que participou do aniversário do sr. Nael, 
07/10, no dia das eleições.

Como se vê, a prova testemunhal não é conclusiva no sentido de 
que no ônibus apreendido vinha uma excursão do Estado de São Paulo 
com eleitores dos candidatos investigados e muito menos de que estes 
teriam patrocinado o frete deste transporte.

Registre-se também que algumas provas importantes para o des-
linde da questão foram requeridas ao MM. juiz a quo em audiência, po-
rém todas foram indeferidas, o que prejudicou a formação do conjunto 
de provas que pretendiam os investigantes/recorrentes. A exemplo delas, 
podem-se citar: oitiva de Maria Ielma Rodrigues; expedição de ofício à 
empresa Adventure Tur da cidade de Osasco/SP para informar quem efe-
tuou a contratação dos serviços e quem realizou o pagamento; bem como 
expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Itaueira/PI para informar o 
trâmite de inquérito policial da apreensão do ônibus. Entretanto, tal deci-
são não foi impugnada pelos recorrentes nem nas alegações fi nais nem na 
peça recursal.

Corroborando com esta tese de que a excursão tinha como propó-
sito também a participação na festa de aniversário de Nael, além da visita 
aos parentes dos passageiros, obviamente, há o documento de fl . 76, o 
qual comprova a sua data de aniversário.
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Nem se alegue existência de indício do ilícito eleitoral com a pre-
sença do investigado Vereador Gilmar e o representante da coligação in-
vestigada/recorrida e quem quer que seja na delegacia, quando da apre-
ensão do ônibus, pois revela mera amizade pessoal deles com alguns dos 
passageiros. O argumento do recurso no sentido de que estas pessoas es-
tavam lá com a intenção de voto não é prova relevante, mas tão somente 
presunção.

Demais disso, o documento de fl . 26, contendo a relação de 39 
(trinta e nove) passageiros não faz prova da alegada “compra de votos 
com transporte de eleitores”, isso porque demonstra que vários passagei-
ros do ônibus não votam em Flores do Piauí/PI e que inclusive havia 11 
(onze) menores, tal como o documento de fl s. 24. Também não é possível, 
após a análise de todo o conjunto fático-probatório, apontar vínculo entre 
os investigados/recorridos e a sra. Ielma, a qual assinou a relação de pas-
sageiros e que supostamente teria organizado a viagem. O fato de conter 
a expressão “mas vota em Flores do Piauí/PI” não presume a fi nalidade 
eleitoral da excursão, mas apenas que elas teriam viajado também com o 
objetivo de votar, além de visitar parentes e comparecer à festa de aniver-
sário de Nael.

Acrescente-se que a lista dos passageiros não confere com a letra da 
assinatura da Sra. Ielma, não havendo necessidade de perícia, porque tal 
incongruência salta aos olhos. Ainda, observa-se que os dados eleitorais 
(número do título, zona e se vota ou não em Flores do Piauí/PI) foram 
preenchidos posteriormente, já que, nos registros iniciais com o nome dos 
passageiros, só constava a numeração do RG, sem nenhum dado eleitoral.

Sobre o argumento da defesa acerca do pedido de interceptação do 
ônibus, vale ressaltar que conforme declaração do policial militar de Flo-
riano/PI a  “denúncia” do transporte de eleitores no ônibus partiu do Pro-
motor de Justiça de Floriano/PI, Edimar Piaulino Batista (fl . 23). Ocorre 
que a esposa do referido Promotor – Amarilis Pereira Ribeiro Piauilino 
– ocupa cargo de Secretária Municipal de Assistência Social em Flores do 
Piauí/PI, tendo sido nomeada pelo investigante Raimundo Gonsaga dos 
Santos, enquanto Prefeito em 2009 (nomeação a fl . 117). Esse fato, sem 
dúvida, enfraquece a denúncia do transporte de eleitores. 

Por força do princípio da livre apreciação das provas (art. 23 da LC 
64/90), o juízo atribui aos depoimentos o valor que entende merecerem, 
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cotejando-os com as demais provas produzidas na instrução. A formação 
da convicção do magistrado pela livre apreciação do acervo probatório é 
regra assente no ordenamento jurídico, não sendo permitido às partes ou 
mesmo a esta instância recursal pretender compelir o magistrado a proce-
der à nova valoração do contexto fático-probatório, sob pena de usurpa-
ção do exercício da jurisdição. 

Como se vê, a moldura fática delineada na sentença recorrida não 
permite inferir a existência de prova inequívoca e robusta da prática da 
conduta do art. 41-A da Lei das Eleições. Do contrário, estar-se-ia ad-
mitindo a condenação por presunções e suposições, em especial por não 
haver evidências quanto à captação ilícita de sufrágio, em afronta aos prin-
cípios do devido processo legal e da soberania popular.

Assim também se posiciona a jurisprudência dos tribunais eleitorais:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITO-
RAL. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA 
LC 64/90. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Os fatos controvertidos na presente ação já haviam sido objeto 
de deliberação pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do 
REspe 425-12/SP em 5.8.2014, ocasião em que esta Corte proveu 
os recursos especiais eleitorais interpostos pelos agravados para 
afastar as condenações que lhes haviam sido impostas.
2. Não se admite a condenação pela prática de abuso de po-
der com fundamento em meras presunções quanto ao en-
cadeamento dos fatos impugnados e ao benefício eleitoral 
auferido pelos candidatos.
3. No caso dos autos, a revista e os outdoors custeados pelo pre-
feito visando à sua autopromoção não confi guram abuso do poder 
econômico, notadamente porque não contêm referências ao pleito 
de 2012 ou aos candidatos apoiados pelo chefe do Poder Executi-
vo, não se verifi cando qualquer proveito eleitoral.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63041, 
Acórdão de 09/04/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 
29/04/2015, Página 171-172 )
RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2010. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PO-
DER ECONÔMICO. DEPUTADO ESTADUAL. TRANSPOR-
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TE GRATUITO DE ELEITORES. FRAGILIDADE DAS PRO-
VAS. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. 
SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.
1. O acervo probatório coligido aos autos não se mostra apto 
a embasar a formação de juízo seguro acerca da prática ilegal 
de transporte de eleitores atribuída ao então candidato.
 2. A conduta apurada nos autos não revela gravidade sufi ciente 
para caracterizar o alegado abuso do poder econômico.
 3. Recurso ordinário de Walter Leitão Prado provido para afastar a 
sanção de inelegibilidade imposta. Recurso ordinário do Ministério 
Público Eleitoral julgado prejudicado.
(Recurso Ordinário nº 139897, Acórdão de 13/03/2014, Relator(a) 
Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diá-
rio de justiça eletrônico, Tomo 65, Data 4/4/2014, Página 74/75)
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTA-
ÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DEPUTADO 
ESTADUAL. TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES. 
FRAGILIDADE DAS PROVAS. ANUÊNCIA NÃO COMPRO-
VADA. DOAÇÃO. FINALIDADE ELEITORAL. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Diante das contradições verifi cadas entre a prova colhida 
em sede inquisitorial e as obtidas na via judicial, o acervo 
probatório coligido aos autos não se mostra apto a embasar 
condenação prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
2. No caso concreto, o conjunto probatório dos autos é insufi cien-
te para comprovar que a candidata praticou ou anuiu com a prática 
do ilícito descrito no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
3. Consoante já decidiu esta Corte, para a responsabilização do 
candidato, não basta a mera presunção da anuência ou do conhe-
cimento do fato.
4. Não há elementos nos autos a indicar a fi nalidade eleitoral da 
doação, fi cando evidenciado apenas que o oferecimento do bem 
em questão decorreu da relação de amizade existente entre o can-
didato e o benefi ciado.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Ordinário nº 140067, Acórdão de 13/03/2014, Relator(a) 
Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Di-
ário de justiça eletrônico, Tomo 61, Data 31/3/2014, Página 93 )

O acervo probatório coligido aos autos não se mostra apto a embasar 
a formação de juízo seguro acerca da prática ilegal de transporte de eleitores 
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atribuída ao então candidato. Assim, por considerar ser a prova frágil, despro-
vida de credibilidade, ainda mais em se tratando de tão gravosa pena, tenho, 
como justa medida, a necessidade de se proceder à manutenção da sentença, 
prestigiando, desse modo, o resultado republicano e democrático das urnas.

Por fi m, cumpre lembrar que, na redação do art. 41-A, há a neces-
sidade de comprovação da doação de bem ou benesse. No caso vertente, 
é controversa a doação porque alguns alegaram que houve pagamento de 
R$70,00; outros alegaram que não pagaram; outros, não sabem; e o repre-
sentante da empresa não foi ouvido. Dúbio, portanto, o núcleo da doação 
ou oferecimento da vantagem.

A par do exposto, VOTO, em dissonância parcial com o parecer 
do Ministério Público Eleitoral, pelo conhecimento e não provimento do 
recurso, a fi m de manter a sentença que julgou improcedente o pedido 
inicial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

V  O  T  O  –  V  I  S  T  A

A SENHORA JUÍZA MARIA CÉLIA LIMA LÚCIO (RELA-
TORA): Senhores julgadores,

Na sessão ordinária realizada na terça-feira passada, dia 26 de janei-
ro do corrente ano, este Tribunal, à unanimidade, rejeitou as preliminares 
suscitadas nas contrarrazões apresentadas pelos Impugnados/Investigados.

Já quanto ao mérito dos recursos (AIME e AIJE), a discussão pela 
Corte Eleitoral cingiu-se, em linhas gerais, à suposta ocorrência de abuso 
do poder econômico e, ainda, à captação de sufrágio, por meio do trans-
porte ilícito de eleitores, moldura que sintetizo a seguir:

• Transporte de eleitores do Estado de São Paulo para o Município de 
Flores do Piauí com o fi to de apoiar a candidatura do prefeito e vice-
-prefeito eleitos naquela municipalidade, mediante o pagamento do frete 
da excursão;

• Transporte de pessoas, no período eleitoral, entre os Municípios de Flores 
do Piauí, Itaueira, Canto do Buriti e Floriano, com viés eleitoreiro.

Preliminarmente, registre-se que os vertentes apelos atacam sen-
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tença de improcedência dos pedidos formulados na exordial, uma vez que 
não considerou comprovadas as circunstâncias apontadas pelos autores.

Por seu turno, o eminente Relator Juiz JOSÉ WILSON FERREI-
RA DE ARAÚJO JÚNIOR, analisando amiúde os cadernos processuais 
(AIME e AIJE), houve por bem desprover os respectivos recursos, haja 
vista que o estudo do acervo probatório dos autos não lhe permitiu a 
conclusão pela ocorrência dos fatos, tal como descritos pelos recorrentes.

Quanto à alegativa de que sucedera transporte de pessoas, no período 
eleitoral, entre os Municípios de Flores do Piauí, Itaueira, Canto do Buriti e Floriano, 
com viés eleitoreiro, a Corte, em companhia do Procurador Regional Eleitoral 
(PRE), foi categórica em afastar, de plano, a prática dessa irregularidade, 
registrando que a prova apontada se restringiu a um depoimento sem que 
dele se pudesse extrair garantias acerca da real existência da ilicitude.

No que concerne ao primeiro ponto, porém, o Plenário fi cou di-
vidido, ao que me pareceu tanto nos votos como nas fundamentações. 
É que o dr. AGRIMAR RODRIGUES acompanhou o relator, enquanto 
o des. EDVALDO MOURA, o dr. DANIEL SOBRAL vislumbrando a 
captação ilegal de sufrágio e o dr. VIDAL DE FREITAS, com enfoque 
no abuso do poder econômico, perfi lharam entendimento contrário ao do 
relator no sentido de dar provimento parcial aos recursos, redundando, 
assim, no afastamento dos mandatários eleitos da Chefi a do Executivo 
municipal.

Enquanto o relator e o Juiz Agrimar Rodrigues não se convenceram 
do ilícito, porque não havia no feito prova contundente a sustentar as ale-
gações recursais, a ilustrada divergência assinalou que o processo eleitoral, 
naquela urbe, resultou conspurcado pela caracterização do transporte ilí-
cito de eleitores, mediante concatenação de provas referentes ao discurso 
proferido pelo candidato, a apreensão do ônibus, a lista de passageiros e a 
prova testemunhal.

Muito embora já estivesse com minha convicção de julgamento, 
necessitava, consideradas as controversas alegações ventiladas durante a 
assentada, manusear os autos a fi m de reparar pequenas dúvidas sobre a 
efetiva comprovação (ou não) da malfadada corrupção eleitoral, razão pela 
qual pedi vista do processo.

Pois bem. Analisando detidamente o material probatório, não obs-
tante reconheça o profundo embasamento lançado pelos juízes que diver-
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giram do relator, não tenho como, diante da inconclusividade/insufi ciên-
cia da prova, fi rmar, na minha consciência, um juízo de certeza quanto 
à ocorrência dos fatos na forma como narrados na petição inicial, razão 
porque acompanho, convencidamente, às inteiras, o judicioso voto do 
douto relator.

Embora, de fato, se apresentem alguns possíveis indícios da prática 
malsã do desvirtuamento eleitoral, é consabida a imperatividade da exi-
gência de prova idônea, coerente e robusta do abuso do poder, da coop-
tação irregular de voto, para gerar a cassação de mandato eletivo auferido 
nas urnas.

Com efeito, à luz de sedimentada jurisprudência, descabe ao ma-
gistrado anotar a realização de conduta dita irregular, quando ausentes 
robustos e sufi cientes elementos de prova a confi rmar a caracterização 
da suposta mácula, a qual, uma vez existente, de fato, enodoaria a disputa 
eleitoral, impondo a nulidade do pleito.

Importante frisar que as ações eleitorais têm ínsito o resguardo do 
interesse público na consecução de eleições legítimas, em que prevaleça a 
liberdade de escolha do eleitor e o consequente fortalecimento de valores 
democráticos e plurais no seio da sociedade brasileira.

