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APRESENTAÇÃO 
 

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desde o ano de 2009, 
publica a Revista “Eleições & Cidadania”, composta por um Conselho Editorial 
de diversos profissionais das mais variadas áreas de conhecimento jurídico 
(Desembargadores, Juízes Eleitorais, membros do Ministério Público, 
Advogados, Servidores da Justiça Eleitoral, Professores, entre outros) e tem 
como propósito fomentar um debate equilibrado, transparente, objetivo e 
qualificado sobre democracia, promovendo o estudo, a capacitação e a difusão 
de temas referentes ao direito eleitoral e a intersecção entre direito e política. 

 
Também por meio do presente periódico o Tribunal Regional 

Eleitoral do Piauí vem atuando decisivamente em diversos momentos da 
história político-eleitoral brasileira, especialmente no Estado do Piauí, 
cumprindo, assim, seu papel constitucional na construção da democracia. 

 
Determinadas decisões proferidas por este Tribunal Eleitoral 

tiveram grande repercussão jurídica e social, neste ano eleitoral de 2020. 
Destaque especial é dado a decisões nos Julgados deste ano, cuja finalidade é 
contribuir para a difusão da história do TRE/PI nos meios acadêmico e 
científico. 

 
Cada julgado apresenta texto descritivo, com detalhes da 

controvérsia e da decisão proferida, enriquecido de contextualização histórica 
representativa dos antecedentes, dos fatos que cercaram o julgamento e das 
consequências da decisão nos meios jurídico, político e social. 

 
Além dos julgados/acórdãos do Tribunal proferidos neste ano de 

2020, selecionado com extrema minudência, compõe, ainda, a presente obra, 
artigos jurídicos escritos por advogados de renome nacional, sobre temas 
extremamente atuais e palpitantes, envolvendo o direito eleitoral. 

 
Contemporaneamente, não há mais espaço para uma teoria da 

decisão judicial que ignora o papel dos precedentes enquanto fontes do direito. 
Daí porque, o presente periódico se constitui de artigos sobre temas 
palpitantes, além de importantes decisões proferidas por membros do Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, tornando-se, por conseguinte, em uma 
valiosa fonte de pesquisa. 

 
Sendo assim, o ordenamento jurídico não se limita, portanto, às 

normas emanadas pelos órgãos constitucionalmente competentes para 
produzir leis e atos normativos, haja vista que o próprio Legislador, no curso 
corrente da história, relegou maior espaço à atuação do Judiciário, ao 
trabalhar, na própria confecção legislativa, cada vez mais com conceitos 
jurídicos indeterminados, cláusulas gerais e princípios. Tal premissa é 
reforçada pela edição do Código de Processo Civil de 2015 que institui o 
sistema de precedentes no Brasil, que demanda reflexão, a propósito de sua 
aplicação na seara eleitoral, a qual é conhecida por suas peculiaridades. 
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E é com a preocupação de resgatar e preservar o passado, base 
e referência necessária para o fortalecimento do presente e planejamento do 
futuro, com muita honra, que se apresenta, à comunidade jurídica e acadêmica, 
a 7ª edição da Revista “Eleições & Cidadania”, sendo a 1ª versão totalmente 
eletrônica, a fim de facilitar o acesso aos interessados, ciente de que, com isso, 
mais um passo é dado na construção institucional do TRE/PI. 

 
Espero, então, que o presente periódico seja uma importante 

ferramenta a todos que militam na seara eleitoral. 
 
 

Dr. Guilardo Cesá Medeiros Graça 
Advogado – OAB/PI 
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PALAVRA DO PRESIDENTE 
 

 
 

 A Justiça Eleitoral instituiu-se no Brasil pelo Decreto nº 2.176, de 24 de 

fevereiro de 1932, elevado ao âmbito constitucional em 1934. Extinta em 1937, 

ressurge com o Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945. Desde então, busca 

conter a participação abusiva do poder governamental, mormente antes e durante o 

pleito, preservando a vontade do povo na escolha de seus representantes. Ressalte-

se que não há como confundir Direito Eleitoral com o Direito Político, como bem 

aponta Ivair Nogueira Itagiba: 

O Direito Eleitoral é diferente do Direito Político, enquanto o Direito Político 
cuida do direito de cidadania, da nacionalidade, o Direito Eleitoral é o direito 
do eleitor, o direito de quem por meio do sufrágio contribuiu para a 
organização do governo do Estado. 

 

Eis pois, que a Justiça Eleitoral deve ater-se à resolução dos conflitos 

decorrentes do processo representativo em todas as suas fases desde a formação, 

fusão e extinção de partidos, passando pelo alistamento permanente de eleitores, 

acompanhamento das campanhas, recepção e apuração de votos, declaração e 

diplomação dos eleitos. Neste tocante, há de cuidar para que se evite a ação do 

Poder Econômico que tanto vem comprometendo a expressão democrática das 

eleições. Acerca dessa conjuntura, manifesta-se Fávila Ribeiro1: 

A sua plasticidade permite vê-lo aproveitar-se dos traços arcaicos        
persistentes em nossa estrutura rural, com mercadejamento de votos por 
atacado, ou na mobilização clandestina dos Instrumentos de divulgação 
coletiva, com seu dispendioso aparelhamento tecnológico, interferindo na 
arregimentação das massas, nos modernos segmentos da sociedade 
brasileira. A intromissão do poder econômico revela-se, portanto, bifrontal, 
atuando como elemento de perpetuação dos velhos clãs eleitorais, aos 
quais estimula econômica e politicamente, e de mobilização dos modernos 
veículos de comunicação, provocando concorrência desleal na disputa 
política. 

 

 

____________ 
1  RIBEIRO, Fávila. Abuso de poder no direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
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É necessário pois, que o Ministério Público e Judiciário estejam vigilantes a tais 

idiossincrasias. 

O Brasil está há mais de cinco séculos que se viu achado pelos portugueses. E 

no que pesem alguns equívocos do colonizador, não há por desconhecer o mérito de 

se construir e solidificar toda essa grandiosa Nação, em base terrestre continental, 

falando em todos os seus parâmetros o mesmo idioma, vivenciando as mesmas 

origens étnico-culturais. Nosso Brasil é o país emergente do Polo Sul, que, sem 

sombra de dúvidas, vem se firmando no concerto das nações, pelas suas 

potencialidades naturais, sobretudo, por sua gente miscigenada e, por isso, singular 

no universo. Terras de poetas do nível de Castro Alves, cujos versos contribuíram 

para que se extirpasse a hedionda mácula da escravatura em nosso meio: 

E existe um povo que a bandeira empresta 
Pra cobrir tanta infâmia e cobardia! 
Auriverde pendão da minha terra 
Que brisa do Brasil beija e balança 
 
Estandarte que a luz do sol encerra. 
E as promessas divinas da esperança... 
 
Levantai-vos, heróis do novo mundo. 
Andrada! Arranca este pendão dos ares 
Colombo! fecha a porta de teus mares! 

 

Resta-nos o compromisso de lutar sempre pela preservação e conservação 

dos valores mais relevantes do povo brasileiro como a manutenção e solidificação 

da democracia porque, só nas democracias, é possível o respeito à Lei e o 

aperfeiçoamento das Instituições. 

  

Desembargador José James Gomes Pereira 

Presidente do TRE-PI 
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COMPETÊNCIA CRIMINAL DA JUSTIÇA ELEITORAL: ANÁLISE SOBRE CRIMES 
COMUNS CONEXOS AOS CRIMES ELEITORAIS FRENTE AO ENTENDIMENTO 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
 

Alessandro dos Santos Lopes1 
 
 
 

RESUMO 
A presente monografia tem por estudo voltado para a análise da competência 
criminal eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem 
conexos diante do julgamento do Inquérito 4.435 pelo Supremo Tribunal Federal. 
Para tanto, primeiramente foram estudadas a origem e a evolução histórica dos 
crimes eleitorais associados ao princípio da especialidade. Apoiada nesta 
perspectiva, esta pesquisa buscou construir a noção de competência da Justiça 
Eleitoral a partir do exame das regras constitucionais de fixação da competência por 
prerrogativa de foro e em razão da matéria, assim como dos quesitos para reunião 
processual por conexão ou continência a fim de avaliar a decisão tomada pela Corte 
Suprema e seus impactos nos processos em trâmite, em especial sobre a Operação 
Lava Jato. Através de consultas nas leis e nas jurisprudências foi possível verificar 
que no concurso entre a jurisdição penal comum e a especial, os Tribunais 
Superiores adotam a eleitoral na hipótese de conexão entre um delito eleitoral e um 
crime comum conexo, por força do artigo 35, inciso II, do Código Eleitoral e do artigo 
78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
Palavras-chave: Competência. Justiça Eleitoral. Crime Comum Conexo. Crime 
Eleitoral.  

 
ABSTRACT 

This monograph is a study focused on the analysis of electoral criminal competence 
to judge electoral and common crimes related to them before the judgment of Inquiry 
4.435 by the Federal Supreme Court. To this end, the origin and historical evolution 
of electoral crimes associated with the specialty principle were first studied. Based on 
this perspective, this research sought to build the notion of competence of the 
Electoral Justice from the examination of the constitutional rules of setting the 
jurisdiction by prerogative of forum and the matter, as well as the requirements for 
procedural meeting by connection or continence in order to evaluate the decision 
made by the Supreme Court and its impacts on the proceedings pending, in 
particular on Operation Car Wash. By consulting the laws and jurisprudence it was 
found that in the competition between the common and special criminal jurisdiction, 
the Superior Courts adopt the electoral in the event of a connection between an 
electoral offense and a common criminal offense under article 35, item II, of the 
Electoral Code and article 78, item IV, of the Criminal Procedure Code. 
Keywords: Competence. Electoral justice. Related Common Crime. Electoral Crime. 

 
1 Advogado. Juiz Substituto Membro da Corte TRE-PI na Classe de Jurista (biênio 2019/2021). Mestrando em 
Ciências Criminais pela PUC-RS. Pós-graduado em Direito Constitucional e Controle da Administração 
Pública/TCE-UFPI. Pós-graduado em Direito e Democracia/UFPI. 
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INTRODUÇÃO 
  

O Supremo Tribunal Federal fixou a competência da Justiça Eleitoral para 

julgar crimes comuns conexos aos delitos eleitorais em decisão deliberada pelo 

Plenário da Corte Suprema, em data de 14 de março de 2019, a partir do julgamento 

de recurso de agravo regimental nos autos do Inquérito nº 4.435 – Distrito Federal.  

No entanto, não há aceitação uniforme quanto ao tema no âmbito jurídico.  

Assim, o presente artigo tenta analisar a competência criminal da Justiça 

Eleitoral a partir de sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro com 

extensão aos crimes comuns conexos aos eleitorais diante do atual entendimento do 

Supremo Tribunal Federal e o impacto da decisão nos processos em trâmite.  

A construção da definição da tutela penal eleitoral foi realizada a partir da 

análise de princípios e teorias doutrinárias a respeito da origem, evolução e 

especialização da Justiça Eleitoral, tendo em vista que é a partir do conhecimento 

histórico e principiológico do direito que se chega a um consenso sobre a melhor 

forma de aplicação de seus institutos jurídicos.  

Dessa forma, após abordar a raiz da tutela penal eleitoral e o princípio da 

especialidade, tenta-se apontar neste artigo as regras constitucionais sobre a 

fixação de competência, assim como as referentes à reunião processual por 

conexão ou continência a fim de esclarecer e verificar o nicho de atuação da Justiça 

Eleitoral em observância à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no 

inquérito apontado.   

Diante do cenário de divergências de opiniões pelos operadores do Direito 

quanto à temática em discussão, além de compreender a base teórica, foi 

necessário analisar de forma crítica e minuciosa o acórdão do Agravo Regimental no 

Inquérito nº 4.435 Distrito Federal no intuito de avaliar os votos, as considerações e 

as controvérsias que levaram à conclusão do julgamento. 

Ainda assim, este artigo não encerra a problemática posta em questão, 

partindo do pressuposto de que a análise da competência criminal eleitoral não se 

esgota apenas pelo viés principiológico, tampouco com decisões conflituosas.  
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O tema proposto perpassa os limites meramente teóricos, exigindo ainda 

estudos de índole técnica quanto à capacidade da Justiça Eleitoral de receber os 

processos, sociológico quanto aos efeitos da alteração da competência nos 

processos em trâmite, com olhar especial sobre a continuidade efetiva da Operação 

Lava Jato, e positivista em razão da análise de dispositivos jurídicos no direito 

brasileiro.  

1. A TUTELA PENAL ELEITORAL 
 

A garantia da isonomia eleitoral com tratamento semelhante entre candidatos 

políticos exige intervenção do Direito Penal a fim de proteger o cumprimento das 

normas referentes ao processo eleitoral. Para tanto, existe a previsão no Código 

Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) dos denominados crimes eleitorais e, em razão do 

princípio da especialidade, surge o questionamento a respeito do alcance da tutela 

penal eleitoral diante da existência de crimes comuns conexos aos delitos eleitorais. 

A partir desta ideia, mostra-se fundamental inicialmente uma análise ampla a 

respeito do conceito e da evolução histórica dos crimes eleitorais à luz do princípio 

da especialidade a fim de alcançar o entendimento sobre os limites da competência 

da Justiça Eleitoral no contexto jurídico e político vivenciado no Brasil. 

 

1.1 CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS CRIMES ELEITORAIS 
 

O crime eleitoral ofende diretamente a liberdade e a integridade do voto direto 

e secreto como exercício da soberania popular. O objeto fundamental da previsão 

dos crimes eleitorais consiste na tutela da liberdade do voto, tendo em vista que o 

não exercício livre do sufrágio ameaça o processo democrático. 

Para Djalma Pinto (2003, p. 239) os crimes eleitorais são definidos como: 
infrações tipificadas como tal no Código Eleitoral e em leis 
extravagantes, punidas com multa, detenção ou reclusão, 
objetivando a preservação da lisura na formação do corpo eleitoral, a 
normalidade do processo eletivo e a regularidade na indicação dos 
representantes do povo para o exercício do mandato. 
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No que se refere à classificação do crime eleitoral, a doutrina entende que 

está inserido na categoria de crime comum em contraposição à categoria de crime 

puramente político, como ensina a lição de Ramayana (2006, p. 448), pois tais 

crimes: 
 
atingem não a organização política do Estado de forma direta, mas a 
organização do processo democrático eleitoral, atingindo os direitos 
públicos políticos subjetivos ativos e passivos e a ordem jurídica da 
relação pública da legitimidade política dos mandatos eletivos. 
 