Nesse sentido, é que me animo a destacar os preceitos contidos no 
inc. VI do art. 22, bem como no § 2º do art. 5º da Lei de Inelegibilida-
des, porquanto estabelecem à Justiça Eleitoral – mormente na instância 
de piso –, o múnus de proceder à meticulosa averiguação dos graves e 
relevantes fatos levados ao seu conhecimento, homenageando a busca da 
verdade real ou processual, conforme sinalize a consciência do julgador e, 
claro, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado 
(persuasão racional), pelo qual o magistrado pode apreciar livremente as 
provas, devendo daí extrair as razões da sua decisão.

Não obstante, com a vênia devida, verifi co que o juízo a quo, 
durante o momento destinado à instrução processual, adotou postura um 
tanto reticente quanto à atividade probatória, uma vez que declinou da sua 
prerrogativa de, a fi m de bem aclarar a questão, determinar a realização 
de diligências, inclusive de ofício, essenciais ao descortino da verdade ou 
daquilo que melhor se aproxime dela.

A título de exemplo, enfatizo a ausência de averiguação do verda-
deiro responsável pela contratação do ônibus que transportou pessoas do 
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Município de Osasco-SP para Flores do Piauí-PI, assim como da oitiva de 
testemunhas referidas, como MARIA IELMA RODRIGUES DE BAR-
ROS (suposta organizadora do passeio), JOSIMAR PEREIRA DA SILVA 
(passageiro), etc., informações que reputaria determinantes para detectar o 
liame entre o teor do discurso proferido em comício pelo prefeito eleito e 
o suposto patrocínio do frete da excursão.

Excelências, no tocante à prova testemunhal, composta de três tes-
temunhas e um informante, entendo, máxima vênia, também não restar 
sobejamente demonstrada a relação direta da apreensão da viatura inte-
rurbana com o conteúdo pronunciado em comício pelo prefeito eleito, 
tampouco que o mesmo tenha patrocinado o frete do veículo.

Ao revés, diante de testemunhos tão vacilantes e inseguros, não 
posso afastar, por presunção, a hipótese ventilada de que a sra. MARIA 
IELMA RODRIGUES DE BARROS SOUSA, residente no Município 
de Osasco-SP e prima do comerciante ADINAEL RODRIGUES DE 
BARROS, conhecido por “Nael”, o qual aniversariou no dia 7 de outubro 
(dia da eleição), conforme se vê à fl . 76 da AIJE, de que o passeio São 
Paulo – Flores, organizado no fi nal do mês de setembro de 2012, teria 
por escopo prestigiar festa de aniversário do mencionado comerciante ou 
desfrutar da oportunidade para rever parentes e, até mesmo, conforme o 
caso, o exercício do direito ao voto.

Outrossim, a simples lista impressa de passageiros aditada, durante 
a apreensão policial, com anotações manuscritas do número de inscrição 
do título de alguns eleitores domiciliados no Município de Flores do Piauí, 
conforme se defl ui do depoimento do policial militar IRAN BEZERRA, 
a meu juízo, não tem o condão de tornar válido o documento a ponto de 
implicar na cassação de mandato eletivo obtido nas urnas.

Como dito alhures, a jurisprudência assinala que não cabe ao julga-
dor, em ações desse jaez, fundamentar-se em presunções, sendo oportuno 
transcrever recentes julgados do colendo Tribunal Superior e desta Corte:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTA-
ÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DEPUTADO 
ESTADUAL. TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITO-
RES. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ANUÊNCIA NÃO 
COMPROVADA. DOAÇÃO. FINALIDADE ELEITORAL. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
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1. Diante das contradições verifi cadas entre a prova colhida em 
sede inquisitorial e as obtidas na via judicial, o acervo probatório 
coligido aos autos não se mostra apto a embasar condenação pre-
vista no art. 41-A da Lei n° 9.504/97. 
2. No caso concreto, o conjunto probatório dos autos é insufi -
ciente para comprovar que a candidata praticou ou anuiu com 
a prática do ilícito descrito no art. 41-A da Lei n° 9.504/97. 
3. Consoante já decidiu esta Corte, para a responsabilização 
do candidato, não basta a mera presunção da anuência ou do 
conhecimento do fato. 
4. Não há elementos nos autos a indicar a fi nalidade eleitoral da 
doação, fi cando evidenciado apenas que o oferecimento do bem 
em questão decorreu da relação de amizade existente entre o can-
didato e o benefi ciado. 
5. Recurso desprovido.
(TSE – RECURSO ORDINÁRIO N° 1400-67.20106.01.0000 - 
CLASSE 37 - RIO BRANCO – ACRE; Relator: Ministro Dias 
Toifoli, Sessão de 13.03.2014).
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 
2012. PREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABU-
SO DE PODER ECONÔMICO. PRELIMINAR DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE DO ART. 262, IV, DO CE. AUSÊNCIA DE 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADAS. ILI-
CITUDE DE PROVA MATERIAL. PRECLUSÃO DE PROVAS 
TRAZIDAS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. ACATADAS. MÉ-
RITO. USO INDEVIDO DE CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍ-
PIO. REALIZAÇÃO DO OBRAS PÚBLICAS EM PROPRIEDA-
DE PRIVADA. DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA DE ALIMENTOS, 
VESTIMENTAS E SERVIÇOS GRATUITOS A ELEITORES. 
TRANSPORTE ILEGAL DE ELEITORES. FATOS NÃO 
COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDA-
DE DE PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAÇÃO DOS 
ILÍCITOS ELEITORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
5. As alegações de compra de votos e abuso de poder econômi-
co por meio de utilização indevida da administração pública para 
distribuição de alimentos, vestimentas e prestação de serviços gra-
tuitos a eleitores e transporte irregular de eleitores não restaram 
sufi cientemente comprovadas no curso da instrução processual. 
6. É assente na jurisprudência que a imputação de ilícitos 
eleitorais visando impedir ou retirar a titularidade dos man-
datos deve estar fundada em prova inconcussa, contundente, 
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robusta. 7. Pedido improcedente.
(TRE-PI - RCED: 636 PI, Relator: JOSÉ GONZAGA CARNEI-
RO, Data de Julgamento: 10/02/2015,  Data de Publicação: DJE - 
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 33, Data 25/02/2015, Página 20)

Destarte, considerando o repositório jurisprudencial no sentido de 
requisitar prova robusta, inconcussa para a procedência de ações desse cali-
bre, bem como, por constatar, com a máxima vênia, a ausência de um maior 
esclarecimento probatório na instância a quo, é que, pedindo licença à diver-
gência, inclino-me a acompanhar, in totum, os sólidos fundamentos espo-
sados pelo eminente relator quanto ao desprovimento dos recursos aviados 
pelos Impugnantes/Investigantes, mantendo hígida a sentença objurgada.

É o voto.

E X T R A T O   D A  A T A

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 453-
46.2012.6.18.0072 - CLASSE 3. ORIGEM: FLORES DO PIAUÍ-PI 
(72ª ZONA ELEITORAL – ITAUEIRA).
Recorrentes: Coligação A VITÓRIA QUE O POVO QUER, por seu 
representante; Raimundo Gonsaga dos Santos e Walter Alves Saraiva, can-
didatos a prefeito e vice-prefeito de Flores do Piauí – PI, respectivamente
Advogados: Doutores Welson de Almeida Oliveira Sousa (OAB: 8.570/
PI), Isabelle Marques Sousa (OAB: 9.309/PI) e outros
Recorridos: Evaldo Ferreira da Costa e Manoel Gomes da Silva, prefeito 
e vice-prefeito de Flores do Piauí - PI, respectivamente
Advogados: Doutores Willian Guimarães Santos de Carvalho (OAB:     
2.644/Pi), Emmanuel Fonseca de Souza (OAB: 4.555/PI) e outros
Recorridos: Gilmar Torres Ferreira, vereador de Flores do Piauí – PI; co-
ligação UNIDOS PELA MUDANÇA (PMDB/PSB/PV/PSDB/PSD), 
por seu representante
Advogados: Doutores Guilardo Cesá Medeiros Graça (OAB: 7.308/PI) e 
Emmanuel Fonseca de Souza (OAB: 4.555/PI)
Relator: Juiz José Wilson Ferreira de Araújo Júnior

Decisão: RESOLVEU o Tribunal, à unanimidade, nos termos do voto 
do relator e em consonância com a manifestação do Procurador Regional 
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Eleitoral, rejeitar as preliminares: I - de nulidade por cerceamento do 
direito de defesa em face de ausência de intimação das testemunhas dos 
recorridos e por indeferimento da expedição de carta precatória para oi-
tiva de testemunha residente em outra Zona Eleitoral; e II – de nulidade 
por cerceamento do direito de defesa em face do indeferimento da prova 
pericial nos arquivos de áudio, vídeo e fotos juntados com a inicial; e, no 
mérito, por maioria, vencidos em parte os Doutores Daniel Santos Rocha 
Sobral e José Vidal de Freitas Filho, nos termos do voto do relator e em 
consonância parcial com a manifestação do Procurador Regional Eleito-
ral, conhecer e negar provimento ao recurso, a fi m de manter a sentença 
que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Dias de 
Santana Filho.
Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembar-
gador Edvaldo Pereira de Moura; Juízes Doutores – Daniel Santos Rocha 
Sobral (convocado), Agrimar Rodrigues de Araújo, José Vidal de Freitas 
Filho e Maria Célia Lima Lúcio. Presente o Procurador Regional Eleitoral 
Doutor Kelston Pinheiro Lages. Ausência justifi cada do Doutor Geraldo 
Magela e Silva Meneses.

SESSÃO DE 29.1.2016



439

EMENTÁRIO – REFERENTE A 

DECISÕES DO TRE-PI EM 2015/2016
     ____________________________________________________
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1. Acórdão Nº 56481 – Julgado em 21.09.2015.  REPRESENTAÇÃO. 
PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBA-
TÓRIOS, INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 385 DO 
CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL E PRECLUSÃO DOS PEDIDOS 
DE DILIGÊNCIAS E PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDUTA 
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. SENADOR. INTERNET. SÍTIO 
OFICIAL DO SENADO FEDERAL. PROPAGANDA ELEITORAL 
IRREGULAR. ART. 73, II E III, DA LEI 9.504/97. NÃO CONFIGU-
RAÇÃO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
- O conjunto probatório formado nos presentes autos é insufi ciente para 
demonstrar, de forma inconteste, que houve a utilização, pelos represen-
tados, de materiais ou serviços custeados pelo poder público em prol de 
suas candidaturas, não estando confi gurada a prática da conduta vedada 
tipifi cada no art. 73, II, da Lei 9.504/97.
- O art. 73, III, da Lei das Eleições, proíbe aos agentes públicos em geral a 
cessão de servidores públicos ou empregados da administração direta ou in-
direta do Poder Executivo, ou o uso de seus serviços, para comitês de cam-
panha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário 
de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado.
- Consoante entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, para que seja 
afastado, legalmente, determinado mandato eletivo com base na prática ilícita de 
conduta vedada, prevista no art. 73 da Lei 9.504/97, deve-se verifi car a existência 
de provas robustas, aptas a ensejar a severa sanção da cassação de diploma.
- Improcedência do pedido inicial.

2. Acórdão Nº 16389 – Jugado em 10.10.2016. RECURSO ELEITO-
RAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2016. CANDI-
DATO. PREFEITO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA 
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NULIDADE PROCESSUAL 
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA ATUAR COMO CUSTOS LEGIS QUANTO À IMPUGNAÇÃO 
FORMULADA PELA COLIGAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRESTAÇÕES DE CONTAS DESA-
PROVADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. OBTENÇÃO DE PRO-
VIMENTOS JURISDICIONAIS SUSPENDENDO OS EFEITOS DE 
REJEIÇÃO DAS CONTAS. MEDIDA APTA A AFASTAR A CAUSA 
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DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 64/90. RECURSO PROVIDO.
1. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação, 
nulidade processual por ausência de intimação do ministério público para atuar como 
custos legis quanto à impugnação formulada pela Coligação e de negativa de prestação 
jurisdicional, pelos fundamentos expostos no voto condutor.
2. A obtenção de medida liminar ou de antecipação de tutela que suspenda os efeitos de 
decisão de rejeição de contas tem o condão de afastar a causa de inelegibilidade prevista 
no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela 
Lei Complementar nº 135/10.
3. Recurso conhecido e provido.

3. Acórdão Nº 1338 – Julgado em 21.11.2016. Demonstrado nos autos que 
houve a transmissão ao vivo da convenção partidária, com participação de famosa banda 
regional e discurso do pré-candidato ao cargo de prefeito do município, em que se dirige aos 
eleitores em geral exortando-os a apoiá-lo, confi gura-se propaganda eleitora antecipada.
Responsabilização do grêmio e dos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito envolvidos no 
ato, haja vista que se tratou de convenção do partido, para lançar a chapa majoritária, 
una e indivisível, e, ainda, que se benefi ciaram do ilícito os três representados.
Conduta passível de sanção pecuniária, porém no patamar mínimo, haja vista que 
inexistentes outros elementos a agravarem o ilícito.
Recursos não providos.

4. Acordão nº 539 – Julgado em 11.08.2016.  RECURSO. AÇÃO DE IM-
PUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ART. 14, § 10, DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL. ELEIÇÕES 2012. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ENTREGA E 
PROMESSA DE DINHEIRO E OUTRAS VANTAGENS A ELEITO-
RES EM TROCA DE VOTOS. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE 
DA PROVAS AMBIENTAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS 
CAPAZES DE CONFIRMAR A OCORRRÊNCIA DE CORRUPÇAO 
OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.
- O fato de a gravação ambiental não ter sido autorizada judicialmente e não ter o co-
nhecimento de todos os interlocutores não pode ensejar seu afastamento de plano, sendo, 
em tese, válida, remetendo sua análise para a apreciação do mérito, levando em conta as 
circunstâncias de sua obtenção, de modo a submetê-la a um teste de constitucionalidade 
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em face da observância dos direitos fundamentais da pessoa. Admitida a validade, 
observar-se-á a sua qualidade e harmonia com o conjunto probatório.
- A caracterização da captação ilícita de sufrágio descrita no art. 41-A da Lei nº 
9.504/97 (corrupção) exige a concomitância do preenchimento dos requisitos legais, 
quais sejam, a prática de uma das condutas descritas na norma (1), ocorrida durante o 
período eleitoral (2) e com o fi m especial de obter o voto(s) (3).
- Para a confi guração do abuso de poder econômico a que se refere o art. 22, XIV, da 
Lei Complementar nº 64/90, é necessária a constatação ao menos da gravidade das 
circunstâncias em que ocorreram os fatos tendentes a desequilibrar o pleito eleitoral, o 
que não se verifi cou nos presentes autos (inciso XVI do art. 22 da LC 64/90).
- Não há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a existência dos fatos 
alegados na inicial a permitir que se possa extrair a existência de cooptação da livre 
manifestação do eleitorado nas urnas, em benefícios dos impugnados.
- Recurso desprovido.

5. Acórdão Nº 9741 – Julgado em 02.08.2016. AGRAVO REGIMEN-
TAL. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEI-
TORAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ELEITORAL. 
1. É de 24 horas prazo para interposição de recurso em representação por descumprimento 
da Lei nº 9.504/1997. 2. Disponibilizada a sentença no DJe para consulta por parte 
do causídico desde o dia 16/12/2015 e publicada no dia 17/12/2015, o prazo de 24 
horas terminaria no fi nal do expediente do dia 18/12/2015, porém o presente recurso foi 
protocolado em 6/1/2016. 3. Embora o novo CPC, em seu art. 932, parágrafo único, 
estabeleça que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 
5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação 
exigível”, esclareço que a medida não se aplica ao caso já que se trata de vício insanável, e 
eventual apreciação do mérito de recurso intempestivo implicaria violar a garantia consti-
tucional da coisa julgada. 4. Agravo conhecido, mas desprovido.

6. Acórdão nº 10722 – Julgado em 29.09.2016. RECURSO. REGIS-
TRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. DE-
SINCOMPATIBILIZAÇÃO. PROFESSOR. INDEFERIMENTO. 
ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. AFASTAMENTO DE FATO 
DAS FUNÇÕES. COMPROVAÇÃO. INELEGIBILIDADE AFAS-
TADA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Segundo a jurisprudência do TSE, caberia ao impugnante demonstrar que o servidor 
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não se afastou, de fato, de suas atividades, pressuposto para a declaração de inelegibilidade.
2.Comprovada a desincompatibilização, de fato, do candidato no prazo de três meses 
antes do pleito, não incide a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l, da Lei 
Complementar nº 64/90.
3. Recurso provido para reformar a sentença, deferindo o registro de candidatura.

7. Acórdão nº 27369 – Julgado em 08.11.2016. RECURSO. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINARES 
REJEITADAS. MÉRITO. ABUSO DO PODER. CONDUTA VE-
DADA A AGENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e extinção do feito por 
ausência de provas rejeitadas.
2. Mérito: A controvérsia gira em torno da tese inicial de que a postura dos investiga-
dos/recorridos confi gurou a conduta vedada a agente público prevista no art. 73, VI, b, 
da Lei nº 9.504/97, consistente na divulgação de publicidade institucional no período 
eleitoral, assim como abuso de poder político e econômico, nos termos do art. 22 da Lei 
Complementar nº 64/1990.
3. A conduta vedada por desvirtuamento da publicidade institucional, para restar evi-
denciada, exige a utilização de verbas públicas, ou a autorização desses gastos pelo 
gestor público, o que não aconteceu na espécie.
4. Não confi gurada a prática de abuso de poder político e econômico no caso, haja vista 
que não houve qualquer comprovação de ação praticada por agente público, em abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na Administração direta ou indireta, ou emprego 
abusivo de recursos patrimoniais, em prol das candidaturas dos recorridos, afetando a 
igualdade de oportunidades entre os candidatos, bem como maculando a normalidade e 
legitimidade das eleições.
5. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de improcedência do pedido.
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SENTENÇAS
_____________________________
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA ELEITORAL

18ª ZONA ELEITORAL - VALENÇA DO PIAUÍ

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) - 
Processo nº 193-92.2016.6.18.0018
ORIGEM: 18ª ZONA/PI - VALENÇA DO PIAUÍ/PI
Juíza: KEYLLA RANYERE LOPES TEIXEIRA PROCÓPIO
INVESTIGANTE:COLIGAÇÃO NOSSA UNIÃO É COM O POVO 
(PMDB/PT/PMB/DEM/PV/PEN)
ADVOGADOS: LUIS FRANCIVANDO ROSA DA SILVA OAB/PI Nº 
7301; JOSÉ MARIA DE ARAÚJO COSTA OAB/PI Nº 6761; WALLY-
SON SOARES DOS ANJOS OAB/PI Nº 10290  E OUTROS
INVESTIGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DIAS
INVESTIGADO: BENEDITO GOMES DA SILVA
INVESTIGADO: ARIANA MARIA DE CARVALHO ROSA 
INVESTIGADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES TORRES
INVESTIGADO: ATÊNCIO PEREIRA DE QUEIROGA 
INVESTIGADO: BENONI JOSE DE SOUSA
INVESTIGADO: RAIMUNDO FERREIRA GOMES
INVESTIGADO: CÍCERO RAIMUNDO DE SOUSA
INVESTIGADO: RAIMUNDO XAVIER DE LIMA
INVESTIGADO: MARIA EUGÊNIA DE SOUSA MARTINS GOMES
INVESTIGADO: MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DE SOUSA CA-
ETANO
INVESTIGADO: FRANCISCA GERLANDI DA SILVA LAZARO
INVESTIGADO: GEORGIA LIMA VERDE BRITO
INVESTIGADO: IVALTÂNIA VIEIRA NOGUEIRA PEREIRA DA 
SILVA
INVESTIGADO: JEOVÁ BONFIM MACHADO
INVESTIGADO: JOSE GOMES DE ARAUJO
INVESTIGADO: LEONARDO NUNES EVELIN RODRIGUES
INVESTIGADO: LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA
INVESTIGADO: MAGALLY DA SILVA COSTA
INVESTIGADO: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
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INVESTIGADO: MARIO SILVA LIMA
INVESTIGADO: MARIA LUISA DE SOUSA
INVESTIGADO: MARIA NEIDE DA SILVA ROSA
INVESTIGADO: FRANCISCO NUNES DA COSTA NETO
INVESTIGADO: RAIMUNDO NONATO SOARES LIMA
INVESTIGADO: OSMAR ALVES DA SILVA
INVESTIGADO: PEDRO JOSE DA COSTA
INVESTIGADO: RENATO FRANCISCO BATISTA
INVESTIGADO: ANTONIO GOMES DA ROCHA
INVESTIGADO: STENIO ROMMEL DA CRUZ CERQUEIRA
INVESTIGADO: WILTON NUNES FERREIRA
ADVOGADO: GERMANO TAVARES PEDROSA E SILVA  - OAB/
PI Nº 5952
ADVOGADO: ROLÂNDIA GOMES DE BARROS - OAB/PI 4455
FINALIDADE: INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA EXARA-
DA NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE

SENTENÇA

DO RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral na qual litigam as partes 
acima destacadas, devidamente qualifi cadas nos autos.
A investigante ajuizou a ação alegando que os investigados praticaram 
fraude no que tange aos registros de candidatura do sexo feminino quando 
apresentaram 05 (cinco) candidatas somente com o objetivo de preencher 
a cota de 30% exigida na legislação em vigor. Disse que as candidatas não 
realizaram atos de campanha e obtiveram números ínfi mos de votos e até 
nenhuma votação.
Os investigados manifestaram-se nos autos, resumidamente, da seguinte forma:
- A Coligação “Um Novo Tempo” diz que a suposta fraude teria ocorrido 
nas Coligações Compromisso com Valença I e II, que a candidata Ceiça 
Dias e seu vice não tiveram qualquer interferência das escolhas dos candi-
datos a vereador, não foram benefi ciados pelos fatos narrados na exordial, 
levantando inclusive a ilegitimidade passiva destes;
- As Coligações Compromisso com Valença I e II destacam a inexistência de 
provas e requerem sejam excluídos do polo passivo os candidatos majoritários;
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- As candidatas MARIA NEIDE DA SILVA ROSA, IVALTÂNIA VIEI-
RA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA, MAGALLY DA SILVA COS-
TA e MARIA EUGÊNIA DE SOUSA MARTINS GOMES disseram, 
em suma, que realizaram atos de campanha, utilizando recursos e efetu-
ando despesas.
Afastadas do polo passivo as Coligações, foi designada audiência de ins-
trução na qual foi ouvida uma testemunha.
Em sede de diligências foram juntados documentos aos autos (prestações de 
contas das candidatas supostamente fi ctícias e certidões do cartório eleitoral).
Alegações fi nais do MPE no qual pugna-se pelo cabimento da AIJE e, 
no mérito, pela procedência em parte dos pedidos, para determinar a ine-
legibilidade dos candidatos que integraram o mesmo DRAP de GEOR-
GIA LIMA VERDE BRITO, IVALTANIA VIEIRA PEREIRA DA SIL-
VA, MAGALLY DA SILVA COSTA, MARIA EUGÊNIA DE SOUSA 
MARTINS GOMES e MARIA NEIDE DA SILVA ROSA e cassação 
apenas dos candidatos masculinos eleitos.
Alegações fi nais da parte autora na qual diz, em síntese, que cabe o uso da 
AIJE para apurar fraude em candidaturas; que os partidos tem fraudado 
a legislação eleitoral indicando mulheres apenas para garantir o preenchi-
mento da cota de gênero para viabilizar candidaturas masculinas; que a 
advogada Rolândia Gomes de Barros é Secretária de Governo e, por isso, 
impedida de advogar; que por conta do impedimento requer o desentra-
nhamento da peça de defesa acostada aos autos; que o poder judiciário 
deve tomar atitudes enérgicas para que fraudes desta natureza sejam extir-
padas; que para a cassação não há necessidade de prova do envolvimento 
do benefi ciário apenas a gravidade, nexo de causalidade e potencialidade; 
que a chapa majoritária benefi ciou-se da situação porque as candidatas 
laranjas pediam votos para a chapa majoritária; alegou-se também a má-fé 
processual e ao fi nal requereram: a procedência dos pedidos apresentados 
na exordial, a convalidação dos atos praticados pela advogada Rolândia 
Gomes de Barros diante da presença de outro causídico devidamente ha-
bilitado nos autos.
Os investigados deixaram decorrer o prazo para alegações fi nais sem apre-
sentar nenhuma manifestação (certidão de fl . 755).
Às fl s. 756/811, a advogada Rolândia Gomes de Barros manifestou-se 
sobre a alegação de impedimento quando assevera que o cargo que ocupa 
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na Prefeitura Municipal não tem caráter decisório, sendo de importância 
menor vez que não é sequer ordenadora de despesas e, por isso, não se 
enquadraria no impedimento legal. Juntou documentos.
Os autos foram feitos conclusos. Relatei sinteticamente. DECIDO.
DAS PRELIMINARES
As preliminares levantadas já foram apreciadas por este juízo às fl s. 385/386.
DO IMPEDIMENTO DA ADVOGADA ROLÂNDIA GOMES DE 
BARROS
Alegou a postulante que a advogada Rolândia Gomes de Barros encontra-
-se impedida de exercer a advocacia porque é Secretária de Governo do 
Município de Valença do Piauí, o que infringe disposição expressa do Es-
tatuto da OAB.
Este juízo em sede de audiência de instrução (termo de fl s. 403/408) já apre-
ciou a matéria acolhendo o pedido da parte autora nos seguintes termos:
“O Estatuto da OAB reza em seu art. 28 que ‘A advocacia é incompatível, 
mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: (…) III - ocupan-
tes de cargos ou funções de direção em órgãos da Administração Pública 
direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou 
concessionárias de serviço público; (…) § 2º Não se incluem nas hipóteses 
do inciso III os que não detenham poder de decisão relevante sobre inte-
resses de terceiro, a juízo do Conselho competente da OAB, bem como a 
administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico’. 
Assim sendo, vislumbro que a advogada exercendo cargo correspondente 
a função de direção na esfera municipal pois é Secretária de Governo, 
função de destaque em qualquer administração municipal, a questão de 
ordem levantada merece acolhimento, pois não há nada registrado nos 
autos que indique ter a patrona decisão do Conselho competente da OAB 
que a autorize a advogar conforme determinação expressa dos regramen-
tos acima destacados, no caso §3.º do art. 28, e, sendo assim, não podendo 
advogar, não pode atuar no presente ato. Destaco, salvo melhor juízo, que 
o disposto no art. 30 do destacado Estatuto não é aplicável ao caso, vez 
que a advogada é detentora de cargo de chefi a, o que a difere de simples 
servidora da administração direta (‘Art. 30.  São impedidos de exercer a 
advocacia: I - os servidores da administração direta, indireta ou fundacio-
nal, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a 
entidade empregadora’). Dito isto, acolho o requerimento”.
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No entanto, considerando manifestação da própria advogada no ato de 
que possuía consulta junto à OAB positiva a seu favor, esta magistrada 
concedeu à mesma o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para fazer a jun-
tada da consulta aos autos, o que não foi cumprido (certidão de fl . 724).
Nesta oportunidade quando o feito já tramitou e encontra-se pronto para 
sentença, a própria postulante reconhece válidos os atos praticados pela 
advogada diante da presença de um segundo advogado habilitado nos au-
tos o que supriria a regularidade do que fora formalmente apresentado no 
feito.
Com razão a postulante quando destaca que estão preservados os atos 
praticados pela advogada, pois há outro advogado habilitado no processo 
que acompanhou a tramitação do feito e que esteve, inclusive, presente à 
audiência de instrução participando ativamente do ato com apresentação 
de manifestações e documentos.
Assim, acolho o pleito da postulante para dar como ratifi cados os atos 
praticados pela advogada Rolândia Gomes de Barros, no entanto deter-
mino sejam encaminhadas cópias dos presentes autos (principais peças 
referentes à atuação da Dra. Rolândia) ao MPE, ao MP e à OAB/PI para 
que adotem as providências que entenderem cabíveis.
Ratifi cados os atos a requerimento da própria postulante, deixo de acolher 
o pedido de desentranhamento das peças de defesa.
DO CABIMENTO DA AIJE PARA DISCUTIR A INOBSERVÂN-
CIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 10, §3.º DA LEI 9.504/97
Numa análise literal do que é disciplinado nas normas em vigor, de iní-
cio vislumbrei a inaplicabilidade do instrumento processual corrente para 
atacar a fraude objeto do feito, vez que a norma que rege a ação diz que 
as hipóteses de cabimento da AIJE são o abuso do poder econômico, o 
abuso do poder de autoridade e a utilização indevida de veículos ou meios 
de comunicação social.
Entendia que seria caso de AIME (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo) 
apenas vez que nesta há expresso regramento constitucional que reza ser ela 
cabível em hipóteses de fraude, corrupção ou abuso do poder econômico.
O TRE/PI já decidiu no sentido de que este objeto não seria discutível 
em sede de AIJE porque a ação não abarcaria a possibilidade de discutir a 
ocorrência de fraude. Vide julgado:
“Recursos. Ação de investigação judicial eleitoral. Eleições municipais. 
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Cargo vereador. Preliminar de ilegitimidade passiva da coligação. Acolhi-
mento. Preliminar de inadequação da via eleita. Acolhimento em relação à 
fraude. Não acolhimento para a hipótese de abuso de poder. Provimento 
parcial do recurso do ministério público eleitoral. Mérito. Abuso do poder 
econômico e de autoridade. Captação ilícita de sufrágio. Não caracteriza-
ção. Sentença mantida. Não provimento do recurso da coligação recor-
rente. As coligações partidárias, embora tenham legitimidade ativa para a 
propositura de ação de investigação judicial eleitoral, não possuem legiti-
midade passiva, pois inviável a aplicação da inelegibilidade ou a cassação 
do registro do candidato em caso de condenação. Alegações de fraude 
para obtenção de resultado favorável no pleito, por meio de induzimento 
de eleitoras a se candidatarem para suprir a cota de gênero de 30% do sexo 
feminino, não correspondem ao âmbito de cabimento da ação de inves-
tigação judicial eleitoral, conforme preceitua o ad. 22, caput, da lei com-
plementar n° 64/90. O contexto probatório colacionado aos autos não 
permite extrair a existência de exorbitância, desbordamento ou excesso de 
recursos fi nanceiros. Também não restou demonstrado abuso de poder de 
autoridade, de modo a proporcionar aos investigados se utilizarem de um 
ato da administração, como conceder emprego público ou aposentadoria, 
com o objetivo imediato de favorecimento eleitoral. Na presente hipótese 
discute-se a própria ocorrência da captação ilícita de sufrágio, que deve 
estar alicerçada em sólida e harmônica versão probatória para embasar 
uma condenação. A prova colhida não teve o condão de corroborar o 
possível abuso de poder econômico ou de autoridade e, muito. menos, o 
ato de captação noticiado, de modo a demonstrar a efetiva materialização 
das condutas descritas no art. 41-A da lein° 9.504/9 7. Recurso do mi-
nistério público conhecido e provido parcialmente. Recurso da coligação 
“Vitória que o Povo Quer” conhecido e não provido”. (Processo n° 243-
42.2012.6.18.0 – Sala das Sessões do TRE/PI em Teresina, 11 de novem-
bro de 2013) (sem grifos no texto original).
Tal entendimento foi superado pelo TSE em recente decisão proferida em 
agosto de 2016 em sede de REspe n.º 243-42.2012.6.18.0024/PI93.