O conceito de crime eleitoral formou-se após diversas modificações no 

transcorrer da evolução histórica da legislação eleitoral brasileira, caracterizada por 

robusta produção normativa modificada ao longo dos diversos contextos políticos 

experimentados no país.  

Inicialmente, a Constituição brasileira de 1824 trouxe em seu arcabouço a 

previsão de eleições indiretas com a escolha dos eleitores de paróquia que, por sua 

vez, elegiam os deputados. Além disso, instituiu o voto censitário e criou uma 

comissão de verificação com poderes para cassar mandatos na Câmara dos 

Deputados.  

Desde então, o Código Criminal do Império de 1830, em seus artigos 100 ao 

106, por meio do título “Dos crimes contra o livre gozo e exercício dos Direitos 

Políticos dos Cidadãos”, introduziu no universo jurídico a previsão dos crimes 

eleitorais. 

O Código Penal de 1890, no Título IV do Livro II, artigos 165 ao 178, 

disciplinou os chamados crimes contra o livre gozo e exercício dos direitos 

individuais, ou seja, os crimes eleitorais. 

O primeiro Código Eleitoral surgiu após a Revolução de 1930, com o Decreto 

21.076/1932, sendo então instituída a Justiça Eleitoral e previstos os crimes 

eleitorais, até que nasceu um novo Código Eleitoral, por meio da Lei 48/1935 com 

previsão de 34 crimes eleitorais em seu art. 183. 

Como resultado de oscilações institucionais, no governo ditatorial de Getúlio 

Vargas, a Justiça Eleitoral foi extinta com o advento da Constituição de 1937, 
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episódio que representa única exceção quanto à ausência de previsão desta Justiça 

especializada. Sobre este recorte histórico: 

 
Nosso país, desde o Código Eleitoral de 1932, adotou um modelo 
judicial de organização, administração e julgamento de controvérsias 
eleitorais, mediante a criação de uma Justiça especializada. Ela 
também possui grande poder normativo, conquanto submetido à lei.  
Sua criação foi uma resposta ao “sistema de verificação de poderes”, 
que dava ao Poder Legislativo largo espaço para a proclamação dos 
eleitos e que se mostrou bastante permeável à corrupção e à fraude. 
Desde então, com exceção da Constituição de 1937 (“polaca”) – que 
acompanhou a sorte do regime autoritário do Estado Novo –, todas 
as demais leis fundamentais previram e asseguraram a Justiça 
Eleitoral. Assim faz a Constituição Federal de 1988. Ela organizou a 
Justiça Eleitoral em suas instâncias (Tribunal Superior Eleitoral, 
Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes e Juntas Eleitorais, art. 118), 
previu ações (como a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – 
AIME, art. 14, § 10) e recursos (art. 121, § 4º) e determinou que lei 
complementar cuidasse da organização e competência dos tribunais, 
juízes e juntas eleitorais (GONÇALVES, 2015, p.3) 
 

 

A partir da Constituição de 1946, o Novo Código Eleitoral foi publicado por 

meio da Lei 1.164/1950, com a previsão dos crimes eleitorais insertos nos códigos 

anteriores, mas com acréscimo de novo crime, qual seja o de referir na propaganda 

eleitoral fatos inverídicos ou injuriosos em relação a partidos ou candidatos capazes 

de exercer influência sobre o eleitorado. 

Além disso, apresentou a garantia de verificação pela Justiça Eleitoral da 

contabilidade e das finanças das agremiações, bem como determinava que os 

partidos estabelecessem em seus estatutos preceitos que os obrigassem e 

habilitassem a apurar as quantias máximas que seus candidatos poderiam 

despender pessoalmente com a própria eleição, que fixassem os limites das 

contribuições e auxílios de seus filiados, a partir de controle contábil. 

A dinâmica legislativa nesta seara continuou após o início do período histórico 

marcado pela ditadura militar no ano de 1964. Foi no ano de 1965 que surgiu um 

novo Código Eleitoral, que está em vigor, através da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 

1965. 
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O Direito Eleitoral sofreu diversas mudanças legislativas, mas é possível 

verificar a presença de previsões de crimes eleitorais em todo o percurso pela 

construção desta justiça especializada, que atualmente também conta com diversas 

leis eleitorais prevendo figuras típicas penais em contribuição à formação da tutela 

penal eleitoral. 

No que tange ao procedimento para apuração de crimes eleitorais, prevalece 

o rito previsto pelo Código Eleitoral, com observância e aplicação das teorias e 

garantias introduzidas pelo Direito Penal e Processual Penal, tendo em vista que o 

crime eleitoral nada mais é do que o crime comum com a diferenciada característica 

de proteção aos preceitos políticos e democráticos alcançados durante toda a 

evolução histórica desta área jurídica. 

 
Na verdade, o Direito Penal doa ao Eleitoral toda a teoria do crime, 
além dos institutos versados na Parte Geral do Código Penal, tais 
como lugar e tempo do delito, consumação e tentativa, pena e sua 
aplicação, concurso de pessoas, concurso de crimes, concurso de 
normas penais, sursis e extinção da pretensão punitiva estatal. À 
vista da teoria do crime, pode-se dizer que o crime eleitoral é apenas 
uma especificação do crime em geral, com a particularidade de 
objetivar a proteção de bens e valores político-eleitorais caros à vida 
coletiva. Tais bens são eminentemente públicos, indisponíveis e 
inderrogáveis pela autonomia privada. São bens necessários à 
configuração da legítima ocupação dos cargos político-eletivos. 
Dentre eles destacam-se a lisura e a legitimidade do processo 
eleitoral (em sentido amplo); o livre exercício da cidadania e dos 
direitos políticos ativos e passivos; o resguardo do direito 
fundamental de sufrágio; a regularidade da campanha política, da 
propaganda eleitoral, da arrecadação e do dispêndio de recursos; a 
veracidade do voto e a representatividade. (GOMES, 2012, p. 10) 

 

O conhecimento a respeito do conceito e da evolução histórica dos crimes 

eleitorais é o pilar para a compreensão sobre a importância do princípio da 

especialidade para a Justiça Eleitoral e para a delimitação de sua competência 

jurisdicional, em especial quanto ao julgamento de crimes comuns conexos aos 

delitos eleitorais. 

 
1.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 
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A hermenêutica é ferramenta crucial para interpretar e aplicar o direito 

contemporâneo, sendo os princípios aceitos como normas jurídicas vinculantes e a 

criação judicial do direito verificada em especial nos chamados “hard cases” (casos 

difíceis), eis que não contam com expressa solução legal ou admitem mais de uma 

solução razoável. Questiona-se se a determinação do direito pode ser levada a cabo 

com exatidão lógica e alcançada tão só pela via racional (GOMES, 2018, p. 50). 

O Direito Eleitoral conta com extenso número de fontes como a Constituição 

Federal que disciplina suas principais regras e princípios norteadores, o Código 

Eleitoral, leis ordinárias e complementares, Resoluções do Tribunal Superior 

Eleitoral, mas é no conjunto de princípios que encontra o embrião que justifica a sua 

aplicação prática. 

Para Pedro Nunes (1999), princípio significa “regra, preceito. Razão ou causa 

primária. Proposição, verdade geral demonstrada, em que se apoiam outras 

verdades. (pl.) Conhecimento fundamental de uma ciência ou arte. Teoria”. 

A fim de sustentar a análise sobre a competência criminal eleitoral para julgar 

os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos diante do julgamento do 

Inquérito 4.435 pelo Supremo Tribunal Federal, objetivo principal deste artigo, é 

preciso, portanto, explorar a razão de ser e o significado dos princípios que 

permeiam o Direito Eleitoral, com atenção especial para o princípio da especialidade 

das normas, fortalecido pelo transcurso de toda a evolução histórica legislativa 

estudada. 

O Direito Eleitoral tem como base, pilar de sustentação, o princípio 

republicano, democrático, da soberania popular e do pluralismo político, que 

identificam e caracterizam esta área jurídica como justiça especializada. 

José Jairo Gomes (2018, p. 76) descreve o princípio republicano como a 

estruturação do Estado com vistas ao exercício do poder político, ao modo de 

atribuição do poder aos agentes que exercerão a dominação política e, pois, 

comporão o governo. 
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O princípio democrático existe para afirmar e garantir a participação efetiva do 

povo seja na administração do Estado seja nos debates sobre questões de governo 

ou ainda pela escolha livre dos representantes através do voto. 

Quanto à soberania popular, princípio constitucionalmente previsto, cabe 

compreender que se origina do fato de que todo poder político advém da soberania 

do povo na escolha de seus representantes. 

O pluralismo político reflete os conceitos de Estado Democrático de Direito e 

Democracia na medida em que a soberania popular se estende a todas as esferas 

sociais possíveis. 

O conhecimento sobre os princípios eleitorais demonstram com clareza a 

categorização da Justiça Eleitoral como especializada e autônoma. No entanto, 

persiste no meio jurídico brasileiro divergências quanto à aplicação das normas 

eleitorais. 

 Em razão dos conflitos entre normas aparentes, há a necessidade de se 

socorrer ao Princípio da Especialidade em defesa da autonomia da Justiça Eleitoral, 

principalmente quando o debate envolve o objeto do presente estudo, qual seja, a 

conexão entre crimes eleitorais e crimes comuns que lhes são conexos.  

O princípio da especialidade explica que a lei de natureza geral, por 

abranger um todo, é aplicada somente quando uma norma de caráter mais 

específico sobre determinada matéria não se verificar no ordenamento jurídico.  

 
Lei especial é aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de 
uma norma uma parte da sua matéria para submetê-la a uma 
regulamentação diferente (contrária ou contraditória). A passagem de 
uma regra mais extensa (que abrange um certo genus) para uma 
regra derrogatória menos extensa (que abrange uma species do 
genus) corresponde a uma exigência fundamental de justiça, 
compreendida como tratamento igual a pessoas que pertencem à 
mesma categoria. A passagem da regra geral à regra especial 
corresponde a um processo natural de diferenciação das categorias, 
e a uma descoberta gradual, por parte do legislador, dessa 
diferenciação. Verificada ou descoberta a diferenciação, a 
persistência na regra geral importaria no tratamento igual de pessoa 
que pertencem a categorias diferentes, e, portanto, numa injustiça. 
Nesse processo de gradual especialização, operado através de leis 
especiais, encontramos uma das regras fundamentais da justiça, que 
é a do suum cuique tribuere (dar a cada um o que é seu). Entende-
se, portanto, por que a lei especial deva prevalecer sobre a geral: ela 
representa um momento ineliminável do desenvolvimento do  
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ordenamento. Bloquear a lei especial frente à geral significa paralisar 
esse desenvolvimento (BOBBIO, 1999, p. 96) 

 

No intuito de corroborar a aplicação do princípio da especialidade quando há 

concurso de jurisdições, o artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, fonte 

subsidiária do Direito Eleitoral, é enfático ao dispor que a jurisdição especial 

prevalece sobre as demais, com alcance sobre os delitos de competência da Justiça 

comum. 
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou 
continência, serão observadas as seguintes regras: 
[...] 
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá 
esta.  

 

No presente trabalho, a necessidade de compreender a aplicação do princípio 

da especialidade ganha amparo no debate entre competência da Justiça Eleitoral e 

da Justiça Comum (Federal ou Estadual) diante de crimes comuns conexos aos 

eleitorais. 

De modo geral, o conceito e a evolução dos crimes eleitorais, além do estudo 

sobre a aplicação do princípio da especialidade, revelam que a Justiça Eleitoral 

desde o princípio tutela direitos relacionados ao processo eleitoral com a reprovação 

e o julgamento de delitos nesta área. Cabe verificar, portanto, a extensão da 

competência da Justiça Eleitoral diante das regras constitucionais de fixação de 

competência bem como identificar requisitos que possibilitam a reunião processual 

por conexão o continência a fim de solucionar a problemática em estudo. 

2 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL 
 

O Código Eleitoral, em seu artigo 35, inciso II, estabelece que “Compete aos 

juízes: [...] II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem 

conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais 

Regionais”. 
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A leitura do artigo citado traz ao debate o exercício da função jurisdicional e 

as regras que definem o alcance da atuação de cada órgão judicial no intuito de 

legitimar os julgamentos realizados sob o Estado Democrático de Direito. A fixação 

da competência refere-se primordialmente à individualização do órgão do Poder 

Judiciário quanto à apreciação de determinada causa. 

  

2.1 REGRAS CONSTITUCIONAIS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 

Mostra-se necessário, nesse momento, o exame das regras constitucionais 

de fixação de competência, em especial diante de reunião processual por conexão 

ou continência em apego ao tema deste trabalho. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, existem três critérios que são essenciais 

para definir e fixar a competência sob o olhar constitucional. São eles: em razão da 

matéria e em razão da função (neste caso, inclui-se o conceito de prerrogativa de 

foro) expressamente fixadas na Carta Magna e absolutas, e, por último, em razão do 

lugar. 

 A competência referente ao foro por prerrogativa de função existe devido à 

qualidade funcional do agente que pratica a conduta indevida e a relevância da sua 

função pública. 

 No que tange à competência em razão do lugar, esta possui contornos de 

relatividade por ser determinante na escolha do foro geral para julgamento, em que 

comarca no âmbito da justiça estadual ou subseção judiciária no âmbito da justiça 

federal será processado e julgado o autor de conduta indevida. 

Quanto à competência em razão da matéria, impõe-se o dever de ser 

verificada a qual Justiça está afeta à questão em debate, haja vista a matéria poder 

ser de natureza tal que a competência é da Justiça Federal ou da Justiça Especial. A 

competência da Justiça Comum em relação a da Justiça Especializada é residual e, 

via de regra, considera exclusivamente o critério em razão da matéria.  