93  RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 243-42.2012.6.18.0024 - CLASSE 32 - 
JOSÉ DE FREITAS   PIAUÍ. Relator: Ministro Henrique Neves da Silva. Recorrente: 
Coligação Vitória que o Povo Quer. Advogados: Herman Ted Barbosa - OAB: I0001IDF 
e outros Recorridos: Coligação Por um Novo Tempo e outros. Advogados: Edivaldo da 
Silva Cunha -1 OAB: 63191P1 e outros.
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Na discussão ocorrida na Corte Superior os ministros registraram, 
dentre outras alegações, que a matéria da fraude à reserva legal de 
gênero é grave e merece investigação rigorosa por parte da Justiça 
Eleitoral, inclusive em sede de AIJE. 
No julgamento do recurso, que não chegou a adentrar no mérito pro-
priamente dito, fi cou registrado que tal comportamento pode confi gurar, 
inclusive, abuso do poder político por parte dos partidos ou coligações 
que apresentam candidaturas “laranjas” apenas para mascarar o preenchi-
mento de requisito legal.
Em relação ao cabimento da AIJE registrou-se que: o “legislador não con-
segue prever todas as hipóteses de abuso de poder, o delineamento das 
condutas abusivas só ocorrerá diante do caso concreto, em que a ofensa à 
legitimidade do pleito reclamará sua tutela”. 
O relator, Min. Henrique Neves da Silva entendeu, e foi acompa-
nhado por seus pares, que a justiça eleitoral não poderia sob o argu-
mento de caráter meramente formal deixar de agir frente a este tipo 
de situação que macula o resultado do pleito.
“... evoluindo no entendimento sobre a matéria, verifi co que, em tese, as 
alegações da existência de fraude cometida após a análise do DRAP não 
pode deixar de ser examinada pela Justiça Eleitoral, em tempo e de forma 
hábeis a preservar a normalidade e a legitimidade das eleições. 
Com efeito, a interpretação das regras previstas no art. 22 da LC n° 64/90 
não pode ser centrada apenas em caráter meramente formal, que privilegia o 
direito processual (acessório), em detrimento da análise de eventual violação 
de direito material (principal), cuja proteção constitui dever do Estado. 
Ademais, a interpretação das regras previstas na Lei das Inelegibilidades e 
no ordenamento jurídico eleitoral infraconstitucional devem sempre partir 
da concepção traçada pela Constituição da República, que impõe a preser-
vação da normalidade e da legitimidade dos pleitos (art. 14, § 9°), assim 
como a possibilidade de cassação dos mandatos em razão de abuso, fraude 
ou corrupção (art. 14, § 10). 
Diante dessa constatação, a restrição de caráter formal no sentido de afi r-
mar que eventuais atos fraudulentos relativos ao preenchimento das vagas 
destinadas aos gêneros, constatados no curso das campanhas eleitorais, so-
mente poderiam ser apurados na ação de impugnação de mandato eletivo 
atrairia situação de vácuo na prestação jurisdicional no período compre-
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endido entre a apreciação do DRAP e a propositura da ação de impugna-
ção de mandato eletivo, que tem como pressuposto fático a existência de 
mandato a ser impugnado. 
Em outras palavras, ultrapassada a fase do exame do DRAP - que antece-
de o próprio exame dos pedidos de registro de candidatura -, a alegação 
de fraude superveniente, em razão da inexistência de candidaturas reais 
capazes de efetivamente atender aos percentuais mínimos de gênero pre-
visto na legislação, fi caria relegada e somente poderia ser examinada se e 
quando fosse obtido o mandato eletivo, com o ajuizamento da respectiva 
AIME, ao passo que não haveria espaço para a apuração da ilicitude nas 
situações em que os autores do ardil ou as pessoas benefi ciadas não obti-
vessem o mandato...” (sem destaques no original).
Arrematando o seu raciocínio o Ministro complementa dizendo:
“... Neste aspecto, não se mostra útil ou prático para o processo eleitoral 
postergar a análise da matéria relacionada à fraude que estaria sendo co-
metida no curso das campanhas apenas para o momento posterior ao da 
diplomação, pois o objetivo primário da jurisdição eleitoral deve ser o de 
preservar a normalidade e a legitimidade das eleições. 
Em outras palavras, apresentada a denúncia da prática de fraude capaz de 
afetar a normalidade e a legitimidade das eleições, a sua apuração supera o 
interesse das partes e não pode ser afastada...” 
Ainda tratando da aplicabilidade da AIJE para analisar o objeto trazido a 
juízo, apresentamos os ensinamentos de Francisco Dirceu Barros que, em 
sua obra intitulada Direito Eleitoral94, leciona:
“A Ação de Investigação Judicial Eleitoral é processo que objetiva, preci-
samente, esclarecer fatos inquinados de abusivos, em prejuízo da liberdade 
de voto. A norma eleitoral resguarda a lisura do pleito, garantindo que o 
exercício do mandato será desempenhado por aquele que foi legitimamen-
te eleito na chapa apresentada à escolha popular. Com o abuso do poder 
econômico e político, há um impreterível desequilíbrio no pleito e quebra 
da igualdade entre os candidatos”.
Assim, considerando que os fatos apresentados na peça inaugural podem 
potencialmente caracterizar abuso de poder político, é cabível a AIJE para 
fi ns de análise do objeto apresentado. Passo ao mérito propriamente dito.

94  BARROS, Francisco Dirceu. Direito Eleitoral, 12 ed., São Paulo: Método, 2015, p. 292.
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DA REPRESENTATIVIDADE FEMININA
A Constituição Federal em seu art. 5.º, caput e inciso I traz que “todos são iguais 
perante a lei” e que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”.
Essa igualdade, com guarita constitucional, de fato está longe de se con-
solidar no Brasil, em todas as esferas, vez que a mulher é sempre minoria 
nos cargos de maior destaque e maior remuneração.
Na política não é diferente. Embora representem mais da metade da po-
pulação e do eleitorado nacional, o país que já foi até comandado por uma 
mulher fi gura em uma das piores colocações no ranking mundial de pre-
sença feminina no Parlamento. No último boletim da Inter-Parliamentay 
Union (IPU) o país está na 155.ª posição, entre 188 países pesquisados.
Na Câmara dos Deputados, 51 mulheres ocupam o equivalente a 9,9% das 
cadeiras. No Senado, elas ocupam 12, o que equivale a 13% dos 81 parla-
mentares (informações da Procuradoria Especial da Mulher do Senado)95 
De fato a representatividade feminina na política brasileira sempre foi bas-
tante tímida. Esta diminuta participação foi motivada por vários aspectos, 
sendo o mais preponderante deles o cultural. 
Os legisladores, frutos de uma sociedade machista, nunca se preocuparam 
com o acesso das mulheres na política, elas eram vistas como fi guras que 
somente tinham importância no lar e na família, sendo um corpo estranho 
quando se falava em atividade político-partidária e em outras atividades 
historicamente desempenhadas apenas por homens.
Este pensamento pode-se colher do discurso do DEP. PEDRO AMÉRICO, 
proferido na Câmara dos Deputados, sessão de 27 de janeiro de 189196:
“Deixo a outros a glória de arrastarem para o turbilhão das paixões políticas 
a parte serena e angélica do gênero humano. A observação dos fenômenos 
afetivos, fi siológicos, psicológicos, sociais e morais não me permite erigir em 
regra o que a história consigna como simples, ainda que insignes, exceções. 
Pelo contrário, essa observação me persuade que a missão da mulher é mais 
doméstica do que pública, mais moral do que política. Demais, a mulher não 
direi ideal e perfeita, mas simplesmente normal e típica, não é a que vai ao foro, 
nem a praça pública, nem as assembleias políticas defender os direitos da cole-

95  Capturado em http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/30/cam-
panha-por-mais-mulheres-na-politica-sera-lancada-em-sessao-solene. Acesso em 13 dez. 
2016.

96  http://www.conjur.com.br/2012-jun-29/percentual-candidaturas-mulheres-combate-
machismo-politico
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tividade, mas a que fi ca no lar doméstico, exercendo as virtudes feminis, base 
da tranquilidade da família, e por consequência da felicidade social.”
Esta ideia, porém, a passos lentos vem sendo dissolvida por conta das lutas 
sociais enfrentadas pelas mulheres que com o passar dos anos começaram a 
ganhar espaços na sociedade em geral, inclusive na vida pública. Alterações legis-
lativas foram surgindo, como ações afi rmativas, até que se chegou ao que temos 
hoje, quando há a exigência de percentual mínimo de candidaturas aos cargos 
proporcionais que deve ser ocupado obrigatoriamente por um dos sexos97.
O gênero que normalmente fi gura neste percentual, que é de 30%, é o 
feminino. Antes existia somente a obrigatoriedade da reserva legal, mas 
como a tal reserva não alcançou seu objetivo, modifi cações legais foram 
necessárias para se evitar interpretações divergentes e preconceituosas que 
não davam à minoria de gênero o acesso às candidaturas. 
Vê-se que mesmo com esta política inclusiva, ainda não se conseguiu im-
primir nos parlamentos o mesmo percentual da população brasileira, que 
é formado por 51,03 % de mulheres.
É certo que a participação tímida da mulher da política é algo cultural, 
mas se temos uma lei ela deve ser cumprida, e de forma plena. O que 
assistíamos era sempre uma interpretação efetuada de modo a abrandar 
a regra e fl exibilizar a cota de gênero, mas isso não pode mais acontecer. 
A lei que garante a cota de gênero visa dar acesso às minorias nas casas le-
gislativas, local no qual são elaboradas as leis de toda a coletividade e estes 
locais não estão retratando a população brasileira.
As normas devem começar a ser aplicadas para que surtam os efei-
tos para os quais foram criadas. Os aplicadores do direito precisam 
ter esta consciência e interpretar a norma no seu sentido teleológi-
co98, fazendo-se do Direito não apenas uma simples formalidade 

97  Art. 10, §3.º, da Lei n.º 9.504/97:  Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar 
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislati-
vas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número 
de lugares a preencher, salvo: (& ) § 3o  Do número de vagas resultante das regras previstas 
neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o 
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

98  A interpretação teleológica é um método de interpretação legal que tem por critério a fi -
nalidade da norma. De acordo com esse método, ao se interpretar um dispositivo legal deve-
se levar em conta as exigências econômicas e sociais que ele buscou atender e conformá-lo 
aos princípios da justiça e do bem comum. Está expresso no art. 5º da Lei de Introdução ao 
Código Civil. http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/doutrina/teoria-geral-do-
processo/1950-estudo-dirigido-questoes-basicas-de-teoria-geral-do-processo.html



REVISTA ELEIÇÕES & CIDADANIA456

mas construindo uma justiça verdadeira.
Se a lei reza que é necessário um percentual mínimo de gênero para as can-
didaturas proporcionais, para se garantir o acesso das mulheres à política 
político-partidária, que seja cumprida a lei não se permitindo que fraudes 
explícitas passem, inclusive pelo Poder Judiciário, como se não existissem.
O TSE, no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 158-
26.2015.6.18.000099, em acordão datado de 20 de outubro de 2016, en-
tendeu ser necessário dar o real enfoque às regras afi rmativas fazendo-se 
cumprir de fato o que consta na Carta Magna  e legislação correlata.
“O incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente 
ação afi rmativa que visa promover e integrar as mulheres na vida político-
-partidária brasileira, de modo a garantir-se observância, sincera e plena, 
não apenas retórica ou formal, ao princípio da igualdade de gênero (art. 
5.º, caput e 1, da CF/88). Apesar de, já em 1953, a Convenção sobre os 
Direitos Políticos da Mulher, da Organização das Nações Unidas (ONU), 
assegurar isonomia para exercício da capacidade eleitoral passiva, o que 
se vê na prática ainda é presença ínfi ma das mulheres na política, o que 
se confi rma pelo 155.º lugar do Brasil no ranking de  representação femi-
nina no parlamento, segundo a Inter-Parliamentay Union (IPU). Referida 
estatística, deveras alarmante, retrata o conservadorismo da política brasi-
leira, em total descompasso com população e eleitorado majoritariamente 
femininos, o que demanda rigorosa sanção às condutas que burlem a tu-
tela mínima assegurada pelo Estado. Cabe à Justiça Eleitoral, no papel de 
instituição essencial ao regime democrático, atuar como protagonista na 
mudança desse quadro, em que as mulheres são sub-representadas como 
eleitoras e líderes, de modo a eliminar quaisquer obstáculos que as impe-
çam de participar ativa e efetivamente da vida política. As agremiações 
devem garantir todos os meios necessários para real e efetivo ingresso das 
mulheres na política, conferindo plena e genuína efi cácia às normas que 
reservam número mínimo de vagas para candidaturas (art. 10, § 30, da Lei 
9.504/97) e asseguram espaço ao sexo feminino em propaganda (ad. 45, 
IV, da Lei 9.096/95)” (sem grifos no original).
Enfrentando a realidade presente no processo eleitoral brasileiro a corte 

99  ACÓRDÃO - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL 
N° 158-26. 201 5.6.18.0000 - CLASSE 32  TERESINA   PIAUÍ. Relator: Ministro Herman 
Benjamin. Agravante: Partido da República (PR)   Estadual. Advogados: Diogo Josennis 
do Nascimento Vieira - OAB: 8754/PI e outros. Agravado: Ministério Público Eleitoral
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especializada complementou ainda dizendo que:

“... A criação de ‘estado de aparências’ e a burla ao conjunto de dis-
positivos e regras que objetivam assegurar isonomia plena devem 
ser punidas, pronta e rigorosamente, pela Justiça Eleitoral...”.
Feitas estas ponderações temos que não é mais aceitável na sociedade 
brasileira fazer uma política de faz de conta, nem se fazer justiça de faz 
de conta. O magistrado não pode também se dar ao luxo de não fazer 
cumprir dispositivo legal expresso, em especial quando este visa assegurar 
princípio constitucional.
DAS CANDIDATAS “LARANJAS”
(A) MAGALLY DA SILVA COSTA
A candidata Magally da Silva Costa apesar de não ter alcançado nenhum 
voto nas eleições para a qual era candidata a vereadora, compareceu às 
urnas no último dia 02 de outubro, ou seja, nem ela própria votou em sua 
pessoa.
Em sua defesa alega que não realizou atos de campanha porque esteve do-
ente, mas nas contas apresentadas mostrou que arrecadou um total de R$ 
3.458,00  (três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais), sendo R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais) de recursos próprios, destes R$ 100,00 (cem 
reais) depositados em sua conta de campanha em 05.09.2016 e R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta) em 26.10.2016, já após o ajuizamento da desta 
investigação e na data em que apresentou a primeira manifestação nos 
autos, vista às fl s. 146/157.
Diz ainda que fez uma campanha de poucos recursos, sem material de 
publicidade, se fazendo valer apenas de visitas domiciliares a conhecidos 
e simpatizantes. 
Destaca que teve problemas de saúde durante a campanha, juntando inclu-
sive documentos, mas o diagnóstico médico não a impediu de comparecer 
às urnas e votar, mesmo sendo em outra pessoa que não ela própria. Nem 
os votos dos próprios apoiadores da candidata (que doaram serviços e 
bens para sua campanha) a candidata conseguiu angariar.
Em sua defesa vista às fl s. 277/288 reza que sua candidatura foi fruto da 
sua vontade de pleitear uma vaga na câmara e que cada candidato faz sua 
estratégia e ela fez a sua (sua estratégia era não conseguir votos?).
Realmente inexiste na legislação brasileira atos de propaganda mínimos que te-
nham de ser desempenhados por cada candidato durante a campanha eleitoral. 
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No entanto, a candidata se propôs a registrar sua candidatura “por vontade pró-
pria”, desprendeu de seu próprio bolso mais de R$ 700,00 (setecentos reais), 
mesmo sem ter condições fi nanceiras para tanto, como bem expôs, e mesmo 
assim, não depositou na urna eletrônica nem o seu voto próprio. É demais!
Por certo ela não desejava ser candidata e não fez esforço nenhum para 
tal, porque era tão somente “fi gurante”, uma típica candidata “fantasma”.
(B) GEÓRGIA LIMA VERDE BRITO
A candidata Geórgia apresentou em sua prestação de contas números se-
melhantes ao de sua colega Magally. Surpreendentemente ela havia reali-
zado um depósito em sua conta no valor de R$ 100,00 em 05.09.2016 e 
R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais), incrivelmente também em 
26.10.2016, após o ajuizamento da desta investigação e na data em que 
apresentou a primeira manifestação nos autos (fl s. 132/137).
A investigada mesmo com motorista e motocicleta à sua disposição teve 
tão somente 02 (dois) votos computados à sua pessoa.
Em sua defesa vista às fl s. 277/288 reza que sua candidatura foi fruto da sua 
vontade de pleitear uma vaga na câmara e que cada candidato faz sua estratégia.
Disse que estava com limitações fi nanceiras que lhe impediram de despen-
der outros valores em sua campanha, mas mesmo assim gastou mais de R$ 
700,00 (setecentos reais) de seu próprio bolso no “projeto”.
A destacada candidata é servidora efetiva da Prefeitura Municipal (auxiliar 
administrativo da Secretaria Municipal de Finanças) e já é conhecida por 
sempre se candidatar ao cargo de vereador com o propósito de preencher 
a cota mínima legal, tendo como recompensa a licença de afastamento 
para fi ns de campanha eleitoral, o que merece até análise do órgão minis-
terial no que tange à improbidade administrativa e outros delitos.
(C) MARIA NEIDE DA SILVA ROSA
A candidata Maria Neide é de fato e de direito uma real candidata “fan-
tasma”. Ela sequer esteve no município no dia das eleições, mas teve o 
cuidado de justifi car sua ausência, isto junto à 41.ª Zona Eleitoral, sediada 
em Esperantina-PI.
A ausência da investigada a seu domicílio eleitoral no dia das eleições tra-
duz muita coisa. 
A candidata nem se manifestou sobre tal informação (certidão de fl . 410), 
pois não apresentou alegações fi nais, mas acredito que tal fato é realmente 
inexplicável.
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A candidata que não vota em si mesmo, nem comparece ao próprio pleito, 
demostra cabalmente seu total desinteresse com a campanha e comprova 
a alegação da parte autora de que sua candidatura não passou de uma fi c-
ção para se burlar a regra vigente.
O incrível é que mesmo assim, a candidata no dia 24.10.2016 (data que 
recebeu a notifi cação judicial referente a este processo – fl . 112) também 
depositou em sua conta uma quantia em dinheiro.
Maria Neide alcançou 03 (três) votos.
(D) IVALTÂNIA VIEIRA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA
A candidata Ivaltânia também disse que realizou uma campanha com pou-
cos recursos e fez um depósito em sua conta de candidata, no dia em que 
se manifestou nos autos pela primeira vez, apesar de ter depositado an-
teriormente somente R$ 100,00, isso em 05.09.2016 (mesmo dia em que 
suas colegas depositaram).
Ivaltânia conseguiu conquistar 01 voto, isto é fato, mas seu fi lho (também 
candidato) alcançou a marca de 827 (oitocentos e vinte e sete) votos.
Relatou a candidata às fl s. 139 e seguintes que por conta da crise fi nanceira 
foi realizada uma campanha com poucos recursos, mas a de seu fi lho não 
o foi. Será se por conta de investimentos fi nanceiros ou investimentos 
políticos? Por que numa mesma família 02 (dois) integrantes, mãe e fi lho, 
disputariam um mesmo cargo numa cidade do porte de Valença do Piauí? 
Talvez os votos que eles alcançaram respondam a indagação.  Talvez o fato 
da mãe trabalhar para a candidatura do fi lho também explique o fato, que 
está mais do que claro: Ivaltânia apresentou seu nome apenas para preen-
cher o percentual de gênero.
(E) MARIA EUGÊNIA DE SOUSA MARTINS GOMES
A alegação de crise fi nanceira é também utilizada pela candidata ao justifi -
car os parcos recursos dispendidos em sua campanha. 
Analisando os autos de sua prestação de contas vê-se também que a dita 
investigada apesar de ter efetuado um depósito de R$ 100,00 (cem reais) 
em 30.09.2016, também efetuou depósito em sua conta no dia em que se 
manifestou nos autos (26.10.2016), coincidentemente na mesma quantia 
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
Compulsando os autos vê-se que a candidata fez propaganda em sua pá-
gina do Facebook para outro candidato, o “Prof. Toinho”, não constando 
no local qualquer alusão à sua candidatura, talvez justamente porque ela 
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não quisesse votos para si, mas para ele, que era seu real candidato (fl s. 
40/42) e também, seu marido, o que é público e notório.
Maria Eugênia alcançou o patamar de 01 (um) voto.
DAS PROVAS DAS ALEGAÇÕES
Está vastamente comprovado nos autos que as candidatas acima listadas colo-
caram seus nomes à disposição das Coligações Compromisso com Valença I 
e II tão somente para que estas preenchessem o percentual mínimo de gênero.
Cada Coligação poderia apresentar junto à justiça eleitoral 150% do nú-
mero de vereadores da mesa da Câmara, no caso, cada uma delas poderia 
apresentar 17 (dezessete) candidatos, destes obrigatoriamente, 05 (cinco) 
deveriam ser do sexo minoritário, no caso, feminino.
A Coligação “Compromisso com Valença I (formada por PTC, PPS, PRB, 
PROS e PSC) apresentou 13 (treze) candidatos, destes obrigatoriamente 
04 (quatro) deveriam ser do sexo minoritário, sendo apresentadas exata-
mente 04 (quatro) candidatas, dentre estas 02 (duas) comprovadamente 
“fantasmas”, IVALTÂNIA VIEIRA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA 
e MARIA NEIDE DA SILVA ROSA.
A Coligação “Compromisso com Valença II (formada por PMN, PSB, 
PDT, PSL, PR e PSDB) apresentou 16 (dezesseis) candidatos, destes obri-
gatoriamente 05 (cinco) deveriam ser do sexo minoritário e 05 (cinco) can-
didatas foram escolhidas, dentre estas 03 (três) comprovadamente “laran-
jas”, MARIA EUGÊNIA DE SOUSA MARTINS GOMES, MAGALLY 
DA SILVA COSTA e GEORGIA LIMA VERDE BRITO.
Vê-se analisando os documentos que as candidatas “laranjas” também 
tentaram forjar provas para mascarar a fraude atacada judicialmente no 
instante em que depositaram valores em suas contas de campanha apenas 
após a notifi cação deste juízo.
Prudente se destacar que as candidaturas fi ctícias impactaram diretamente 
nos limites percentuais de 30/70, ou seja, se elas não tivessem sido regis-
tradas as Coligações não poderiam ter apresentado a totalidade de candi-
datos homens que propuseram.
Esta magistrada durante as reuniões preparatórias para o pleito reali-
zadas nesta 18.ª Zona Eleitoral foi bem enfática quanto à necessidade 
de obediência ao percentual de gênero. Rogando que as candidaturas 
das mulheres não fossem apenas fi gurativas e lembrando que a justi-
ça eleitoral seria enérgica ao apurar fraudes desta natureza.
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DOS EFEITOS DA FRAUDE, DAS AÇÕES AFIRMATIVAS E DA 
VONTADE POPULAR
O momento adequado para a Justiça Eleitoral analisar as candidaturas 
apresentadas é o registro de candidaturas, isto não se pode contestar. Nes-
te momento inicial os atos partidários são analisados através dos DRAP’s, 
documentos são postos, formulários preenchidos, publicados editais, e etc. 
Há todo um devido processo legal tanto para o deferimento como para o 
indeferimento dos registros, inclusive no que tange à observância à pro-
porção legal dos candidatos de cada sexo. De forma que o registro dos 
candidatos faz coisa julgada formal.
A questão em voga chegou à justiça eleitoral porque apenas após o início 
dos atos de campanha o descumprimento real das cotas veio à tona, quan-
do candidatas cujos nomes fi guraram nos DRAP’s deferidos comporta-
ram-se como fi ctícias.
No caso em julgamento a fraude é indiscutível, resta saber as consequên-
cias deste tipo de irregularidade no resultado das eleições.
Neste ponto deve-se considerar que nomes foram colocados à disposição 
do eleitorado, dentre os quais nomes de mulheres que efetivamente dispu-
taram, tendo algumas inclusive logrado nas disputas, outras não.
Temos duas alternativas para solucionar o impasse, ou se aplica o percen-
tual considerando as candidatas que efetivamente disputaram os cargos de 
vereador ou se anula por inteiro a participação das coligações infratoras, 
decretando-se a nulidade de todos os votos que os candidatos das Coliga-
ções receberam.
Em relação a estas alternativas trago a solução proposta pelo voto vencido 
da Desembargadora Relatora do RE 124-28.2012.6.21.0144, de Planalto/
RS, Desa. Federal Maria Lúcia Luz Leiria.
No julgamento do Recurso a então relatora fez referência a decisões do 
TSE nas quais a Corte Especializada entendeu que o preenchimento das 
cotas deve ser efetivo e contabilizado dentro do número de candidaturas 
realmente lançadas100. Fazendo referência a técnicas de implementação de 
ações afi rmativas, apesar de reconhecer a existência de fraude nas cha-
madas candidaturas fantasmas, a magistrada prudentemente pontuou que 
100  TSE - REspe: 84672 PA, Relator: Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE 
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2010, Data de Publicação: PSESS - Publicado 
em Sessão, Data 25/08/2010 e ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 
784-32.20106.14.0000 - CLASSE 32-BELÉM PARÁ. Relator: Ministro Arnaldo Versiani.
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considerando o entendimento do TSE dever-se-ia nestes casos se ade-
quar o quantitativo de candidaturas registradas, tendo-se por base 
as candidaturas da minoria de sexo efetivamente existentes.
Analisando o então voto vencido, Elaine Harzheim Macedo101 em arti-
go nominado A COTA DE GÊNERO NO PROCESSO ELEITORAL 
COMO AÇÃO AFIRMATIVA NA CONCRETIZAÇÃO DE DIREI-
TOS FUNDAMENTAIS POLÍTICOS: TRATAMENTO LEGISLA-
TIVO E JURISDICIONAL102, fez brilhante abordagem sobre a solução 
apresentada, apesar de não logrado êxito no julgamento.
“... aproveitando o resultado das urnas entre os candidatos que, ao fi m e ao 
cabo, disputaram de fato e de direito os cargos eletivos, mas respeitada a 
proporção de cotas, afeiçoa-se a uma decisão possível, razoável, porquan-
to valorizadora da vontade popular, com validação dos votos distribuídos 
no limite dos candidatos que efetivamente estavam autorizados a concor-
rer, não se mostrando útil a simples anulação de todas as candidaturas. 
Dizendo de outra forma, limitar a nulidade apenas aos nomes excedentes, 
não amparados pela ausência de candidatas mulheres, utilizando-se, para 
tanto, a própria escolha do eleitor: se apenas dois candidatos homens es-
tariam legitimados a participar do certame, os dois mais votados têm seus 
respectivos votos validados, anulando-se apenas os demais, sem prejuízo 
da manutenção dos votos destinados à única mulher remanescente, com 
o recálculo do quociente partidário e respectivo refl exo no quociente elei-
toral. De um lado, prestigia-se a lei eleitoral e repudia-se a prática de atos 
(comissivos ou omissivos) de burla, de infração à lei; de outro, valoriza-se 
a vontade do eleitor que fez sua opção de voto, nos limites do que foi 
considerado lícito e legítimo” (grifos posteriores).
A solução encontrada pela magistrada gaúcha, a meu ver, tanto obedece o 
ditame constitucional de igualdade de gênero, como a regra da cota míni-
ma, sem retirar do povo a soberania do voto, sendo muito mais legítimo 
do que simplesmente anular os votos de 100% dos candidatos que forma-
ram as Coligações Compromisso com Valença I e II.
Apesar da fraude constatada vê-se que candidatas do sexo minoritário 
efetivamente disputaram seus lugares na esfera político-partidária, assim 
como homens que estariam dentro da cota também o fi zeram. Refazer o 