No âmbito criminal em especial, à Justiça Eleitoral cabe julgar matérias 

relativas aos crimes eleitorais próprios, capitulados no Código Eleitoral e na 

legislação extravagante, conforme leciona Gonçalves (2015): 
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Os crimes eleitorais específicos (ou próprios) são de competência da 
Justiça Eleitoral. São aqueles previstos nas leis eleitorais, em 
especial, no Código Eleitoral e na Lei das Eleições e que afetam a 
lisura ou legitimidade do pleito. Não há dúvida de que a corrupção 
eleitoral, art. 299 do Código, será julgada numa das instâncias da 
Justiça Eleitoral. Esses crimes seguirão, na Justiça Eleitoral, aos 
critérios de fixação da competência penal e não o das ações 
eleitorais cíveis. Assim, por exemplo, nas eleições estaduais 
(governador, senador, deputado federal ou estadual) todas as ações 
cíveis serão levadas ao Tribunal Regional Eleitoral. Se a eleição for 
nacional (Presidente e Vice), todos os feitos civis irão diretamente ao 
Tribunal Superior Eleitoral. Já os feitos criminais eleitorais, exceto se 
o agente tiver prerrogativa de foro, serão processados e julgados 
pelos juízes eleitorais, a partir de denúncia formulada pelo Promotor 
de Justiça Eleitoral. (GONÇALVES, 2015, p. 161-162) 

 

 Em relação ao julgamento de crimes eleitorais pela Justiça Eleitoral, relembra 

Gonçalves (2015, p. 162-163) que existem os foros especiais por prerrogativa de 

função em matéria eleitoral, enquanto o réu for titular da função. Para tanto, ensina o 

cabimento desta prerrogativa: 
 
A prerrogativa de foro é que leva o Presidente da República e o Vice, 
bem como os membros do Congresso Nacional (deputados e 
senadores), seus próprios ministros e o Procurador-Geral da 
República, a serem julgados por seus crimes eleitorais diretamente 
no Supremo Tribunal Federal, CF, art. 102, I, b. Da mesma forma, 
serão julgados pelo STF os Ministros de Estado e os Comandantes 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais 
Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de 
missão diplomática de caráter permanente (Constituição Federal, art. 
102, I, letra c). [...] Os governadores, por sua vez, serão julgados 
pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como os membros do 
Tribunal Regional Eleitoral e o Procurador Regional Eleitoral, os 
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do 
Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da 
União que oficiem perante tribunais (CF, art. 105, I, a). 

 

 Além disso, a Constituição Federal, no artigo 109, inciso IV, ao estipular 

especificamente a competência criminal da Justiça Federal comum, estabelece 

expressamente a ressalva quanto aos casos da competência da Justiça Eleitoral. 
 



LOPES, Alessandro dos Santos 

Revista Eletrônica Eleições & Cidadania do TRE-PI, Volume 1, Número 1, 2020.  16 
 

 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
[...] 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da 
Justiça Eleitoral; 
 

Adiante, dispõe o artigo 121 da Constituição Federal que “Lei complementar 

disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das 

juntas eleitorais”. 

Ocorre que a lei complementar mencionada no citado artigo ainda não foi 

editada (apesar de haver um projeto de lei complementar n. 105/2019 tramitando), 

razão pela qual se defende que os dispositivos do Código Eleitoral que tratam sobre 

a organização e competência da Justiça Eleitoral foram recepcionados com força de 

lei complementar, estando delimitada a sua competência. 

Conclui-se que, após o entendimento sobre os princípios que norteiam o 

Direito Eleitoral, com ênfase ao princípio da especialidade, verifica-se que a 

extensão da competência da Justiça Eleitoral no aspecto criminal resta bastante 

definida. 

Os crimes eleitorais serão julgados pela Justiça Eleitoral, exceto no caso em 

que o agente tiver direito a foro por prerrogativa de função, estando-lhe assegurando 

o julgamento por Tribunal Superior.  

A problemática gira em torno da competência da Justiça Eleitoral para 

conhecer e julgar os crimes eleitorais previstos nas leis penais comuns que direta ou 

indiretamente ofendem bens jurídicos tutelados pelo Direito Eleitoral. 

Por esse motivo, urge analisar as possibilidades de reunião processual por 

conexão ou continência com a atração do julgamento para a Justiça Eleitoral, 

considerado o princípio da especialidade. 

 

2.2 REUNIÃO PROCESSUAL POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA 
 

Após a compreensão sobre a tutela penal eleitoral e os contornos sobre a 

fixação de competência da Justiça Eleitoral frente aos dispositivos constitucionais, 
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faz-se necessário verificar a possibilidade de reunião processual por conexão ou 

continência a respeito dos crimes eleitorais e comuns conexos, basilar para a 

análise do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Inquérito nº 4.435. 

A modificação de competência jurisdicional é possível não apenas pela 

vontade das partes processuais litigantes, mas também em razão da presença de 

conexão ou continência.  

A conexão expressa a recomendação de reunião de demandas para 

julgamento em um mesmo órgão jurisdicional devido à existência de nexo entre dois 

ou mais fatos delituosos, no intuito de evitar decisões conflituosas, além de 

promover visão ampla dos instrumentos probatórios. 

As situações que exigem a determinação de competência em razão da 

conexão, seja de natureza objetiva, subjetiva ou probatória, encontram previsão no 

artigo 76, do Código de Processo Penal: 
 
Art. 76. A competência será determinada pela conexão: 
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, 
ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias 
pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por 
várias pessoas, umas contra as outras; 
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar 
ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em 
relação a qualquer delas; 
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas 
circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. 

 

A continência está presente quando uma causa está contida na outra, sendo 

impossível separá-las. Nas palavras de Fernando da Costa Tourinho Filho (2012, p. 

262), na “continência, como o próprio nome está a indicar, uma causa está contida 

na outra, não sendo possível a cisão”.  

Em relação ao objeto deste artigo, a continência envolve um fato criminoso 

que contém outros, o que impõe o julgamento de todos em conjunto. Neste caso, 

várias pessoas comentem o mesmo crime ou há pluralidade de infrações em uma 

única conduta. 
Art. 77. A competência será determinada pela continência quando: 
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração; 
 
 



LOPES, Alessandro dos Santos 

Revista Eletrônica Eleições & Cidadania do TRE-PI, Volume 1, Número 1, 2020.  18 
 

 
II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 
51, § 1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. 

 

No âmbito do Direito Eleitoral, em revisita ao artigo 35 do Código Eleitoral, 

verifica-se que a possibilidade de reunião processual pela existência de crimes 

conexos de competência da Justiça Comum que não afasta a competência da 

Justiça Eleitoral para julgá-los.  

Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, 

através do julgamento da Ação Penal nº 530, defendeu a tese de competência da 

Justiça Eleitoral para julgar delitos eleitorais e comuns conexos a estes. 

 
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - RECONHECIMENTO DA CONEXÃO 
ENTRE CRIMES COMUNS E CRIMES ELEITORAIS - 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAR AMBOS 
OS CRIMES - PERDA SUPERVENIENTE DO CARGO DE 
PREFEITO MUNICIPAL POR UM DOS CORRÉUS - PERDA DO 
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - ENTENDIMENTO STF 
- REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ ELEITORAL DE 1º GRAU. 1. 
Nos caso destes autos, segundo alega o Ministério Público Eleitoral, 
o crime de fraude à licitação (objeto da presente demanda) teve por 
finalidade viabilizar a participação do empresário PAULO HENES DE 
FREITAS, através de sua remuneração indireta, no esquema de 
compra de votos no pleito eleitoral de 2016 (delito apurado nos autos 
da AP nº 229-70), não restando dúvidas, portanto, quanto à conexão 
entre as condutas atribuídas aos acusados, impondo-se reconhecer, 
via de consequência, a competência da Justiça Eleitoral para 
processar e julgar ambas as demandas, conforme determinam os 
arts. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 35, do Código 
Eleitoral. 2. Superada essa questão, cumpre-nos atentar para a 
circunstância superveniente à propositura da presente ação, qual 
seja, o fato de o denunciado CARLOS HENRIQUE EMERICK 
STORCK não mais gozar do foro por prerrogativa de função, em 
razão da sanção da perda do cargo de Prefeito Municipal de Irupi/ES 
que lhe fora imposta por esta Egrégia Corte nos autos da Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral nº 294-11.2016.6.08.0018, quando lhe 
fora reconhecida a prática de abuso de poder político e econômico. 
3. Tendo em vista a perda superveniente da função pública pelo réu, 
impõe-se, ainda, a declinação da competência do presente feito para 
o MM. Juízo da 19ª Zona Eleitoral, conforme entendimento 
recentemente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da 
Ação Penal nº 937/RJ (TRE/ES, 2019). 

 

A Justiça Eleitoral, em sendo uma justiça especializada, exerce a 

competência quando o ilícito penal eleitoral for praticado em conexão com ilícito  
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penal de natureza comum, constatação originada da interpretação conjunta dos 

artigos 364 do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal já 

analisado. 

 
Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos 
comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na 
execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária 
ou supletiva, o Código de Processo Penal. 

 

Em acréscimo e reforço aos dispositivos legais, o Informativo 895 do STF 

reitera os critérios expostos sobre a competência criminal eleitoral, com atenção ao 

fato de que mera conveniência processual não justifica a reunião processual na 

Justiça Eleitoral, devendo haver dados objetivos e concretos quanto a um fato em 

tese criminoso capaz de alterar a competência para a seara eleitoral. 

 
A doação eleitoral por meio de “caixa 2” é uma conduta que configura 
crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). 
A competência para processar e julgar este delito é da Justiça 
Eleitoral. A existência de crimes conexos de competência da Justiça 
Comum, como corrupção passiva e lavagem de capitais, não afasta a 
competência da Justiça Eleitoral, por força do art. 35, II, do CE e do 
art. 78, IV, do CPP. STF. 2ª Turma. PET 7319/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 27/3/2018 (INFORMATIVO 895/STF, 2018) 
 

Ademais, sob a ótica processual e técnica, o respeito aos critérios de conexão 

ou continência implica celeridade e economia processual, além do respeito às 

competências e funções jurisdicionais de cada órgão. 

Por fim, cumpre frisar que o desenvolvimento do estudo acerca da tutela 

penal eleitoral e das nuances sobre a competência da Justiça Eleitoral, com 

apresentação dos critérios de sua fixação e de reunião processual cumpriu seu 

objetivo.  

Cabe analisar, agora, a decisão do acórdão do Quarto Agravo Regimental no 

Inquérito nº 4.435 com discussão sobre os votos, as ponderações e as controvérsias 

que levaram à conclusão do julgamento no sentido de identificar os impactos 
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jurídicos a partir da determinação da competência criminal eleitoral para crimes 

comuns conexos. 

3 ANÁLISE DO ACÓRDÃO DO AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO 4.435 
DO STF 
 

No ano de 2017, a Procuradoria-Geral da República requereu a abertura do 

Inquérito nº 4.435/DF, desenvolvido a partir de acordos de colaboração premiada 

firmados com membros do Grupo Odebrecht, para investigar supostos crimes de 

corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de capitais, evasão de divisas e 

falsidade ideológica eleitoral, ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014 pelo 

Deputado Federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e pelo ex-Prefeito do município do 

Rio de Janeiro Eduardo da Costa Paes. 

Nos termos das informações prestadas durante as investigações, a conduta 

ilegal supostamente cometida no ano de 2010 refere-se ao recebimento de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) do citado grupo para a campanha eleitoral ao 

cargo de deputado federal Pedro Paulo, que à época exercia mandato de deputado 

estadual do Rio de Janeiro. 

A investigação quanto ao suposto crime ocorrido no ano de 2012 justifica-se 

pelo recebimento da quantia aproximada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 

reais) pelo investigado Eduardo Paes, pagos pela empreiteira em doação ilegal, no 

intuito de promover a campanha eleitoral para reeleição ao cargo de Prefeito do Rio 

de Janeiro, em troca do interesse do grupo empresarial na facilitação de contratos 

referentes às Olimpíadas de 2016.  

Já o fato relativo ao ano de 2014 está ligado ao recebimento de doação ilegal 

de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a reeleição de Pedro 

Paulo ao cargo de Deputado Federal.  

Em sede de julgamento do Quarto Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435 - 

Distrito Federal interposto pela defesa do ex-Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo 

Paes e do Deputado Federal Pedro Paulo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que cabe a análise do processamento único pela Justiça Especializada 

Eleitoral de crimes eleitorais e crimes comuns conexos, conforme destacado no 

acórdão, cujo recurso teve a Relatoria do Ministro Marco Aurélio a seguir: 
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Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro 
Marco Aurélio (Relator), no que foi acompanhado pelos Ministros 
Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Dias Toffoli (Presidente), manteve sua jurisprudência e deu 
parcial provimento ao agravo interposto pelos investigados para: i) no 
tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e 
assentar a competência do Supremo Tribunal Federal; e ii) quanto aos 
delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da 
competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro; e 
julgou prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-
Geral da República, no que voltado à fixação da competência da 
Justiça Federal, relativamente ao delito de evasão de divisas, vencidos 
os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e 
Cármen Lúcia, que davam parcial provimento aos agravos regimentais 
interpostos pela Procuradoria-Geral da República e pelos investigados 
para cindir os fatos apurados neste inquérito e determinar a remessa 
de cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro 
para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de 
falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014 
(sendo que, quanto aos fatos ocorridos no ano de 2014, os Ministros 
que divergiram do Relator negavam provimento ao recurso por 
entenderem ser incompetente o STF) e, ainda, determinar o 
encaminhamento dos autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro para 
apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de 
corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de 
divisas ocorridos no ano de 2012. Plenário, 14.03.2019.  

 

O julgamento do Inquérito nº 4.435 levantou questão polêmica quanto à                  

competência para processar e julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais com 

enfrentamento de temas referentes à tutela penal eleitoral, princípio da 

especialidade, regras constitucionais de fixação de competência, principalmente 

quando se trata de reunião processual por conexão ou continência. 

Portanto, mostra-se fundamental analisar os votos favoráveis e divergentes 

do acórdão em foco para que este estudo seja exitoso quanto à conclusão dos 

impactos da decisão nos processos judiciais em trâmite nos órgãos jurisdicionais 

brasileiros. 

De modo geral, no julgamento do referido recurso, o Ministro da Corte 

Suprema Marco Aurélio (Relator), acompanhando pelos Ministros Alexandre de 

Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli 

(Presidente da Corte), votaram pela prevalência da competência da Justiça Eleitoral 
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para processar e julgar crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. 

Divergiram do relator os Ministros Luiz Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa 

Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia.  