101  Doutora e Mestre em Direito. Especialista em Direito Processual Civil. Desembarga-
dora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

102  Publicado na Revista da AJURIS   v. 41   n. 133   Março 2014
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cálculo das cotas neste instante, considerando as candidaturas efetivamen-
te disputadas pelo sexo minoritário, parece ser a solução mais justa em 
todos os aspectos. 
A Coligação Compromisso com Valença I, desta forma, ao apresentar 
13 candidatos, dos quais 9 eram homens, fez uma escolha política por 
estes nomes, apoiando tais candidaturas masculinas, mas o fato é que na 
realidade não dispunha de 4 candidatas, e não poderia jamais ter apresen-
tado 9 candidatos homens. Assim, como só possuí efetivamente 02 (duas) 
candidatas mulheres (Francisca Gerlandi da Silva Lázaro e Maria de Fáti-
ma Bezerra de Sousa Caetano) para disputar os cargos proporcionais, que 
apresentasse somente 04 (quatro) candidatos homens. Esta chapa sim teria 
como legalmente disputar as cadeiras da Câmara Municipal.
Como não se sabe a estratégia utilizada pelos partidos para a escolha de 
seus candidatos, vejo que a decisão popular deve ser considerada nesta 
oportunidade e assim considerados válidos apenas os votos dados a 06 
(seis) candidatos da Coligação Compromisso com Valença I, Francisca 
Gerlandi da Silva Lázaro, Maria de Fátima Bezerra de Sousa Caetano, 
Leonardo Nogueira Pereira, Stenio Rommel da Cruz Cerqueira, Renato 
Francisco Batista e Francisco Nunes da Costa Neto (estes últimos como 
os 4 mais votados) e declarados nulos os demais votos angariados pela dita 
Coligação.
Na Coligação Compromisso com Valença II, nos mesmos moldes, seriam 
considerados válidos os votos de 06 (seis) candidatos, as duas candidatas 
que efetivamente o foram, Ariana Maria de Carvalho Rosa e Maria Luisa 
de Sousa, e os quatro candidatos mais votados a saber Benoni José de Sou-
sa, Raimundo Nonato Soares Lima, Wilton Nunes Ferreira  e Leonardo 
Nunes Evelin Rodrigues, restando os demais votos destinados aos outros 
candidatos nulos.
Após a soma dos votos destinados aos candidatos que estariam dentro 
da quota legal (mais votos de legenda) e a exclusão dos votos conside-
rados nulos, deve-se proceder o recálculo do quociente partidário com 
fundamento nos arts. 106 e 107 do Código Eleitoral e art. 5.º da Lei n.º 
9.504/97.
Registro que a r. MPE ao manifestar-se nos autos opinou que fossem 
anulados os votos masculinos preservando-se os votos que receberam as 
mulheres que efetivamente participaram do processo eleitoral. Vislumbro 
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que tal solução, apesar de assegurar de certa forma a política afi rmativa, 
contraria o preceito constitucional da igualdade de gênero porque exclui 
os homens que efetivamente fariam jus a disputar uma das cadeiras da 
Câmara Municipal.
DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS DA COLIGAÇÃO MA-
JORITÁRIA
Considerando as alegações apresentadas nos autos e o que foi apurado no de-
correr do feito não restou delineada a participação dos candidatos da Coliga-
ção UM NOVO TEMPO nos fatos analisados por este juízo e nem os bene-
fícios que estes supostamente teriam aferido com as candidaturas “laranjas”.
Vê-se que um grupo de partidos uniram-se em torno do nome da candida-
ta MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DIAS e BENEDITO GOMES 
DA SILVA, para Prefeita e Vice-Prefeito, respectivamente. Este grupo 
formalizou a Coligação nominada de UM NOVO TEMPO.
O mesmo grupo de partidos, no entanto, no que tange às candidaturas 
proporcionais não seguiram juntos e decidiram formar coligações distintas 
para a disputa das cadeiras da Câmara Municipal, formalizando as Coliga-
ções COMPROMISSO COM VALENÇA I e COMPROMISSO COM 
VALENÇA II.
Os fatos em discussão no feito dizem respeito a candidaturas que foram 
propostas apenas para cumprir o percentual mínimo legal de reserva de 
gênero. Nada no que tange às alegações apresentadas fez referência à can-
didatura majoritária e nem delineou qual teria sido o benefício que ela teria 
recebido com as ditas simulações.
Diante da ausência de provas de fraude na formalização da chapa majori-
tária e nem ligação dos abusos de poder da formação das chapas propor-
cionais com a chapa majoritária, entendo que inexiste nexo de causalidade 
sufi ciente para condenar a candidata eleita MARIA DA CONCEIÇÃO 
CUNHA DIAS e o vice-prefeito eleito Sr. BENEDITO GOMES DA 
SILVA às penas descritas no art. 22 da LC 64/90.
DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer do MPE, com 
fundamento no inciso XIV do art. 22 da LC 64/90, levando em consi-
deração precedentes do TSE acima destacados e o disposto no art. 5.º, 
I da CF/88, acolho em parte os pleitos apresentados para reconhe-
cer o abuso de poder político na formação das Coligações Proporcio-
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nais COMPROMISSO COM VALENÇA I e COMPROMISSO COM 
VALENÇA II confi gurado pela fraude no preenchimento do percentual 
mínimo obrigatório por gênero (art. 10, §3.º, da Lei n.º 9504/97) e, em 
consequência, casso o registro de candidatura de todos os candidatos 
registrados nos DRAP’s (Demonstrativos de Regularidade dos atos 
Partidários) das Coligações COMPROMISSO COM VALENÇA I 
e COMPROMISSO COM VALENÇA II, que ultrapassaram a quota 
efetiva de participação por gênero na forma apresentada na fundamenta-
ção supra, que são: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES TORRES, 
JEOVÁ BONFIM MACHADO, OSMAR ALVES DA SILVA, PEDRO 
JOSÉ DA COSTA, RAIMUNDO FERREIRA GOMES, MARIA NEI-
DE DA SILVA ROSA, IVALTANIA VIEIRA NOGUEIRA PEREI-
RA DA SILVA, JOSÉ GOMES DE ARAÚJO, MÁRIO SILVA LIMA, 
ATENCIO PEREIRA DE QUEIROGA, CÍCERO RAIMUNDO DE 
SOUSA, CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO 
GOMES DA ROCHA, RAIMUNDO XAVIER DE LIMA, GEORGIA 
LIMA VERDE BRITO, MARIA EUGÊNIA DE SOUSA MARTINS 
GOMES e MAGALLY DA SILVA COSTA e declaro nulos os votos des-
tinados aos mesmos.
Declaro ainda inelegíveis os candidatos listados no paragrafo anterior para as elei-
ções que se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição do corrente ano.
Deixo de condenar os candidatos MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA 
DIAS e BENEDITO GOMES DA SILVA por ausência de nexo entre o 
fato apresentado nos autos e suas candidaturas.
Determino sejam encaminhados desde logo: (a) ao MPE cópia dos pre-
sentes autos para eventual apuração de ilícitos penais bem como atos de 
improbidade administrativa, diante das alegações de que servidores do 
município licenciaram-se para disputar cargos e sequer fi zeram campanha, 
além de outros delitos que possam estar caracterizados pelos fatos apre-
sentados no feito; (b) cópias das principais peças dos autos referentes à 
atuação da Dra. Rolândia Gomes de Barros ao MPE, ao MP e à OAB/PI 
para que adotem as providências que entenderem cabíveis.
P.R.I.
Sem condenação em custas e honorários. Os feitos eleitorais não com-
portam condenação em custas e honorários advocatícios, por se tratar de 
jurisdição necessária ao exercício da cidadania.
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Transitada em julgado a presente decisão, considerando a anulação dos 
votos destinados aos candidatos com registro cassado, providencie-se o 
recálculo do quociente partidário para todos os fi ns de direito.

Valença do Piauí, 14.12.2016.

Keylla Ranyere Lopes Teixeira Procópio
Juíza Eleitoral
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PROCESSO n° 165-58.2016.6.18.0040
Classe: Representação
Representante: Partido do Movimento Democrático
Representados: George Lucas Ribeiro Gomes e Antônia Jussara Gomes 
Alves
 
SENTENÇA

Vistos e etc.

O Partido do Movimento Democrático ajuizou a presente represen-
tação contra George Lucas Ribeiro Gomes e Antônia Jussara Gomes Alves 
por propaganda antecipada, alegando, em síntese, que os requeridos, antes 
do dia 16 de agosto deste ano, na convenção partidária, em nítida propagan-
da eleitoral antecipada, teriam praticados os seguintes atos em desacordo 
com a legislação eleitoral: a) Realização de evento artístico – animação de 
um trio pé de serra; b) Exposição de um Outdoor, dentro do local, com 
a foto dos representados e os seguintes dizeres: “ Prefeito George Lucas, Vice 
Jussara, um jeito novo de avançar”; c) Exposição de um segundo Outdoor com 
os seguintes dizeres: “ Convenção Municipal 2016, 55, sejam bem-vindos a convenção 
partidária PSD”; d) Exposição de um terceiro Outdoor com o número 55 e 
várias palavras demonstrando o que propunham os pré-candidatos como: 
“Compromisso, Amor, Progresso, Educação”; e) Várias pessoas vestidas em cami-
sas personalizadas com as siglas do partido “PSD” e os dizeres “Eu sou 55”; 
f) A divulgação de Jingles citando os nomes dos representados como se já 
fossem candidatos a prefeito e vice.

Juntou fotos, uma cópia de contrafé e uma mídia com o áudio ( fl s. 
10/19).

Despacho determinando a emenda da representação para apresen-
tação de cópias sufi cientes de contrafé e das mídias, conforme prescreve o 
art. 6º da Resolução nº 23.4622016 do Tribunal Superior Eleitoral.

Petição cumprindo as determinações de emenda à fl . 23.
George Lucas Ribeiro Gomes de Sousa e Antônia Jussara Gomes 

Alves de Sousa Lima, devidamente notifi cados, apresentaram tempesti-
vamente manifestação aduzindo, em sede de preliminar, a inépcia da re-
presentação pela inobservância da obrigação da juntada das mídias e, no 
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mérito, a inocorrência de irregularidades eleitorais na realização da con-
venção (fl s. 31/49).

O Ministério Público Eleitoral, em parecer colacionado aos autos, 
manifestou-se pela procedência parcial da Representação, reconhecendo a 
confi guração de propaganda eleitoral extemporânea, aplicando-se as san-
ções cabíveis (fl s. 57/61).

É o relatório. Decido.

PRELIMINAR

Inicialmente, tenho por analisar a preliminar suscitada pelos repre-
sentados de inépcia da representação pela inobservância da obrigação de 
juntar aos autos prova em áudio e degravações, seguindo as orientações do 
art. 6º, §1º e art. 8º da Resolução nº 23.462/2016 do TSE.

Entendo que não faz jus as alegações dos representados. Senão vejamos.
Este juízo ao perceber que a representação não atendeu as deter-

minações contidas na Resolução nº 23.462/2016 do TSE determinou a 
intimação dos representantes para emenda da inicial e sua adequação, o 
que foi devidamente cumprido.

Assim, os representantes comprovaram o cumprimento das exigên-
cias necessárias a apresentação da representação, juntando cópias sufi cien-
tes da contrafé e das mídias, sendo desnecessários a degravação do áudio.

A própria resolução determina a juntada das degravações apenas 
quando houver, o que não é o caso dos presentes autos.

Os representantes, após serem intimados a proceder a emenda a 
inicial, providenciaram todas as diligências necessárias à regularização da 
representação de acordo com a resolução nº 23.462/2016, razão pela qual 
indefi ro a presente preliminar.

MÉRITO

Verifi co inicialmente que os Autores manejaram no presente feito 
Representação por propaganda antecipada, devendo ser seguido o rito su-
maríssimo, desenvolvido a partir do artigo 96 da Lei Eleitoral para Repre-
sentação por propaganda antecipada.

No que pertine a propaganda antecipada, verifi co que se refe-
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re a condutar perpetradas, na convenção partidária realizada no dia 
05/08/2016, na cidade de Fronteiras/PI.

A Lei nº 9.504/97 em seu artigo 36 regulamenta o período permi-
tido para a propaganda eleitoral.

Nestes termos:

“Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permitida após 
o dia 15 de agosto do ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 
13.165, de 2015)
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na 
quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com 
vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.
§ 2º No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a propaganda 
partidária gratuita prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propaganda 
política paga no rádio e na televisão.
§ 3o  A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação 
da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o benefi ciário 
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.” 

O art. 36-A elencas algumas hipóteses em que não se confi guram 
propaganda eleitoral antecipada, in verbis:

Art. 36-A.  Não confi guram propaganda eleitoral antecipada, 
desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção 
à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais 
dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter co-
bertura dos meios de comunicação social, inclusive via inter-
net: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de fi liados a partidos políticos ou de pré-candidatos em en-
trevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, 
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas 
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;       
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado 
e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos proces-
sos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças 
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos 
instrumentos de comunicação intrapartidária;        (Redação dada pela Lei nº 
12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distri-
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buição de material informativo, a divulgação dos nomes dos 
fi liados que participarão da disputa e a realização de debates 
entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, 
de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não 
se faça pedido de votos;         (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive 
nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da 
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em 
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias

Demonstrado as hipóteses de atos que não confi guram propaganda 
política e a data em que é permitido a realização de propaganda eleitoral, 
passo a analisar cada uma dos imputados aos requeridos.

Cumpre, inicialmente, informar que inexiste discussão sobre o perí-
odo e local dos supostos atos, tendo em vista que todos foram perpetrados 
no dia 05/08/2016, ou seja, antes do período de propaganda permitida e 
no local da realização da convenção partidária.

As condutas impostas, que serão analisadas separadamente, são: a) 
Realização de evento artístico – animação de um trio pé de serra; b) Expo-
sição de um Outdoor, dentro do local, com a foto dos representados e os 
seguintes dizeres: “ Prefeito George Lucas, Vice Jussara, um jeito novo de 
avançar”; c) Exposição de um segundo Outdoor com os seguintes dizeres: 
“ Convenção Municipal 2016, 55, sejam bem-vindos a convenção parti-
dária PSD”; d) Exposição de um terceiro Outdoor com o número 55 e 
várias palavras demonstrando o que propunham os pré-candidatos como: 
“ Compromisso, Amor, Progresso, Educação”; e) Várias pessoas vestidas 
em camisas personalizadas com as siglas do partido “PSD” e os dizeres 
“Eu sou 55”; f) A divulgação de Jingles citando os nomes dos representa-
dos como se já fossem candidatos a prefeito e vice.

DA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO ARTÍSTICO

O representante imputa aos representados a conduta de transfor-
mar a convenção em verdadeiro evento artístico, o antigo “showmício”, o 
que é vedado pela legislação eleitoral.

Do vídeo colacionado aos autos, percebe-se que o atual prefeito, o qual não 
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é representado nesta ação, utilizando uma sanfona acompanhado de duas pessoas 
com um triângulo e uma zabumba, respectivamente, em meio a uma multidão, 
bem como uma frase no meio do vídeo “ Oh o prefeito na sanfona! Respeita!”.

Da análise detalhada do vídeo, percebe-se que o prefeito se encon-
tra fora do local de onde fora realizado a convenção partidária, bem como 
não é possível comprovar se o referido trio efetivamente participou do 
evento ou se o foi apenas em um momento na saída da convenção, posto 
que o vídeo é de apenas 10(dez) segundos.

Não há como se imputar a realização de um “showmício” capaz de atrair 
a população e afrontar a legislação eleitoral com o vídeo apresentado em questão, 
pelas seguintes razões: a) não há provas de que o trio efetivamente participou da 
convenção; b) não há provas da duração do ocorrido ( se foi algo duradouro ou 
algo passageiro), uma vez que o vídeo é de apenas 10 (dez) segundos; c) O local 
do vídeo é do lado de fora da convenção, ou seja, é necessário uma maior robustez 
probatório com o fi to de averiguar a sua utilização na convenção; d) Os represen-
tados não aparecem em nenhum momento do vídeo, não se sabendo precisar se 
os mesmos estavam ou não presentes, ou se tiveram conhecimentos dos fatos.

Assim, entendo que não restou devidamente comprovado a rea-
lização de qualquer ilegalidade, diante das provas acostadas aos autos, a 
imputar aos representados.

DO USO DE OUTDOOR

Os representantes imputam aos representados as condutas ilícitas 
da utilização de três outdoor, em desconformidade expressa da legislação 
eleitoral ( 1- Exposição de um Outdoor, dentro do local, com a foto dos 
representados e os seguintes dizeres: “ Prefeito George Lucas, Vice Jussa-
ra, um jeito novo de avançar”; 2- Exposição de um segundo Outdoor com 
os seguintes dizeres: “ Convenção Municipal 2016, 55, sejam bem-vindos 
a convenção partidária PSD”; 3- Exposição de um terceiro Outdoor com 
o número 55 e várias palavras demonstrando o que propunham os pré-
-candidatos como: “ Compromisso, Amor, Progresso, Educação”);.

O art. 20 da Resolução nº 23.457/2015 tratar sobre a vedação da 
utilização de outdoor, nos seguintes termos:

Art. 20. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdo-
ors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa respon-



REVISTA ELEIÇÕES & CIDADANIA472

sável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata 
retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa 
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze 
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitá-
rios ou ainda de conjunto de peças de propaganda que jus-
tapostas se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor 
sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º 
não depende de prévia notifi cação, bastando a existência de circunstâncias que 
demonstrem o seu prévio conhecimento.

Assim, cumpre averiguar se os impetrados utilizaram-se de outdoor 
na realização da convenção partidária.

O painel interno continha as fotos dos dois pré-candidatos ao car-
go de prefeito e vice-prefeito, os representados, e os dois painéis do local 
de fora de convenção faziam menção a realização da convenção e palavras 
avulsas sem alusão ou pedido explícito de voto.

O painel interno visava apenas a ocupar a parte anterior do palco com as 
fotos dos pré-candidatos do partido, inexistindo irregularidade em sua utilização.

Cumpre averiguar se os painéis externos confi gurariam ou não ou-
tdoor, de utilização proibida pela legislação eleitoral.

Os painéis externos apresentavam indicação expressa do convite à 
convenção do partido bem como indicação expressa do número 55.

Percebe-se, das imagens apresentadas na mídia, que o painel tinha 
grandes dimensões, constituindo, na verdade, de verdadeiros outdoores 
conclamando o público à convenção partidária bem como a divulgação do 
número 55, dos candidatos representados.

Trata-se, na verdade, da aplicação do §1º do art. 20 da Resolução 
nº 23.457, pois confi gura-se verdadeiro engenho publicitário com efeito 
visual de um outdoor diante das dimensões apresentadas.

Os Tribunais Eleitorais já enfrentaram tal celeuma em eleições pre-
téritas, quando candidatos utilizando-se do permissivo legal à época da 
utilização de faixas, confeccionaram verdadeiros outdoor.

Foi o que disciplinou a Resolução nº 23.404 do TSE, que regulamen-
tou a propaganda eleitoral nas eleições de 2014, que dizia que caracterizava 
outdoor o painel com mais de 4m², explorado comercialmente, e, também, 
confi gurava placa ilícita, face ao excesso de tamanho, aquela com mais de 4m², 
mesmo que não seja explorada comercialmente ( art. 18 da referida resolução).

Assim, restou confi gurado que os painéis utilizados do lado de fora da con-
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venção se tratavam de verdadeiros outdoor, vedados expressamente pela legislação 
eleitoral, e tiveram impacto ao divulgar a realização do comício bem como o número 
do partido (55) no Município de Fronteiras/PI, desequilibrando o pleito eleitoral.

É de conhecimento notório que a divulgação de convenção de 
determinado partido com o referido número em Município de pequeno 
porte traz um desequilíbrio das eleições, pois é utilizado como meio de 
divulgação do número de candidato e das cores do mesmo.

Por fi m, há que se responsabilizar os representados, tendo em vista 
que foram benefi ciados diretamente pelos outdoors apresentados com o 
número do partido pelo qual concorrem as eleições municipais na cidade 
de Fronteiras/PI, bem como pelo fato de ser impossível os representados 
não terem tido conhecimento dos mesmos, já que estavam do lado de fora 
da convenção que pretendiam lançar seus nomes como candidatos aos 
cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Fronteiras/PI.

Assim, merece prosperar a representação em face dos representa-
dos neste ponto.

DO USO DE “JINGLE”

Os representantes imputam ainda a conduta da utilização de “jin-
gle” citando os nomes dos representados como se já fossem candidatos a 
prefeito e a vice-prefeito.

A propaganda que se admite nas convenções partidárias é a des-
tinada aos convencionais, visando obter-lhes o voto na convenção e ser 
indicado como candidato.

Os pré-candidatos e os organizadores da convenção necessitam 
compreender que os destinatários da propaganda intrapartidária são os 
convencionais e não os eleitores em geral.

Assim, é preciso atenção para que na realização dessa propaganda 
intrapartidária não se pratique verdadeiros atos de propaganda eleitoral, 
incidindo a multa do art. 36, §3º da lei nº 9.504/97. 

Explicitado o tipo de propaganda admitido nas convenções parti-
dárias e no período anterior, cumpre analisar sobre a imputação da pro-
paganda irregular no caso, qual seja, a utilização de “jingle” em favor dos 
representados.

O vídeo apresentado consta a entrada dos representados com um 
“jingle” em favor do candidato a prefeito. 

Entendo que a utilização de “jingle” dentro da convenção em favor 
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de determinado candidato não denota propaganda irregular, até porque o 
seu fi m é defender a escolher de determinado pré-candidato na convenção 
e não pedido explícito de votos a eleitores.

Do vídeo apresentado, não se vislumbra o pedido explícito de voto 
em favor dos representados.

Assim, não vislumbro a ilegalidade na utilização do referido “jin-
gle” na convenção apresentado.

DA UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTAS UNIFORMES

Por fi m, alega o representante a presença de diversas pessoas com ca-
misas personalizadas com a sigla do partido “PSD” e os dizeres “Eu sou 55”.

Nas convenções e reuniões partidárias é comum a utilização de ca-
misas com a indicação do partido e suas cores. Isso não quer, a princípio, 
que houve a distribuição de camisas ou uniformes aos presentes na referi-
da convenção partidária. 

 A simples demonstração de que uma grande quantidade de pessoas 
estavam vestidas com camisas de cores azuis e com os dizeres do partido 
não faz, a priore, presumir a distribuição de tais bens aos presentes.

Assim, não restou demonstrado qualquer exigência ou distribuição 
de camisas personalizadas, o que poderia confi gurar ilícitos eleitorais.