Pois bem. Em seu voto, o Ministro Relator Marco Aurélio apontou o princípio 

da especialidade da Justiça Eleitoral como fundamento para amparar a prevalência 

desta justiça especializada diante da Justiça Comum, com fundamento nos artigos 

35, inciso II do Código Eleitoral e 78, inciso IV do Código de Processo Penal, o que 

enseja a reunião processual em contraposição ao pedido de desmembramento 

pleiteado pela Procuradoria-Geral da República. Abaixo segue trecho decisivo do 

voto: 
Tendo em vista o suposto cometimento de crime eleitoral e delitos 
comuns conexos, considerado o princípio da especialidade, tem-se 
caracterizada a competência da Justiça especializada, no que, nos 
termos dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do 
Código de Processo Penal, por prevalecer sobre as demais, alcança 
os delitos de competência da Justiça comum. 
[...] 
A ressalva prevista no artigo 109, inciso IV, bem assim a 
interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais, afastam, 
no caso, a competência da Justiça comum, federal ou estadual, e, 
ante a conexão, implica a configuração, em relação a todos os 
delitos, da competência da Justiça Eleitoral. A solução preconizada 
pela Procuradoria-Geral da República, consistente no 
desmembramento das investigações no tocante aos delitos comuns e 
eleitoral, mostra-se inviável, porquanto a competência da Justiça 
comum, federal ou estadual, é residual quanto à Justiça 
especializada – seja eleitoral ou militar –, estabelecida em razão da 
matéria, e não se revela passível de sobrepor-se à última. (2019, 
págs. 14-15). 

 

O Ministro Relator Marco Aurélio concluiu que os processos referentes aos 

crimes cometidos nos anos de 2010 e 2012 devem ser remetidos por conexão à 

Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e, no tocante ao fato ocorrido no ano 

de 2014, resta mantida a competência do Supremo Tribunal Federal em razão da 

prerrogativa de foro.  

Ao votar pela reunião processual no âmbito da Justiça Eleitoral de crimes 

eleitorais e crimes comuns a eles conexos, o Ministro Relator julgou prejudicado o 

Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República que pretendia o 

desmembramento processual com a permanência das investigações na esfera da 
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Justiça Federal em relação aos crimes conexos e declínio da competência no que 

tange aos crimes eleitorais para a Justiça Eleitoral. 

O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do Ministro Relator e 

relembrou a evolução histórica da Justiça Eleitoral com previsão de sua competência 

nas Constituições brasileiras, sua capacidade de atuar como instituição capaz de 

julgar e condenar crimes eleitorais e conexos, assim como apresentou doutrina que 

corrobora o entendimento a respeito da tutela penal eleitoral. 

O Ministro Ricardo Lewandowski votou de forma sucinta e ratificou o 

entendimento já exposado pelo Ministro Relator e acompanhado pelo Ministro 

Alexandre de Moraes no sentido de que, quando há conflito de competência entre a 

Justiça Comum e a Especializada, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal determina o encaminhamento dos autos à Justiça Eleitoral. 

No mesmo sentido, acompanhou o voto da relatoria o Ministro Gilmar 

Mendes, com abordagens sobre a importância da garantia do juiz natural bem como 

dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência, além da conexão 

entre os crimes comuns e os eleitorais com a tradição brasileira em favor da 

competência da Justiça Eleitoral.  

O Ministro relatou ainda a evolução histórica da Justiça Eleitoral diante das 

Constituições brasileiras tendo em vista que quase a totalidade já versava sobre a 

prevalência da Justiça Eleitoral no processo e julgamento de crimes comuns 

conexos. Reforçou, em seu voto, a capacidade da justiça especializada em 

enfrentar os desafios que lhes são impostos diante da apuração de crimes comuns 

conexos aos eleitorais, conforme se verifica em leitura aos trechos da sua decisão 

abaixo: 
Destarte, observa-se que a Justiça Eleitoral foi e é capaz de dar 
respostas adequadas aos relevantes desafios que lhe foram 
impostos desde a sua criação, razão pela qual não impressiona o 
argumento deduzido quanto à ausência de estrutura ou capacidade 
para a apuração de crimes conexos a infrações eleitorais. (2019, pág 
145). 
 
Reforço que o STF não deve, por pressão da opinião pública, por 
questões ideológicas, contingenciais, ou por achar que 
eventualmente o legislador não fez a melhor escolha, alterar as 
regras legais e constitucionais que regem a matéria. Não há espaço 
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para tanto e apenas mediante contorcionismos interpretativos é que 
se pode chegar a conclusão diversa. (2019, pág. 146). 
 
Desta feita, observa-se a existência de conexão probatória ou 
instrumental entre as imputações, configurando a hipótese do art. 76, 
III, do CPP, já que as provas a serem apuradas são comuns e 
correlacionadas. De fato, a concentração das investigações em 
relação a esses dois últimos conjuntos de fatos apresenta-se como a 
melhor opção à luz dos princípios da economia processual e da 
segurança jurídica, impedindo a repetição desnecessária de atos 
processuais e probatórios e evitando a prolação de decisões 
contraditórias. Ante o exposto, concluo pela competência da Justiça 
Eleitoral para julgar crimes eleitorais e conexos, nos termos do art. 
78, IV, do CPP e art. 35, II, do CE, que foram recepcionados pela 
CF/88. Aplicando a referida regra ao caso em análise, voto: a) pela 
manutenção das investigações relativas aos fatos ocorridos em 2014 
no STF; b) pelo declínio dos autos à Justiça Eleitoral do Rio de 
Janeiro em relação aos fatos ocorridos em 2010 e 2012. É como 
voto. (2019, pág. 149). 

 

 Na esteira do voto do ministro relator, o Ministro Celso de Mello teceu sua 

decisão no sentido de prevalecer a competência da Justiça Eleitoral sobre a Justiça 

Comum, seja ela no âmbito estadual ou Federal. 

 Por fim, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias 

Toffoli, frisou a importância da Justiça Eleitoral no combate à corrupção, ao passo 

que reiterou votos seus anteriores já proferidos na Corte Suprema, na mesma linha 

do entendimento traçado no acórdão em estudo. 

 Durante o julgamento do Quarto Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF, 

restaram vencidos os votos dos Ministros Luiz Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, 

Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que optaram por dar parcial provimento aos 

pleitos para cindir os fatos apurados no inquérito ora analisado. 

Assim, os citados Ministros entenderam que deveria ser determinada a 

remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para apuração 

dos supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 

2012 e 2014 e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro, para apuração dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção 

passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos em 2012. 

Os votos divergentes fundaram-se na ideia de possibilidade de cisão 

processual, no tocante a cada grupo de fatos atribuídos aos investigados a fim de 
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possibilitar a conclusão das investigações pela Justiça Federal quanto aos crimes 

comuns conexos. 

O primeiro voto divergente foi apresentado pelo Ministro Edson Fachin que 

defendeu a possibilidade de cisão processual diante da preservação da competência 

constitucional da Justiça Comum, sem necessidade de análise conjunta dos fatos, 

eis que é cabível o compartilhamento de elementos probatórios entre juízos 

competentes, consoante teor de trecho do voto a seguir: 

 
Inicialmente, cumpre assentar a viabilidade da cisão das 
investigações no tocante aos 3 (três) grupos de fatos atribuídos aos 
investigados, ao contrário do que afirma a defesa técnica. Com 
efeito, nada obstante as apurações tenham sido impulsionadas por 
termos de depoimento prestados por colaboradores da justiça em 
depoimentos contemporâneos, os fatos narrados se encontram 
destacados no tempo, encontrando-se em cada um deles 
peculiaridades no que diz respeito às circunstâncias das supostas 
práticas delitivas, o que evidencia a inexistência, a princípio, de 
quaisquer das causas elencadas no art. 76 do Código de Processo 
Penal que justificariam a necessidade de apuração conjunta. Aliás, 
eventuais elementos probatórios comuns podem ser, inclusive, objeto 
de oportuno compartilhamento entre os juízos competentes, a 
requerimento do órgão acusatório ou da própria defesa técnica 
(2019, pág. 44). 

 

 O Ministro Luís Roberto Barroso seguiu a divergência e votou dizendo que “o 

Brasil vive um momento de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada” 

(2019, pág. 68) e por essa razão deve haver a supervisão das investigações pela 

Justiça Federal, com definição somente ao final a respeito do encaminhamento dos 

autos à Justiça Eleitoral ou Justiça Comum, a depender da espécie criminal.  

 
Por essas razões, Presidente, o meu entendimento é que a 
investigação deve começar sempre sob supervisão da Justiça 
Federal, mesmo nos casos de caixa dois. Ao final do inquérito, ao 
final da investigação, aí, sim, o Ministério Público vai aferir se houve 
apenas crime eleitoral e encaminhar para a Justiça Eleitoral ou se 
também houve crime comum que deva permanecer na Justiça 
Federal, se entender que deva denunciar em concurso, porque 
também pode denunciar apenas pela corrupção, entendendo que 
tenha havido, eventualmente, a consunção. Portanto, Presidente, a 
forma como eu acho que isso deve ser tratado é sempre começar 
pela Justiça Federal. É, ao final da investigação, que se vai definir 
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para onde devem ir os processos. Uma palavra sobre a Justiça 
Eleitoral, nesse momento, presidida, brilhantemente, pela Ministra 
Rosa Weber. Como os demais Colegas, também acho que a Justiça 
Eleitoral presta um serviço extraordinário ao País. Ela é célere e 
cuida, com a maior eficiência possível, de temas como registros de 
candidatura, inelegibilidades, casos de abuso de poder econômico, 
abuso de poder político, captação ilícita de sufrágio. Uma pesquisa, 
no acervo da Justiça Eleitoral, verá raríssimas condenações criminais 
envolvendo qualquer crime que não seja puramente eleitoral (2019, 
pág. 70). 

 

A decisão do Ministro Luís Roberto Barroso traz consigo o questionamento a 

respeito da capacidade e estrutura institucional da Justiça Eleitoral para receber e 

proceder às investigações de crimes de alta complexidade conexos aos eleitorais 

mas que não os são puramente, devido ao baixo índice de condenações efetivadas 

pela Justiça Eleitoral em relação aos crimes comuns conexos e à ausência de 

aparelhamento para processamento de casos criminais, sendo, portanto, a decisão 

de reunião processual para a Justiça Eleitoral uma ameaça ao combate à corrupção. 

A Ministra Rosa Weber também entendeu pela cisão das investigações a fim 

de que a apuração relacionada aos crimes eleitorais seja enviada à Justiça Eleitoral 

e, quanto aos demais delitos, à Justiça Federal com competência de caráter 

absoluto. 

 O Ministro Luiz Fux seguiu o voto do Ministro do Edson Fachin e trouxe ao 

debate o seu entendimento de que a Justiça Federal possui “competência para o 

processo e julgamento de todos os crimes federais, com exceção dos crimes 

eleitorais stricto sensu e dos crimes militares” (2019, pág. 107). Dessa forma, 

considera que ambas as Justiças possuem competências absolutas e, portanto, 

impossibilitadas de proceder com a prorrogação por conexão, instituto inerente à 

competência relativa. 

 Em seu voto, a Ministra Cármen Lúcia aduziu que a competência criminal da 

Justiça Federal está expressamente delineada na Constituição Federal de 1988, 

sendo competência material absoluta e, por esse motivo, deve-se observar o 

princípio da hierarquia das normas jurídicas com o texto constitucional no topo da 

pirâmide. 

 Por entender que a competência da Justiça Eleitoral e as regras de conexão 

estão expressas na legislação infraconstitucional, não seria possível a prevalência 
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de norma eleitoral ou processual sobre a regra constitucional de competência. 

Assim, a Ministra Cármen Lúcia julgou no sentido de que a solução mais adequada 

é a separação dos processos nas diferentes Justiças. Concluiu seu voto com a 

afirmação de que “subjugar a instância penal à atuação eleitoral é afastar mesmo a 

racionalidade institucional que está na base do sistema judicial estabelecido pela 

Constituição brasileira, o que é contrário ao que nela se dispõe” (2019, pág. 126). 

A análise crítica sobre o acórdão analisado possibilita o exame sobre o 

impacto da decisão tomada a respeito dos processos em trâmite tanto no âmbito da 

Justiça Eleitoral quanto da Justiça Comum, e em especial, os efeitos sobre o 

andamento da Operação Lava Jato, que investiga corrupção e lavagem de dinheiro 

no Brasil. 

A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal reverberou 

questionamentos quanto ao alcance de seus termos, na medida em que a definição 

da competência da Justiça Eleitoral em relação aos crimes eleitorais e crimes 

comuns que lhes são conexos introduz o debate sobre seus impactos tanto nos 

processos em trâmite, em especial os relacionados à Operação Lava Jato, quanto 

nos novos processos. 

No que se refere aos processos anteriores à decisão que julgou o Agravo 

Regimental no Inquérito nº 4.435-DF, é possível concluir que existe uma dicotomia 

doutrinária a ser enfrentada.  

As ações penais já em trâmite com crimes comuns conexos aos delitos 

eleitorais como objeto podem sofrer anulação com a remessa da investigação em 

sua totalidade para a Justiça Eleitoral após análise de eventual conexão processual, 

como em contrapartida podem ter seus atos processuais ratificados perante a 

Justiça especializada, tendo em vista que foram praticados segundo a legislação 

vigente à época, com a permanência hígida dos atos já praticados sem qualquer 

nulidade, mas apenas a continuidade processual. 

Em se tratando de processos novos envolvendo crimes conexos aos crimes 

eleitorais, é importante verificar que a definição da competência para seu 

processamento e julgamento perpassa por critérios mais específicos após a decisão 
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da Suprema Corte debatida nesta pesquisa, a fim de evitar mera conveniência 

processual. 

Dessa forma, a instauração de inquéritos perante a Justiça Eleitoral requer a 

indicação de critérios objetivos e claros que demonstrem a certeza da necessidade 

de tutela penal eleitoral, tendo em vista o aspecto concreto da estrutura institucional 

da Justiça Eleitoral para receber e julgar tais demandas, principalmente quando se 

tratam de crimes relacionais à Operação Lava Jato diante da busca constante do 

combate efetivo à corrupção em favor da democracia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 As consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal demonstram que 

a tutela penal eleitoral ganhou reforço além do já amparo constitucional, legal e 

jurisprudencial com reflexos sobre o desempenho da Justiça Eleitoral diante dos 

processos que envolvem o direito eleitoral com dependência ao direito penal. 

 O assunto em estudo não se esgota, mas abre caminhos para novos 

questionamentos e soluções sobre a temática, pois somente através de 

considerações e debates sobre o assunto é possível alcançar o consenso diante da 

verificação de competências criminais. 

 Nesse contexto, através da análise minuciosa a respeito da tutela penal 

eleitoral com verificação do conceito e evolução histórica dos crimes eleitorais, bem 

como do princípio da especialidade, o estudo criou a base para o entendimento a 

respeito da competência da Justiça Eleitoral, seja em razão de critérios 

constitucionais de fixação de competência, seja pela possibilidade de reunião 

processual por conexão ou continência. 

 O pilar doutrinário sobre os principais conceitos e institutos do direito eleitoral 

e criminal para o desenvolvimento do estudo propiciou o exame a respeito dos votos 

favoráveis e divergentes no julgamento do recurso em tela presente no Inquérito 

4.435-DF, de modo a embasar a conclusão a respeito dos impactos sobre os 

processos novos e em trâmite. 

 Nesse diapasão, ainda que incertos e irrestritos os efeitos da decisão da 

Suprema Corte, o fato é que a Justiça Eleitoral enfrenta o desafio de dar 
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continuidade ao combate à corrupção, principalmente quanto à Operação Lava Jato, 

em prol do dever constitucional de garantir a legitimidade do processo democrático. 
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CAMPANHA ELEITORAL NA INTERNET EM 
TEMPOS DE CORONAVÍRUS 

 

Carlos Cerdeira Frota de França1 
 

 

 

Resumo 

 
As eleições são o momento máximo da democracia brasileira, nela todos são iguais, já que cada 
pessoa equivale a um voto. Desde a época colonial temos relatos de processo eleitoral no país, ainda 
que de forma muito restrita. Com o passar dos anos a eleição foi se tornando complexa, até que em 
1932, por meio do Decreto nº 21076, de 24 de fevereiro de 1932 foi criada a Justiça Eleitoral, órgão 
competente por organizar as eleições no Brasil. Contudo, se fazia necessário a edição de uma lei 
específica para instituir de forma segura as regras para a campanha eleitoral, momento em que os 
candidatos buscam convencer o corpo de eleitores que são os mais aptos ao cargo eletivo, situação 
em que foi aprovada a lei 9504/97, conhecida como Lei das Eleições. Com a entrada em vigor 
daquele diploma legal, quase tudo era permitido em termos de propaganda: showmício, outdoor, 
placas, propaganda volante, até que se começou a limitar os elementos de propaganda de rua. Da 
mesma forma em que se limitava a propaganda por seus meios tradicionais, a internet 
paulatinamente avançava no país, porém, somente em 2008 o TSE disciplinou de forma tímida as 
campanhas eleitorais na rede mundial de computadores. Somente com a edição da Lei nº 
12.034/2009, que introduziu na Lei 9504/97 a propaganda eleitoral na internet de forma mais 
profunda foi possível aos candidatos e pré-candidatos utilizarem de maneira segura essa poderosa 
ferramenta de convencimento da população. 
 

Palavras-chave: Eleições. Justiça Eleitoral. Propaganda. Internet. Rede mundial de computadores. 
Coronavírus. 

 
 

1  Introdução 
 
  A campanha eleitoral é o momento em que os aprovados em convenções 

partidárias depois de registrados perante a Justiça Eleitoral se apresentam 

oficialmente como candidatos para a população, a fim de convencer os eleitores de 

que possuem as melhores propostas para resolver os problemas sociais. 

 

____________ 
1 Advogado, graduado em licenciatura em Português Literatura na Universidade Estácio de Sá com 

pós-graduação em Processo Eleitoral e Partidário – UCAM – Universidade Cândido Mendes e Gestão 

no Poder Legislativo na ELERJ – Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Sócio no 
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escritório de advocacia Miranda, Silva e Frota Advogados Associados e Presidente da Comissão de 

Direito Eleitoral e Partidário do IBRAPEJ - Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudo Jurídico 

   

O Brasil não possuía uma legislação específica para as eleições de sorte que a 

cada pleito, uma regra especifica vigia à época. O problema foi solucionado com a 

entrada em vigor da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, conhecida como Lei 

das Eleições. 

  No texto era permitido praticamente tudo em termos de propaganda eleitoral 

para conquista do voto: utilização de outdoor, showmício, bonecos, cavaletes, placas. 

A regra era a liberdade da propaganda. 

  Ocorre que houve uma movimentação de setores da sociedade para tornar as 

campanhas menos onerosas, já que os investimentos nelas são milionários, de sorte 

que era preciso restringir a propaganda eleitoral, sobretudo a de rua. 

  Com isso ao longo dos anos a legislação começou a restringir a propaganda 

eleitoral, a guisa de exemplos: 

 Em 2006 foi proibida a distribuição de brindes, o exemplo mais típico era 

a camiseta e chaveiro com número e imagem do candidato. 

 Em 2006 foi proibido o Outdoor e depois em 2013 houve uma nova 

alteração para incluir o Outdoor Eletrônico 

 Em 2006 foi proibido o Showmício. 

 Em 2013 foi estabelecida limitação do total de gastos de campanha para 

aluguel de veículos em 20% e aluguel do total arrecadado. 

 Em 2015 se proibiu todo tipo de propaganda em bens públicos e lugares 

de uso comum: placas, estandartes, faixas, cavaletes bonecos e 

assemelhados foram banida das ruas. 

 Em 2015 a campanha reduziu de 90 para 45 dias, agora começa no dia 

16 de agosto do ano da eleição, antes começava 6 de julho. 

 Em 2017 foi limitado o uso do carro de som , apenas em carreatas, 

caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.    
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Em 1997 ano que entrou em vigor a Lei das Eleições, apenas uma pequena parte da 

população brasileira tinha acesso a internet, ou seja, os marqueteiros políticos não 

estavam preparados para campanhas virtuais e a legislação, ainda, não disciplinava 

nada sobre o tema. 

  Somente em 2008 o Tribunal Superior por meio da Resolução nº 22.718, de 28 

de fevereiro de 2008 tratava da campanha eleitoral na internet, ainda que de forma 

tímida, pois mesmo a Justiça Eleitoral conhecia pouco das ferramentas disponíveis 

na rede mundial de computadores. 

  Com a entrada em vigor da Lei nº 12.034/2009 o mundo virtual passou a ter 

relevância jurídica para as campanhas, pois a partir desse momento os candidatos 

passaram a ter um norte seguro ao realizar campanha por meio da internet. 

  Agora com a pandemia do novo coronavírus, a campanha virtual ganhou muito 

mais relevância para obter o voto, de sorte que conhecer as regras se fez 

fundamental em tempos que devemos evitar a aglomeração. 

 

2. Da campanha eleitoral na internet 

 
  Por meio da Resolução nº 22.718, de 28 de fevereiro de 2008 a Justiça 

Eleitoral disciplinava pela primeira vez a campanha eleitoral na internet, nessa época 

não era autorizado o impulsionamento de conteúdo nem de forma explicita o direito 

de resposta, de sorte que em função do pouco conhecimento do TSE sobre as 

ferramentas disponíveis na internet, a legislação da época era muito tímida sobre o 

assunto. 

  Com a entrada em vigor da Lei nº 12.034/2009 o mundo virtual passou a ter 

relevância jurídica para as campanhas, introduzindo os artigos 57-A ao Art. 57-I na 

Lei 9504/97, pois a partir desse momento os candidatos passaram a ter segurança 

jurídica ao realizar campanha por meio da internet. 

  A nova legislação ficou tão detalhada que fez questão de disciplinar de forma 

autônoma a data a partir da qual é autorizada a campanha na internet: “É permitida 
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a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do 

ano da eleição.” (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A) (BRASIL, 1997). 

  Com a entrada em vigor de forma excepcional da Emenda Constitucional nº 

107, de 2 de julho de 2020, o prazo alterou para o dia 27 de setembro de 2020. 

  A legislação disciplinou de forma detalhada quais os instrumentos que podem 

ser utilizados para a propaganda na internet, sites do candidato, partido, mensagens 

eletrônicas, blogs , redes sociais e aplicações de internet, conforme redação do 

artigo 57-B a seguir: 

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas 
seguintes formas: 
 
I – em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de 
Internet estabelecido no país; 
II – em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico 
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em 
provedor de serviço de Internet estabelecido no país; 
III – por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados 
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; 
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e 
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado 
por: 
 
a) candidatos, partidos ou coligações; ou 
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de 
conteúdos. (BRASIL, 1997) 
 

  Por mensagem eletrônica prevista no inciso III do Art. 57-B são os e-mails que 

somente pode ser utilizados com endereços cadastrados de forma gratuita, ou seja, 

os postulantes a cargos públicos não podem comprar um banco de endereços 

eletrônicos para dispararem as mensagens da campanha eleitoral. 

  Todos os endereços utilizados para campanha devem ser comunicados a 

Justiça Eleitoral no momento do pedido de registro de candidatura, além disso, 

devem ser hospedados, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de Internet 

estabelecido no país. 

  Interessante o disposto nos §2º e §3º  do Art. 57-B da Lei 9504/97 que nos 

informa que é proibido  a veiculação de conteúdo eleitoral por meio de robôs com a 

intenção de falsear identidade, ou seja, são perfis de inteligência artificial para 
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mostrar que um determinado candidato tem muito apoio popular, também é utilizado 

para criticar adversários políticos, falseando a verdade na internet.    

Art. 57-B […] 
 
§ 2ºNão é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante 
cadastro de usuário de aplicação de Internet com a intenção de falsear 
identidade. 
§ 3º  É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas 
digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda 
que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, 
tanto próprios quanto de terceiros.  (Incluídos pela Lei nº 13.488, de 2017). 
(BRASIL, 1997). 

 
  Outra importante inovação da legislação foi permitir que se contrate o 

impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na Internet, desde que seja 

oferecido de forma oficial pelo provedor de aplicação, além disso, deve constar nos 

gastos da prestação de contas: 

Art. 57-C.  É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral 
paga na Internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que 
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por 
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (BRASIL, 1997) 

 
  Precisamos destacar o §3º do mesmo artigo 57-C da Lei 9504/97 que privilegia 

o serviço de impulsionamento para eleições propositivas, desta forma não é 

permitido à contratação daquele serviço para criticar candidatos. As postagens com 

reprovações podem ser efetuadas normalmente, já que se trata de liberdade de 

expressão, contudo, sem contratar o impulsionamento, já que com essa medida visa 

à legislação melhorar o nível dos debates políticos 

Art. 57-C […] 

§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser 
contratado diretamente com provedor da aplicação de Internet com sede e 
foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou 
representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de 
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (BRASIL, 1997). 

 
  Destaque-se o §2º do artigo 26 da Lei 9504/97 que autoriza a contratação de 

priorização paga de conteúdos nos sites de buscas, o que ficou conhecida como 

emenda “Google”, já que possibilitou aos candidatos a pagarem as empresas para 

destacaram o material político divulgado na internet ao se realizar pesquisas. In 
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verbis: “Art.§ 2o  Para os fins desta Lei, inclui-se entre as formas de 

impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de 

aplicações de busca na internet.” .(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) . 

(BRASIL,1997). 

  A violação dos preceitos do artigo 57-B e C  sujeitam os infratores a pesadas 

multas que vão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou 

ao dobro do valor gasto ilegalmente, além disso, o beneficiário da conduta pode ser 

penalizado, se comprovado o seu prévio conhecimento.   

Art. 57-B […] 
 
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo 
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à 
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil 
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse 
cálculo superar o limite máximo da multa. (BRASIL, 1997). 

  Outrossim, dependendo da quantidade paga, o ilícito pode configurar abuso do 

poder econômico, ensejando, Ação de Investigação Judicial Eleitoral com cassação 

do diploma. 

 

3 Considerações finais 
 
  Procuramos na nossa pesquisa estabelecer a importância da entrada em vigor 

da Lei 9504/97 conhecida como Lei das Eleições e como ela foi modificada ao longo 

dos anos, reduzindo os elementos de campanha de rua no intuito de torná-las 

menos onerosas. 

  Ao discorrer sobre o tema restou claro que a Justiça Eleitoral pouco conhecia 

sobre o tema propaganda na internet, tendo disciplinado a matéria pela primeira vez 

em 2008, no entanto, somente com as alterações da Lei 9504/97 dada pela Lei nº 

12.034/2009 tivemos um norte seguro para realizar as campanhas na rede mundial 

de computadores. 

   Com a pandemia do novo coronavírus e milhares de mortes no Brasil, a 

campanha virtual se tornou o meio mais seguro e eficaz de divulgar as propostas 

dos candidatos para obtenção dos votos. 
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  Em síntese o artigo procurou elucidar os principais pontos da campanha 

eleitoral  

na internet , a forma como pode ser feita, além de mencionar as punições cabíveis 

pelo descumprimento das regras, dando embasamento sólido para que dirigentes 

partidários, candidatos, pré-candidatos possam de maneira segura utilizar essa 

poderosa ferramenta de comunicação que é a rede mundial de computadores. 
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ASPECTOS PROCESSUAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ELEITORAIS 

 

Thiago Augusto Bittar1 

 

Resumo 

 
O processo/procedimento de prestação de contas eleitorais foi recentemente jurisdicionalizado e 
evoca muitas diferenças em relação aos processos jurisdicionais comuns. Em razão de suas 
peculiaridades, tais como, inexistência de petição inicial, obrigatoriedade de profissional de 
contabilidade etc., tal processo tem sido muito incompreendido pelos profissionais do Direito. Nada 
obstante, remanescem algumas características muito próprias dos processos judiciais 
contemporâneos, tais como necessidade de constituição de advogado para postular em juízo, 
exercício do contraditório e ampla defesa, possibilidade de interposição de recursos à Justiça Eleitoral. 
Por fim, importa lembrar que o processo de prestação de contas eleitorais malfeito, eventualmente 
será a porta de entrada para outras representações eleitorais (como a de abuso de poder econômico 
e a de capitação e gastos ilícitos de campanha), fazendo com que o candidato que negligenciou o 
referido expediente de contas, venha a ser severamente punido com a cassação do registro ou a 
perda do mandato. 
 
Palavras-chave: Prestação de contas eleitorais. Jurisdicionalização. Capacidade postulatória. 
Processo judicial. Sentença. Recurso. Representação eleitoral. 
 

1 Jurisdicionalização da prestação de contas eleitorais 

 

 Historicamente, o processo de prestação de contas eleitorais recebia a 

roupagem de ser puramente administrativo. Entretanto, a Lei nº 12.034/09 

jurisdicionalizou o processo de prestação de contas eleitoral, o que lhe causou 

sensíveis e profundas mudanças. 

 Uma característica importante é que o procedimento de prestação de contas 

circunscreve-se no âmbito da “jurisdição voluntária”, isto é, não há lide. Não 

existe, pois, autor de um lado e réu do outro. 

 

____________ 
1 Professor universitário e advogado militante na área de Direito Eleitoral especializado no processo 
de prestação de contas eleitorais. Assessor de Gabinete no Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso. Pós-graduado em Direito do Estado, pela rede de ensino LFG, com ênfase no magistério 
superior. Endereço do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7358409608834537 
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 Justamente por isso, o candidato e/ou prestador de contas, precisará contratar 

um advogado, visto que este é o profissional dotado de uma legitimação especial 
denominada  “capacidade postulatória”, ou seja, de um poder processual que lhe 

permite levar os fatos e provas ao conhecimento e apreciação do Poder Judiciário. O 

Código de Processo Civil, em seu art. 103, estabelece: “A parte será representada 
em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”. 

(BRASIL, 2015, grifo nosso) 

 No Brasil, a capacidade postulatória é majoritariamente ligada à ideia de 

pressuposto processual de eficácia, o que significa dizer que todo ato processual 

praticado por quem não possui tal aptidão para postular em juízo, será reputado por 

ineficaz (art. 104, §2º, do CPC). (BRASIL, 2015). 

 Exatamente por isso, o TRE/MT já entendeu que as contas eleitorais prestadas 

por quem não goza de capacidade postulatória (sem estar representado por 

advogado), devem ser reputadas como não prestadas (ato plenamente ineficaz). 

Veja-se: 

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. 
IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DEVIDAMENTE 
CONSTITUÍDO. NÃO JUNTADA DO INSTRUMENTO DE MANDATO. 
INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS 
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO 
DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. 

1. A candidata permaneceu omissa quanto à obrigatoriedade da 
apresentação dos documentos requeridos na diligência para a regularização 
de suas contas de campanha, o que conduz ao julgamento pela sua não 
prestação e, consequentemente, o impedimento de obtenção de sua 
certidão de quitação eleitoral. 

2. Contas não prestadas.  (BRASIL, 2016, p.5, grifos nossos). 
 

 Portanto, tão importante como contratar um profissional de contabilidade, que 

vai elaborar a prestação de contas eleitoral, é contratar um advogado, atribuindo-lhe 

poderes, por procuração (admite-se o instrumento particular), a fim de propiciar 

seu regular processamento em juízo (defesas, recursos, sustentações orais etc.). 

 Assim, já na alimentação do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), 

diz a Res. TSE nº 23.607, em seu art. 53, II, “f”, que o contador deve instruir a 
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prestação de contas com uma lista de documentos essenciais, dentre os quais 

está “o instrumento de mandato para constituição do advogado” (a popular 

procuração). (BRASIL, 2019) 

 

2 Finalidade do processo de prestação de contas 

 

 Existem pelo menos duas finalidades no processo de prestação de contas 

eleitorais. São elas: 

 Finalidade imediata: demonstrar a regularidade de captação de 

recursos e gastos eleitorais, especialmente porque, no Brasil, o sistema 

eleitoral caminhou para o financiamento majoritariamente público. 

Princípio da Indisponibilidade do recurso público. 

 Finalidade mediata: demonstrar o regular transcurso das eleições, sem 

interferência de abuso do poder econômico, captação ilícita de sufrágio, 

caixa 2 etc. 

 Eis a razão mais importante pela qual o Ministério Público deve manifestar-se 

nos processos de prestação de contas, quase sempre no papel de custos legis, isto 

é, fiscal da Lei (nesse cenário o Parquet não é parte, mas escrutinador da 

regularidade e cumprimento das normas de regência eleitorais). 

 Mas não é só. O legislador permitiu o acesso do Ministério Público ao processo 

de prestação de contas, com o objetivo de garantir-lhe a análise de irregularidades 
que possam provocar outras representações eleitorais, tais como aquelas previstas 

no art. 22 da Lei Complementar 64/90 (vide item 4). 

  

3 Processo de prestação de contas 
 

3.1 Início e desenvolvimento do processo de prestação de contas 
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 O processo (ou procedimento, como queira) de prestação de contas possui 

algumas peculiaridades bastante interessantes, que o tornam único no extenso rol 

de processos e procedimentos jurisdicionais. 

 Em primeiro lugar, não existe propriamente uma petição inicial, nos moldes 

do art. 319 do CPC, isso porque o procedimento de prestação de contas eleitorais 

encontra sua gênese na alimentação do sistema eletrônico denominado Sistema de 

Prestação de Contas Eleitorais – SPCE. 

 Noutras palavras, o trabalho realizado pelo contador, no SPCE, será o lastro 
de todo processo judicial, a começar pelos relatórios financeiros, passando pela 

juntada de documentos em PDF (OCR) e, em especial, desaguando nas prestações 

de contas parcial e final. 

 Afinal, o trabalho contábil será recepcionado eletronicamente no SPCE, 
mas transmudado em processo judicial. Confira-se o que diz a Res. TSE nº 

23.607/19: 

Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as 
informações de que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o 
SPCE emitirá o extrato da prestação de contas, certificando a entrega 
eletrônica. 

§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução 

devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais 
competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE, 

observado o disposto no art. 100, até o prazo fixado no art. 49. 

(...) 

§ 5º Os documentos digitalizados e entregues exclusivamente em 
mídia eletrônica serão incluídos automaticamente no Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), após o que os autos digitais serão encaminhados à 

unidade ou ao responsável por sua análise técnica para que seja desde 

logo iniciada. (BRASIL, 2019, grifos nossos). 

 

 Assim, há uma integração automática entre os sistemas de Prestação de 

Contas Eleitorais – SPCE e Processo Judicial Eletrônico – PJe, de modo que a 
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prestação de contas entregue via SPCE será vinculada ao PJe, recebendo uma 
numeração serial própria de processo judicial. 

 Portanto, há clara relação de continuidade entre o trabalho de 
contabilidade (feito via SPCE) e o trabalho jurídico (feito via PJe), motivo por 

que é absolutamente impensável que os profissionais trabalhem em polos distantes 

e sem constante diálogo, visto que o trabalho de um necessariamente repercutirá 
no trabalho do outro. 

 Note que os autos judiciais serão distribuídos, por sorteio, aos órgãos 

competentes para julgamento das prestações de contas (juízo natural). As regras de 

competência para processamento e julgamento das prestações de contas são as 

seguintes: 

 Tribunal Superior Eleitoral – julgará as contas apresentadas pelos 

candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República; 

 Tribunais Regionais Eleitorais – julgarão as contas apresentadas 

pelos candidatos a senador, deputado federal, governador e vice-

governador e deputado estadual/distrital, de sua respectiva 

circunscrição eleitoral; 

 Juízos Eleitorais (1º grau) – julgarão as contas apresentadas pelos 

candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito. 

 Feita a integração sistêmica, um relatório com as principais informações da 
prestação de contas será divulgado ao público em geral no sítio eletrônico do 
TSE, bem como será publicado um edital para que, qualquer partido político, 

candidato, coligação, Ministério Público, bem como qualquer outro interessado 

possam impugná-las no prazo de 3 (três) dias. 

 Havendo impugnação à prestação de contas, esta será apensada aos 
próprios autos da prestação de contas, e o cartório eleitoral ou a Secretaria do 

Tribunal notificará imediatamente o candidato para manifestação no prazo de 3 (três) 

dias. 
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 Apresentada, ou não, a manifestação do impugnado, transcorrido o prazo de 3 

(três) dias, o cartório eleitoral ou a Secretaria do Tribunal cientificará o 
Ministério Público da impugnação, caso o órgão não seja o impugnante. 

 Se o Ministério Público for o impugnante, figurará como parte no processo, por 

sua legitimação extraordinária, de modo que, nessa hipótese, haverá a instauração 

de lide. 

 Acaso não haja impugnação, o setor técnico da Justiça Eleitoral (cartórios e 

secretaria), elaborará um relatório denominado “relatório preliminar de prestação 
de contas”, no qual poderá requisitar informações e documentos 
complementares do prestador de contas, bem como determinar diligências 

específicas para saneamento de supostas irregularidades. 

 O prestador de contas será intimado a cumprir as diligências no prazo de 3 dias 

(corridos), a contar da intimação. 

 Com ou sem a resposta do prestador de contas, os autos serão remetidos 

novamente para o setor técnico, para que reanalise os autos e elabore o 

denominado “relatório conclusivo de prestação de contas”. 

 Caso não tenha havido impugnação do Parquet, sua atuação será apenas na 

qualidade de fiscal da Lei (custos legis), ou seja, será chamado a verificar a correta 

aplicação das normas eleitorais ao caso concreto, cujo parecer deverá ser emitido 

no prazo de 2 dias (art. 73, da Res. TSE nº 23.607/19). (BRASIL, 2019). 

 

3.2 Da retificação do processo de prestação de contas  

 

 O prestador de contas somente poderá retificar os documentos já entregues à 

Justiça Eleitoral, via SPCE, nos seguintes casos (art. 71, Res. TSE nº 23.607/19) 

(BRASIL, 2019): 

 No cumprimento de diligência, cuja resposta provoque alteração dos 

documentos inicialmente apresentados; 
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 Espontaneamente, no caso de verificação de erro material, antes do 
pronunciamento técnico. 

 

 Importante ressaltar que as retificações feitas em outras circunstâncias serão 
reputadas por inválidas. 

 Conforme entrevisto, a retificação deverá ocorrer do mesmo modo que o envio 

da prestação de contas, isto é, via SPCE (paralelismo de formas), sob pena de ser 

considerada inválida, podendo, inclusive, ser desentranhada dos autos do PJE (art. 

71, §3º do Res. TSE nº 23.607/19) (BRASIL, 2019). 

 Outro aspecto processual importante é a ocorrência de preclusão temporal da 
retificadora, entendendo-se como tal, a perda da oportunidade de praticar um ato 

processual por quem detinha esse direito. 

 Isso porque a legislação determina que a prestação de contas parcial só 

admite retificação até a data de entrega da prestação de contas final. Uma vez 

ultrapassado esse marco, só será admitida a retificação de prestação de contas final. 

 E mais. Toda retificadora exige manifestação apontando as justificativas que 

lhe motivaram, devendo ser feita por petição dirigida ao juiz ou ao relator designado 

para o julgamento do processo. 

 Acresça-se que o Ministério Público receberá cópia das prestações de contas 

retificadoras. 

 O prestador de contas tem o direito de manifestar-se acerca de toda e 
qualquer irregularidade apontada em sua prestação de contas, tendo o prazo de 

3 (três) dias para justificar-se e apresentar documentos. 

 

3.3 Provimentos jurisdicionais cabíveis no processo de prestação de 
contas eleitorais 

 

 São possíveis as seguintes decisões (sentenças e acórdãos) em processos de 

prestação de contas eleitorais: 
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 aprovação, quando estiverem regulares; 

 aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes 

comprometam a regularidade; 

 desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua 

regularidade; 

 não prestação de contas eleitorais. 

A legislação esclarece que, mesmo no caso de aprovação de contas com 
ressalvas, nada impede a determinação de devolução de recursos públicos aos 

cofres do Tesouro Nacional ou do Partido respectivo, nos casos de irregularidades 

que não sejam bastantes à reprovação, mas que exijam sua restituição, por ordem 

judicial, a quem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado do 
processo (art. 79 e §§, da Res. 23.607/19) (BRASIL, 2019). 

Mister esclarecer que a decisão (sentença ou acórdão) que reconhece as 

contas eleitorais como não prestadas, pode ser proferida nas seguintes hipóteses: 

 

a) omissão do candidato, que, a despeito de ser citado para prestar 

suas contas eleitorais, mantém-se inerte; 

b) prestação de contas apresentadas sem os documentos e 
informações mínimos exigidos pela legislação par análise das contas 

(art. 53, Res. 23.607/19) – prestação de contas fajutas; 

c) prestador que não atender às diligências determinadas para suprir a 

ausência que impeça a análise da movimentação declarada na 

prestação de contas; 

d) quando não houver constituição de advogado para oficiar nos autos. 

 

Sobre a apresentação de documentos incapazes de garantir a análise das 

contas (item “b”), confira-se o seguinte julgado do TRE-DF: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS. CONTAS JULGADAS 
NÃO PRESTADAS. 

1. Diante da ausência de apresentação dos documentos essenciais 
para a análise e comprovação da arrecadação de recursos financeiros e dos 
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gastos efetivados durante a campanha eleitoral do pleito de 2018, a medida 
cabível é o julgamento pela não prestação das contas. 

2. Contas julgadas não prestadas. (BRASIL, 2020). 
 

Ademais, se as contas forem julgadas como não prestadas, o candidato não 
obterá a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura (quatro anos 

contados do ano seguinte à eleição), persistindo tal impossibilidade, após a 

legislatura, até que o candidato apresente a prestação de contas (procedimento 

denominado de regularização). 

No Tribunal Eleitoral, as contas poderão ser julgadas monocraticamente pelo 

Relator, apenas no caso de eleições gerais, quando preenchidos os seguintes 

requisitos (art. 74, §1º) (BRASIL, 2019): 

a) manifestação técnica pela aprovação das contas; 

b) parecer do Ministério Público pela aprovação das contas. 

 

Lembre-se que essa hipótese não se aplica às eleições municipais, justamente 

porque o julgamento se dará pelo juiz de primeiro grau, não havendo se falar, 

portanto, nessa hipótese, em julgamento colegiado. 

Nos demais casos de julgamento pelo Tribunal Eleitoral, o processo de 

prestação de contas será afetado ao Tribunal Pleno, para prolação de acórdão 

pelo órgão colegiado. 

 

3.4 Formas de publicação das decisões em prestação de contas:  
 

A decisão proferida em processo de Prestação de Contas será publicada do 

seguinte modo (art. 78 da Res. 23.607/19) (BRASIL, 2019): 

a) Candidatos eleitos: 
 Acórdão proferido por tribunal eleitoral (TRE ou TSE) => publicação em 

sessão; 

 Decisão monocrática do relator => mural eletrônico; 
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 Decisão de juiz de primeiro grau => mural eletrônico. 

 

b) Candidatos não eleitos: 
 Decisão, de qualquer órgão prolator, publicada no Diário da Justiça 

Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE). 

 

 

3.5 Recursos em Prestação de Contas 
 

Como dito anteriormente, uma vez jurisdicionalizada a prestação de contas, 

sobrevieram a reboque diversos princípios processuais constitucionais, tais como o 

princípio do duplo grau de jurisdição. 

Desse modo, as decisões que julgarem as contas eleitorais poderão ser 

desafiadas por recurso eleitoral, no caso de irresignação jurídica do candidato 

(interesse recursal), o que inclui a discordância da aprovação de contas com 
ressalvas. 

Desse modo, o recurso eleitoral será cabível: 

 

a) Candidatos não eleitos: 
 Da decisão do juiz eleitoral – recurso ao TRE, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da publicação oficial (DJE); 

 Da decisão do TRE – recurso ao TSE, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da publicação oficial (DJE), nos casos dos incisos I e II do § 

4º do art. 121 da Constituição Federal1.( 

 

b) Candidatos eleitos: 
 

 Da decisão do juiz eleitoral – recurso ao TRE, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da publicação em cartório.; 

 
1 Art. 121 (...) 
§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: 
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; 
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; 
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 Da decisão do TRE – recurso ao TSE, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da publicação em sessão do acórdão prolatado por tribunal 

eleitoral, nos casos dos incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constituição 

Federal. 
 

 

4. Desdobramentos processuais (representações) decorrentes de 
arrecadação e gastos eleitorais 

 

O arcabouço legislativo que trata do tema “prestação de contas eleitorais” deixa 

bastante claro ao candidato/prestador de contas, que o processo de prestação e 

contas, ainda quando culmine com a aprovação das contas, não esgota o tema e 

tampouco impede o manejo de outras vias processuais de investigação e apuração 

de responsabilidades decorrentes da malversação de recursos públicos empregados 

em campanha. 

E isso nada tem a ver com violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, 

tendo em vista que, como se verá nos dispositivos abaixo discriminados, existem 

órbitas distintas de responsabilidade (administrativa, cível, criminal etc.), razão por 

que não há falar-se em bis in idem. 

Amiúde se percebe, em representações eleitorais decorrentes de captação e 

gastos ilícitos em campanhas eleitorais, a invocação do argumento de que as contas 

do candidato foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, no sentido de que tal aprovação 

deveria espraiar efeitos para o âmbito outros. 

Sucede que, pela dicção normativa do art. 75, da Res. TSE nº 23.607/19, tal 

argumento não encontra sustentação jurídica. Veja-se: 

 
Art. 75. O julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não 
afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática 
de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de 

investigações em andamento ou futuras. 

Parágrafo único. A autoridade judicial responsável pela análise das contas, 

ao verificar a presença de indícios de irregularidades que possam 
configurar ilícitos, remeterá as respectivas informações e documentos aos 
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órgãos competentes para apuração de eventuais crimes (Lei nº 

9.096/1995, art. 35; e Código de Processo Penal, art. 40). (BRASIL, 2019, 

grifos nossos). 

 

Ademais, circunscrevendo-se nos temas da reserva de jurisdição e poderes do 

magistrado, as últimas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, têm admitido que o 

Juiz, no curso do processo de prestação de contas ou em representação dele 

decorrente, por decisão fundamentada, mediante provocação do órgão técnico, do 

impugnante ou do Ministério público, ou, ainda, de ofício, determine a quebra dos 

sigilos fiscal e bancário do candidato (v.g. Recurso Especial Eleitoral nº 60507 e 

Recurso Especial Eleitoral nº 8313). 

Consoante assaz dito, o processo de prestação de contas poderá ser a gênese 

de outros expedientes eleitorais, dentre os quais se destaca a representação por 
abuso de poder econômico e a representação por captação e gasto ilícito em 
campanha eleitoral, visto que as irregularidades normalmente se descortinam, por 

primeiro, no malsinado desfecho da contabilidade eleitoral: “Art. 81. Desaprovadas 

as contas, a Justiça Eleitoral abrirá vista dos autos ao Ministério Público para os fins 

previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990” (BRASIL, 2019). 

Outrossim, é possível que a prestação de contas revele indícios da prática de 

crime eleitoral, tais como a falsidade ideológica eleitoral e o novel tipo penal 

descrito no art. 354-A 2  do Código Eleitoral, conforme se apercebe do seguinte 

preceptivo da Resolução TSE nº 23.607/19: 

 
Art. 82. Se identificado indício de apropriação, pelo candidato, pelo 

administrador financeiro da campanha ou por quem de fato exerça essa 

função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, 

em proveito próprio ou alheio, cópia dos autos deve ser encaminhada ao 
Ministério Público para apuração da prática do crime capitulado no art. 
354-A do Código Eleitoral  (Lei nº 4.737/1965, art. 354-A). (BRASIL, 2019). 

 

 
2   Art. 354-A.  Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato 
exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em 
proveito próprio ou alheio: pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
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Por derradeiro, mesmo após a diplomação dos eleitos, a sombra de eventuais 

irregularidades cometidas pelo candidato/prestador poderá trazer-lhe problemas 

relacionados à investigação judicial e apuração de violações às normas de 

arrecadação e gastos de recursos, nos exatos termos do art. 30-A, da Lei nº 

9.504/97: 

 
Art. 30-A.  Qualquer partido político ou coligação poderá representar à 

Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando 

fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para 

apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à 

arrecadação e gastos de recursos. 

 

5 Considerações Finais 
 

À guisa de arremate, percebe-se que o processo de prestação de contas 

eleitorais reveste-se de peculiaridades próprias, bastante distintas dos demais 

procedimentos puramente judiciais. 

Em razão disso, demanda estudos muito particularizados, bastantes à 

demonstração da correta arrecadação e gastos em campanhas eleitorais, 

circunstância que se revela de suprema importância ao candidato, que, 

eventualmente pode sagrar-se vencedor no dificílimo campo político, mas impedido 
de assumir a vida pública em razão de erros na correta interpretação e 
aplicação das normas de arrecadação e gastos eleitorais. 
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CONDUTAS VEDADAS E A POLÍTICA ASSISTENCIALISTA 
DE EMERGÊNCIA 

 
 

Caio Silva Guimarães1 

 

Resumo 
 
A crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus trouxe ao processo eleitoral de 2020 um 
ingrediente perigoso, a imposição de atuação enérgica dos governos municipais, em prol do combate 
à disseminação do vírus e manutenção do bem-estar da população, com gastos e políticas públicas 
emergenciais, em contrapartida temos à proibição legal de que esta atuação proativa do gestor 
público sirva de alavanca à sua candidatura, desbalanceando a paridade de armas necessárias ao 
devido processo eleitoral. O Contexto atual exige cuidado no manejo da coisa pública, bem como a 
atuação razoável e proporcional da Justiça Eleitoral e órgãos de controle, permitindo a execução de 
políticas públicas de combate ao covid 19, ao mesmo tempo em que garantimos eleições limpas e 
harmônicas para 2020. 
 
Palavras-chave: Condutas vedadas. Novo coronavírus. Eleições 2020. 

 

 

A crise sanitária resultante da pandemia mundial de coronavírus expõe de uma 

forma aguda uma série de condutas dos gestores públicos em ano eleitoral que 

podem culminar na imposição de severas sanções, tais como multas e cassação do 

mandato. 

Porém, devemos fazer a seguinte ponderação, a crise resultante do covid 19 

pode ser comparada às diversas emergências já enfrentadas no Brasil e que muitas 

vezes resultam em excessos por parte dos administradores públicos? 

A emergência infecciosa por coronavírus segue no plano nacional os ditames 

da Lei Federal nº 13.979/2020 e da Portaria MS nº 188/2020 que declarou 

emergência em saúde pública de abordagem nacional por conta da infecção de 

coronavírus. 

 
1Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza; Especialista em Direito Público pela Universidade 

Anhanguera; Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Estácio; Membro da Academia 
Brasileira de Direito Eleitoral e Político – Abradep; Professor de Direito Eleitoral na Pós-Graduação da 
Universidade de Fortaleza - UNIFOR; Assessor Jurídico da Presidência – TRE-CE. 
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Tais dispositivos federais possibilitaram aos estados e aos municípios a 

decretação constitucional de estado de emergência em suas circunscrições, ato 

necessário ao combate à atual infecção de coronavírus e que, como entes públicos, 

devem se ater ao formalismo legal no que pertine aos gastos estatais com o viés 

protetivo. 

Importante destacar que a Medida Provisória nº 926/2020 incorporou ao texto 

da Lei nº 13.979/2020 uma série de mitigações ao processo licitatório comum, tais 

como dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Admite também a 

apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado 

nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao 

enfrentamento da emergência e reduz pela metade os prazos dos procedimentos 

licitatórios nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, 

cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao 

enfrentamento da emergência. 

Na esteira dos atos legislativos federais, os estados e municípios passaram a 

editar normas de decretação de estado de emergência em saúde pública como 

forma de enquadramento nos ditames legais federais. 

Nesse contexto, o primeiro questionamento se coloca necessário, quais os 

limites do caráter assistencialista do estado em relação aos cidadãos impactados 

pela crise sanitária, econômica e social do novo coronavírus? 

Parece-me claro, e isso não se trataria de uma análise meramente superficial, 

que a atual crise em saúde pública causada pelo coronavírus supera em larga 

escala qualquer referencial de estado de emergência já enfrentado pelos poderes 

públicos federal, estadual e municipal, mais que uma enchente, uma seca 

prolongada, um deslizamento de terras, todos calamidades com amplo impacto na 

população. A pandemia por covid 19 vem causando danos ainda impossíveis de ser 

calculados. 
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Os números de desemprego e paralisia econômica, aliados ao colapso no 

atendimento em saúde por conta do número crescente de enfermos criou uma 

contingência sem precedentes na história nacional, acompanhando o contexto de 

paralisia mundial e da sucumbência de nações em todos os continentes. 

Deste modo, a estratégia de atuação dos poderes públicos deve ser imediata e 

voltada ao combate efetivo da pandemia, seja na estruturação dos planos de saúde 

pública, construção de unidades de atendimento, unidades de tratamento intensivo, 

compra de insumos, criação de campanhas de conscientização, constituição de 

bolsas específicas às populações mais atingidas social e economicamente, proteção 

ao trabalhador, dentre outras atitudes estatais em prol da população nacional. 

Ocorre que, a esperada ação imediata dos governos em prol da população 

atingida pela pandemia, com efeitos práticos que exigem uma menor burocracia e 

um maior grau de eficiência na tomada de decisões deve se coadunar com o 

respeito às leis e probidade administrativa, sendo defeso que o aspecto emergencial 

do período que passamos seja entendido como uma carta branca aos gestores 

públicos, muito menos servir como bandeira eleitoral em favor de pré-candidaturas, 

angariando a simpatia do povo pelo uso eleitoreiro das ações de combate ao vírus. 

A legislação nacional, mais especificamente os arts. 73 a 78 da Lei nº 

9.504/1997 possuem regramento específico contra os abusos no uso da coisa 

pública em prol de candidaturas, com uma série de proibições aos agentes do 

estado de modo a impedir o desequilíbrio nas campanhas e a manutenção da 

moralidade e legitimidade dos gastos e ações estatais no ano de eleição. 

O art. 73, §10 da Lei 9.504/1997, por exemplo, proíbe a distribuição gratuita de 

bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, de modo a 

resguardar a lisura do pleito vindouro, buscando desvincular do eleitorado a velha 

prática assistencialista às vésperas das eleições. 

Sucede que, tal protetivo pode e deve ser relativizado em casos de emergência 

declarada, no que se insere o atual contexto de pandemia internacional causada 

pelo novo coronavírus. 
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E a Lei já prevê tal possibilidade, bem como as formalidades legais que 

permitem o afastamento provisório da proibição, delimitando a exceção de 

calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados 

em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o 

Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira 

e administrativa. 

Podemos observar que tal prerrogativa já está sendo utilizada pelos governos 

federal, estaduais e municipais, através de auxílios emergenciais, descontos 

solidários em conta de energia, redução de tarifas, distribuição de cestas básicas, 

dentre outros. E isso é proibido? Não, contanto que se alinhe ao que está previsto 

na Lei nº 9.504/1997 e que se afastem os abusos dos poderes político e econômico. 

Requisitos práticos como efetivo acompanhamento do Ministério Público, 

delimitação objetiva do público-alvo da ação assistencialista, assim como a correta 

correlação entre valores, bens e serviços entregues gratuitamente e as 

necessidades dos atingidos pela emergência ou calamidade. Imprescindível também 

que todo o processo albergado pela escusa legal obtenha respaldo legislativo pela 

esfera de poder responsável pela política assistencialista. 

Não menos importante que a vedação disposta no §10, mostra-se a conduta 

vedada do inciso IV, do reportado art. 73, da Lei nº 9.504/1997, que proíbe que tais 

programas de caráter assistencialista sejam usadas com a finalidade promocional de 

candidatos, partidos ou coligações. Deste modo a atuação do gestor público diante 

da distribuição assistencialista deve ser a mais transparente e institucional possível. 

Não cabe ao candidato ou ao partido político, a pretexto de um estado de 

emergência em saúde pública, usar de uma política assistencialista para criar uma 

nefasta vinculação do produto ou do serviço distribuído com a entidade política que 

concorrerá nas eleições futuras, maculando com isso a igualdade de oportunidades 

entre os candidatos com o uso da máquina estatal em prol de candidaturas. 

Com intenção de que se mantenha a paridade de armas entre os que almejam 

um êxito eleitoral, principalmente aos que estão gerindo a máquina pública, a lei 

pune de forma exemplar o uso propagandístico dos atos de amparo à população, já 
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que tais atitudes poderão servir de desequilíbrio no processo eleitoral, incutindo 

falsamente na população que tais dádivas foram proporcionadas pelo agente público 

e não pela instituição que ele representa. O que se objetiva não é a paralisia das 

ações sociais, mas sim sua despersonificarão. 

Para a configuração da conduta vedada prevista no inciso IV, acima 

referenciado, deve estar presente o caráter eleitoreiro da distribuição de bens, 

valores e serviços, de modo que o ato assistencialista se transforme em ato de pré-

campanha em prol de partido, candidato ou coligação. Importante ressaltar que na 

vedação constante do §10 basta a sua violação, para que seja passível de sanção 

pelo Poder Judiciário, não se exigindo a finalidade eleitoral da distribuição gratuita 

de bens, serviços e valores. 

Importa ressaltar, em um contexto tão grave de recessão econômica resultante 

das medidas restritivas dos órgãos sanitários, que o caráter assistencialista do 

estado é essencial para a subsistência de boa parte da população. Não se nega aqui 

o nobre objetivo dos diversos projetos humanitários e sociais implementados pelos 

gestores das unidades da federação. A legislação busca inibir não a instituição do 

assistencialismo de emergência e sim o seu desvirtuamento, o uso promocional em 

favor de candidatos e consequente deturpação. 

Por todos esses motivos elencados, o gestor público deve primar pela 

objetividade quando da escolha do público-alvo de uma possível distribuição de 

bens, serviços e valores de modo gratuito, evitando generalizar a entrega de 

insumos, criando parâmetros vinculados ao estado de emergência ou à calamidade, 

os quais demonstrem claramente que a distribuição buscou atingir exatamente as 

pessoas e as famílias mais golpeadas pela crise. 

A correlação direta entre o dano causado e a dádiva distribuída deve ser 

sempre buscada quando das calamidades. A participação efetiva do Ministério 

Público na logística de distribuição demonstra-se mais uma prova de boa-fé e 

incontestável lisura do processo. 

As reprimendas pelo uso desmedido da máquina pública são graves, a 

condenação por condutas vedadas pode cominar desde multas até a cassação do 
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registro ou diploma do gestor público implicado na conduta vedada, mas o 

verdadeiramente censurável é que alguns gestores públicos aproveitem da situação 

de absoluta calamidade pública e emergência sanitária, para uso dos recursos 

públicos em prol de suas candidaturas. 
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Resumo 
 
O artigo trata dos modelos de administração do processo eleitoral e o papel que eles desempenham 
na garantia da qualidade das eleições. Nele, apresenta-se o conceito de qualidade das eleições como 
elemento necessário para a garantia de um processo democrático, e os mecanismos por meio dos 
quais ela pode ser assegurada. Ao final, a Justiça Eleitoral brasileira é contextualizada e situada, bem 
como a importância do seu papel fiscalizador na garantia do processo democrático. 

 
Palavras-chave: Democracia. Autoritarismo. Fiscalização eleitoral. Justiça Eleitoral. Qualidade das 
eleições. 

 

 

Eleições são uma condição necessária para a existência de uma democracia. 

Mas são condições suficientes? Será que um país será tanto mais democrático 

quanto mais eleições realizar? E será que o simples fato de existirem eleições já 

permite concluir-se pelo caráter democrático do regime? Essas são perguntas 

centrais para o debate sobre a administração e fiscalização do processo eleitoral. 

Neste trabalho, tentarei explorar a ideia de que uma administração e uma 

fiscalização eficazes do processo eleitoral são essenciais para a qualidade das 

eleições -- e que eleições de qualidades são necessárias para um regime que se 

pretenda democrático. A eficácia - e o valor - dessas atividades, depende de um 

balanço entre controle das eleições, de um lado, e manutenção da liberdade de 

expressão e decisão de eleitores e candidatos. Além disso, fatores culturais e o 

desenho institucional dos diversos organismos eleitorais - responsáveis pela 

administração e fiscalização da eleição - também impactam na efetividade da 

manutenção de eleições democráticas. 

 
1 Nº USP 8481923. Doutorando e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Presidente da 
Comissão de Acompanhamento do Processo Legislativo da OAB/PI, professor de direito do iCEV - 
Instituto de Ensino Superior e Advogado militante na seara do Direito Eleitoral. 
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O início da década de 1990, logo após o fim da Guerra Fria, marcou uma onda 

de democratizações ao redor do mundo. Vários países da antiga União Soviética e 

da África sub-saariana passavam por um processo que caminhava para um modelo 

de democracia eleitoral (SCHEDLER, 2006). Conhecida como terceira onda, na 

famosa definição de Huntington (1991), o processo de democratização global foi 

recebido, à época, com grande otimismo (FUKUYAMA, 2006). Entretanto, o 

otimismo inicial foi gradativamente substituído, entre muitos autores, pelo ceticismo. 

Alguns deles afirmam, por exemplo, que as democracias da terceira onda adotaram 

eleições competitivas sem antes estabelecer estabelecerem as instituições de um 

Estado Moderno, como o rule of law, a responsabilização dos governantes e a 

transparência (ROSE; SHIN, 2001). Para eles, os países da terceira onda se 

democratizaram "de trás para frente" e, por isso, não podem ser considerados 

democracias completas (ROSE; SHIN, 2001). 

Para Bogaards (2009), a terceira onda foi responsável por proliferar regimes 

que não são nem autoritários, mas não podem ser considerados totalmente 

democráticos. Schedler (2006) observa que, atualmente, subsistem um grande 

número de autocracias ao redor do mundo, ainda intocadas por crises de regime, 

como é o caso da Coréia da Norte. Todavia, o fenômeno mais importante para o 

autor é outro: "numerosos processos de transição, mesmo que tenham levado para 

uma abertura inicial coroada por eleições livres e justas (...) terminaram em novas 

formas de autoritarismo por trás de uma fachada eleitoral" (SCHEDLER, 2006, p. 3). 

O chamado autoritarismo eleitoral pode ser descrito como um regime híbrido. 

Ele se diferencia de outros regimes não-democráticos "pela forma como molda a 

arena da política autoritária" (SCHEDLER, 2013, p. 54). O autoritarismo eleitoral 

"estabelece todo um conjunto das instituições representativas formais que 

associamos a uma democracia liberal - ao mesmo tempo em que utilizam várias e 

amplas estratégias de manipulação para preveni-las de se tornarem efetivas" 

(SCHEDLER, 2013, p. 54). O ditador moderno, portanto, não governa sem eleições. 

Na verdade, ele utiliza a própria instituição das eleições para avançar seu poder. 

 
O ditador modal no mundo contemporâneo realiza eleições multipartidárias. 
Ele estabelece a fachada instituicional da democracia, mas subverte seu 
espírito através da manipulação autoritária. Ele admite eleições regulares 
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para o cargo nacional mais importante, e permite que partidos de oposição 
independentes participem. Ao mesmo tempo, ele sujeita essas eleições à 
manipulações severas e sistemáticas através de estratégias como censura 
na mídia, intimidação do eleitor, a exclusão de partidos e candidatos, e a 
fraude eleitoral. O ditador contemporâneo pratica o "autoritarismo eleitoral" 
(SCHEDLER, 2015, p. 1). 

 
Para os fins deste trabalho, o ponto importante dos trabalhos acerca do 

chamado autoritarismo eleitoral é justamente o reconhecimento do possível desnível 

ou gap existente entre, de um lado, instituições formais (como eleições 

multipartidárias), e, de outro, as práticas reais do regime (manipulação eleitoral) 

(SCHEDLER, 2013). Nesse sentido, na análise dos diversos regimes políticos 

existentes no mundo, bem como na organização do nosso próprio regime, é preciso 

evitar o que alguns autores (SCHMITTER; KARL, 1991) chamam de eleitoralismo ou 

falácia eleitoralista: a crença, ou a fé, de que a simples existência de eleições irá 

canalizar as ações políticos para disputas pacíficas entre elites e conferir 

legitimidade pública para os vencedores. 

Schmitter e Karl (1991) apontam que as eleições não são condição suficiente 

para a democracia, em especial em função do seu caráter intermitente. No entanto, 

o que a literatura sobre o autoritarismo eleitoral demonstra é que as próprias 

eleições podem ser um elemento de diminuição do caráter democrático de um certo 

regime. Nesse sentido, o fator chave não é simplesmente a existência de eleições e 

de instituições e regras democráticas para reger o processo: o fator chave é, como 

apontam Hartlyn, McCoye e Mustillo (2007), a qualidade das eleições. 

Uma eleição de qualidade, como aponta Schedler (2013), deve ser competitiva, 

livre e justa. Nesse sentido, ainda que as eleições sejam necessárias para a 

democracia (sem eleições, sem democracia), elas devem satisfazer certos standards 

normativos para que possam efetivamente permitir concluir que certo regime é, de 

fato, democrático: "não é qualquer performance teatral que serve" (SCHEDLER, 

2013, p. 83). Schedler parte, então, da famosa fórmula de Robert Dahl, segundo a 

qual para que um sistema político seja democrático, ele deve possuir "a qualidade 

de ser plenamente responsivo a todos os seus cidadãos" (DAHL, 1973, p. 2) para 

propor sete condições concretas para que "eleições regulares satisfaçam a 

promessa de escolha democrática efetiva" (SCHEDLER, 2013, p. 83). Essas 
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condições - que o autor chama de corrente da escolha democrática - procuram 

especificar a ideia geral de que eleições de qualidade devem permitir competição 

genuína e refletir a vontade dos eleitores e, portanto, uma representação efetiva 

(HARTLYN; MCCOY; MUSTILLO, 2007). 

Eleições democráticas devem, então, i) envolver a delegação de autoridade 

para tomar decisões (empoderamento); ii) dar liberdade para que os cidadãos se 

organizem, apoiem e forme partidos; iii) permitir que os cidadãos conheçam as 

alternativas disponíveis e iv) que tenham direitos iguais de participação; v) os 

cidadãos devem ser livres para expressar suas preferências; vi) seus votos devem 

ser igualmente contados e, por fim; vii) devem ser decisivos -- eleições sem 

consequências não se qualificam como democráticas (SCHEDLER, 2013). 

Cada uma das dimensões ou critérios citados reflete uma condição normativa 

que deve ser satisfeita para que uma eleição possa qualificar-se como efetivamente 

democrática. Schedler mostra, contudo, que, em cada uma dessas dimensões, 

existem diversas estratégias de manipulação eleitoral que procuram subverter o 

caráter democrático do pleito. O autor cita vários exemplos, como a exclusão de 

opositores políticos, a fragmentação da oposição, a coerção ou corrupção de 

eleitores, ou a criação de regras enviesadas de competição eleitoral, além da fraude 

e impunidade que passam a ocorrer durante (e após) as eleições. (SCHEDLER, 

2013) 

Hartlyn, McCoy e Mustillo (2007, p.77) também oferecem alguns padrões ou 

chaves por meio dos quais seria possível avaliar a qualidade de uma eleição. Os 

autores resumem o que seria uma eleição democrática da seguinte forma: 

 
Os padrões chave são que eleições democráticas devem ser 
procedimentalmente justas e tecnicamente razoáveis. Elas devem ser 
inclusivas em termos de capacidade eleitoral ativa e abertas e competitivas 
em termos de participação de partidos e candidatos. As campanhas 
eleitorais não devem ser indevidamente enviesadas em favor de partidos ou 
candidatos particulares, e os resultados devem refletir a vontade dos 
eleitores livremente expressa nas urnas. O processo deve aumentar a 
confiança do público no sistema política como um todo em função da 
percepção de sua justiça, precisão e eficiência. (HARTLYN; MCCOY; 
MUSTILLO, 2007, p. 77). 
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A literatura, portanto, aponta para a necessidade de que eleições democráticas 

satisfaçam a critérios mínimos de qualidade para que possam ser veículos eficazes 

para a existência de uma relação legítima de representação política. A questão mais 

difícil, no entanto, é como manter e assegurar, de modo eficaz, a qualidade dessas 

eleições. Como visto, é na administração e fiscalização prática que se pode 

encontrar a solução para o problema. Essas atividades têm sido descritas por vários 

autores (MARCHETTI, 2008; MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002) como governança 

eleitoral. 

No trabalho clássico de Mozaffar e Schedler (2002), os autores apontam que 

em praticamente todas as eleições há inconsistências menores que compõem a 

chamada margem de erro do processo eleitoral. Nesse sentido, pequenas 

irregularidades ou ilícitos não são suficientes, se pequenos, para afetar a 

credibilidade das eleições e a aceitação do seu resultado por parte dos políticos e 

partidos derrotados (PASTOR, 1999). 

Esses problemas, no entanto, podem se acumular e ocorrer de modo 

sistemático e generalizado a ponto de desqualificar as eleições como eleições 

democráticas -- e é justamente nesses casos que a (in)eficácia da governança 

eleitoral torna-se mais clara. Em democracias consolidadas, a percepção da 

importância da administração e fiscalização é menos presente porque os cidadãos 

tendem a já confiar no processo eleitoral e no seu resultado (MOZAFFAR; 

SCHEDLER, 2002; PASTOR, 1999). Os autores apontam, entretanto, que uma 

"governança eleitoral ineficaz é uma causa importante de muitas eleições 

fraudulentas vistas em regimes de transição nas últimas décadas" .(MOZAFFAR; 

SCHEDLER, 2002, p. 6) 

Por governança eleitoral pode-se entender "um abrangente número de 

atividades que cria e mantém o vasto arcabouço institucional no qual se realizam o 

voto e a competição eleitoral. Ela opera em três diferentes níveis: formulação das 

regras (rule making); aplicação das regras (rule application) e decisão com base nas 

regras (rule adjudication)" (MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002, p. 7). Marchetti resume 

os três eixos que compõem a governança eleitoral da seguinte forma: 
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O rule making seria a escolha e a definição das regras básicas do jogo 
eleitoral. Nesse nível da governança eleitoral é que são determinados, por 
exemplo, a fórmula eleitoral, os distritos eleitorais, a magnitude das eleições, 
as datas em que serão realizadas e outras questões legais que permitam 
aos concorrentes a segurança de como o jogo será jogado. Aqui também 
são definidas algumas regras que pouca atenção recebem da literatura 
política, como as regras da (in)elegibilidade e da organização dos órgãos 
responsáveis pela administração das eleições. 
No rule application, temos a implementação e o gerenciamento do jogo 
eleitoral; por exemplo, o registro dos partidos, candidatos e eleitores, a 
distribuição das urnas, os procedimentos a serem adotados no dia das 
eleições e outras regras que garantam a transparência, a eficiência e a 
neutralidade na administração do jogo. Podemos dizer que é o nível da 
administração do jogo eleitoral. 
Por fim, pelo