Por tais razões, deve ser julgado improcedente a representação neste ponto.
Diante do todo exposto, considerando caracterizada a propagan-

da antecipada extemporânea, pela utilização de outdoor para divulgação 
da convenção partidária com a divulgação do número dos representados, 
com base no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97, aplico aos representados a 
multa de R$ 5.000 (cinco mil reais), nos termos do art. 39, §8º da lei nº 
9.504/97, uma vez que confi gura a prática de propaganda eleitoral extem-
porânea.

Após o trânsito em julgado e o pagamento da multa, arquive-se 
os autos, movimentando-se e dando-se baixa no Sistema de Acompanha-
mento de Documentos e Processos – SADP. 

Fronteiras, 30 de agosto de 2016.
 

João Manoel de Moura Ayres
Juiz da 40ª Zona Eleitoral
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REPRESENTAÇÃO: 294-09.2016.6.18.0058
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representados: JOEL DE LIMA E OUTRO

SENTENÇA

Trata-se de Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério 
Público Eleitoral em desfavor de Joel de Lima e Jaílson de Sousa, 
candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, de Mi-
guel Leão – PI, pretendendo a condenação destes nas sanções do art. 77 
da Lei n. 9.504/97.

Em síntese, alega o Representante que: restou publicado na página 
da rede social Facebook “Miguel Leão.com” o comparecimento do gestor 
municipal de Miguel Leão – PI, Primeiro Representado, no dia 02 de julho 
do corrente ano, em inauguração do centro de Convívio de Idosos do 
Município de Miguel Leão – PI e de sua piscina, bem como do Estádio 
de Futebol “Altamirão”, na mesma cidade, comportamento que afronta o 
art. 77 da Lei das Eleições; constatou tais informações ao acessar a página 
citada, bem como vislumbrara ampla divulgação do fato nos portais da 
internet, noticiando a inauguração; os Representados compõem a chapa 
majoritária da Coligação Liberdade, Para Sempre Liberdade; o candidato 
ao cargo de prefeito fora protagonista de tal inauguração, não tendo ape-
nas comparecido, mas atuado de forma efetiva, demostrando que ele, pre-
tenso candidato, levara a efeito as ditas empreitadas que estava a inaugurar.

A exordial veio instruída com os documentos de fl s. 10/32.
A decisão de fl s. 34/36 deferiu a medida liminar postulada pelo 

Representante, determinando a retirada imediata de reportagens, imagens 
e vídeos referentes a inaugurações de obras públicas no Município de Mi-
guel Leão – PI, bem como determinou a notifi cados dos Representados 
para o oferecimento de ampla defesa.

Às fl s. 57/84 e 87/114, os Representados ofereceram defesa escrita, 
aduzindo, em resumo: preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam, vez 
que somente o Primeiro Representado compareceu aos referidos eventos, 
assim como ausência de interesse processual, posto que vez que o início do 
período vedado pelo art. 77 da Lei n. 9.504/97 é o dia 03.07.2016, sendo que 
a aparição do Representado Joel de Lima ocorreu no dia 02.07.2016, não 
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confi gurando a prática de conduta vedada; ainda em preliminar, a inépcia da 
inicial pelo descumprimento do art. 96, §1°, da Lei n. 9.504/97 e art. 916, 
VI, do CPC; no mérito, não houve a prática de qualquer conduta vedada, 
visto que o Representado Joel de Lima, atual prefeito de Miguel Leão – PI, 
não participou ativamente das inaugurações destacadas, não tendo o Repre-
sentante comprovado o que alegou; não foram autorizadas as postagens nos 
portais de notícias ou Facebook, assim como não publicaram fotos sobre as 
referidas inaugurações; o Representado Jailson de Sousa não esteve presente 
nas inaugurações; o dia 02.07.2016 é último dia do calendário eleitoral em 
que o comparecimento em inaugurações não caracteriza o ilícito de conduta 
vedada, que somente se inicia em 03.07.2016; o Representado Joel de Lima 
apenas compareceu nos eventos narrados, o que não confi gura a prática de 
conduta vedada, ante a ausência de desequilíbrio nas eleições, não aparecen-
do ele em nenhum momento discursando ou foi destaque nas inaugurações; 
a presença do Representado Joel de Lima em nada contribui para desequili-
brar o pleito eleitoral, tendo em vista que o período de campanha somente 
se iniciou em 16 de agosto de 2016; em caso de condenação, esta deve se 
restringir à aplicação de multa no patamar mínimo.

Às fl s. 161/198, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos Re-
presentados, ocasião em que o Representante juntou documentos novos, 
e, em alegações fi nais orais, pugnou pela procedência da representação.

Em alegações fi nais apresentadas às fl s. 201/229 e 231/258, os Re-
presentados, em resumo, repetiram os argumentos da defesa escrita, acres-
centando que, na instrução processual, se demonstrou a inexistência de 
inaugurações, tendo em vista que as obras estão em andamento, sendo cos-
tume inaugurá-las apenas na data de aniversário da cidade, 09 de dezembro.

É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida pelo Representado Jailson de Sousa, vez que a compro-
vação de seu efetivo comparecimento é questão relacionada ao mérito da 
causa, sendo incognoscível em sede de preliminar.

As condições da ação, dentre as quais está a legitimidade ad causam, 
devem ser aferidas a partir da análise em tese dos fatos narrados na peti-
ção inicial, sem o exame aprofundado do mérito, consoante Teoria da In 
Status Assertionis, ou seja, de acordo com as afi rmações do autor da ação.

Ademais, a legitimidade passiva do Representado Jailson de Sousa 
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decorre da possibilidade de ser ele, enquanto candidato ao cargo de vice-
-prefeito na chapa composta com o Primeiro Representado, benefi ciário 
dos efeitos produzidos com a conduta narrada na petição inicial, havendo 
no caso litisconsórcio passivo necessário, embora do tipo simples.

Pelos mesmos fundamentos, rejeito, também, a preliminar de au-
sência de interesse processual arguida pelos Representados. 

Como exposto acima, as condições da ação devem ser aferidas a 
partir das afi rmações do autor da ação, não se revelando cabível o exame 
do mérito para se concluir pelas suas presenças ou não.

Entendo que a discussão quanto ao início do período de vedação, se 
dia 02 ou 03, bem como acerca da efetiva ocorrência de inaugurações, relacio-
na-se ao mérito da causa, não sendo possível seu exame em sede de preliminar.

Por fi m, rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelos Re-
presentados.

Isto porque, a petição exordial preenche todos os requisitos legais, 
permitindo a constituição e desenvolvimento válidos do processo, e, so-
bretudo, o efetivo exercício de ampla defesa e contraditório pelos Repre-
sentados.

A peça vestibular indica, claramente, em seu bojo, as circunstâncias 
dos fatos imputados aos Representados, bem como os meios de prova 
pelos quais pretende provar as alegações nela descritas, sendo infundada a 
irresignação dos Representados.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.
De acordo com o art. 77 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

que estabelece normas para as eleições, é proibido a qualquer candidato 
comparecer, nos 03 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de 
obras públicas, sob pena de cassação do registro ou diploma.

A vedação em tela tem por fi nalidade evitar e punir ações adminis-
trativas realizadas com o objetivo de favorecer candidato, o que caracteriza 
desvio de fi nalidade e, por conseguinte, abuso do poder político.

De acordo com a doutrina de EDSON DE RESENDE CASTRO, 
o que a Lei Eleitoral, com as alterações da lei n. 12.034/2009, está a vedar 
é o comparecimento de qualquer candidato em inaugurações de obras pú-
blicas nos três meses que precedem ao pleito. Após a alteração legal, subs-
tituiu-se a expressão “participação” pelo mero comparecimento, estando a 
infração caracterizada pela só presença do candidato, sem necessidade de 
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sua efetiva participação no evento.
No corrente caso, entendo que o conjunto probatório, submeti-

do ao efetivo exercício do contraditório pelos Representados, é sufi ciente 
para procedência parcial da representação, haja vista que fi cou demonstra-
da a prática de conduta vedada pelo Primeiro Representado.

Com efeito, as provas produzidas nos correntes autos comprovam 
que o Representado Joel de Lima, candidato ao cargo de prefeito de Mi-
guel Leão   PI nas eleições deste ano (RRC n. 254-27.2016.6.18.0058), não 
só compareceu, como também teve participação ativa em duas inaugura-
ções de obras públicas no município de Miguel Leão   PI, onde exerce o 
cargo de prefeito, realizadas em 02 de julho do presente ano.

De fato, os documentos de fl s. 17/32 e 165/197 comprovam que, 
no dia 02 de julho deste ano, o Primeiro Representado, acompanhado de 
diversas autoridades, inaugurou o Centro de Convivência do Idoso (CCI)  
Renovar é Viver , bem como a reforma do Estádio Municipal  Altamirão 
, conforme amplamente divulgado por portais de notícias e na rede social 
Facebook.

Diferentemente do alegado pelos Representados, o evento retrata-
do nos autos consistiu em evidente inauguração de obras públicas, e não 
mero festival e partida de futebol. Segundo consta nas reportagens, assim 
se pronunciou o Primeiro Representado:

 Nossa preocupação é com o bem-estar dos idosos e da nossa po-
pulação em geral. Todos são importantes, precisam ser respeitados 
e valorizados . (fl s. 17, 28, 30).

A versão apresentada pelos Representados, no sentido de que não 
houve inauguração, é destituída de qualquer fundamento fático, tanto que 
admitida a existência de inauguração na defesa escrita, onde apenas se 
tenta argumentar que o Primeiro apenas compareceu, sem participar ati-
vamente da mesma.

A ocorrência de inaugurações de obras públicas é induvidosa, por-
tanto, da mesma forma que são incontroversos o comparecimento e par-
ticipação ativa do Primeiro Representado nos referidos ventos. Neste sen-
tido, os documentos apresentados pelo Representante comprovam que o 
Primeiro Representado assumiu na aludida ocasião papel de protagonista 
do evento, tanto que, conforme documento de fl .181, proferiu discurso 
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para o público presente, dentre o qual se destacava o Deputado Estadual 
Georgiano Neto, retratado às fl s. 172 e 196.

Houve, desta maneira, efetivo abuso de poder político por parte 
do Primeiro Representado, vez que este, ao comparecer (o que por si só é 
vedado) e participar das inaugurações do Centro de Convivência do Idoso 
(CCI)  Renovar é Viver  e da reforma do Estádio Municipal  Altamirão , 
utilizou-se do seu cargo de prefeito e, já demonstrada a sua pretensão em 
se reeleger, apresentou-se ao público como sendo o detentor de maiores 
qualidades para o mandato, preocupado, como disse ele, com o bem-estar 
da população em geral.

O comparecimento e participação do Primeiro Representado às 
inaugurações do Centro de Convivência do Idoso (CCI)  Renovar é Viver  
e da reforma do Estádio Municipal  Altamirão  transmitiu à população de 
Miguel Leão   PI a ideia de que o mesmo fora o responsável pela realização 
da obra e pela implantação do respectivo serviço, desequilibrando o jogo 
eleitoral e lesando a normalidade e legitimidade das eleições.

Noutro turno, desprovida de fundamento legal a alegação dos Re-
presentados no sentido de que o período de vedação somente se iniciaria 
no dia 03 (três) de julho. O art. 77 da Lei das Eleições estabelece prazo 
de natureza material e não processual, razão pela qual conta-se ele com a 
inclusão do primeiro dia, qual seja, 02 (dois) de julho de 2016.

A natureza jurídica do prazo previsto no dispositivo suso é indu-
vidosa, pois não se destina ele ao exercício de nenhuma prerrogativa pro-
cessual, mas, ao contrário, trata-se de norma proibitiva de determinada 
conduta, daí sua natureza substancial.

Destarte, considerando-se que as eleições deste ano serão rea-
lizadas no dia 02 de outubro, conforme art. 2° da Resolução   TSE n. 
23.455/2015, a partir do dia 02 de julho de 2016, é proibido a qualquer 
candidato comparecer, nos 03 (três) meses que precedem o pleito, a inau-
gurações de obras públicas, sob pena de cassação do registro ou diploma. 

No que se refere à sanção, entendo que a conduta do Primeiro Repre-
sentado deixou de observar que toda a ação administrativa deve ser voltada ao 
atendimento do interesse público primário, violando os valores ético-morais 
norteadores da ação de todo aquele que postula o exercício de cargo público.

Desta maneira, a justa e adequada punição do abuso de poder po-
lítico cometido demanda a cassação do registro de candidatura, e, no caso 
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de eleição, do respectivo diploma, do Primeiro Representado, nos termos 
do art. 77 da Lei n. 9.504/97.

Por fi m, relativamente ao Segundo Representado, Jailson de Sousa, 
não há nestes autos prova de qualquer participação do mesmo nos even-
tos narrados na exordial, não estando, portanto, demonstrada a prática de 
conduta vedada neste ponto.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 77, § único, da Lei n. 
9.504/97, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A REPRE-
SENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, conde-
nando o Representado JOEL DE LIMA, candidato ao cargo de prefeito 
de Miguel Leão pela Coligação Liberdade, Para Sempre Liberdade, pela 
prática de conduta vedada, cassando o seu registro de candidatura, e, 
no caso de eleição, o respectivo diploma.

Junte-se cópia da presente nos autos do RRC n. 254-
27.2016.6.18.0058.

Outrossim, considerando-se a existência de indícios da prática do 
crime tipifi cado no art. 342 do Código Penal, por parte das testemunhas 
ouvidas na audiência de instrução, extraia-se cópia integral dos autos, 
incluindo a mídia, remetendo-a ao Ministério Público Federal no 
Piauí, para as providências que julgar necessárias.

Intimem-se o Ministério Público Eleitoral e os Representados.
Monsenhor Gil   PI, 29 de setembro de 2016.

CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS
JUIZ DA 58ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ


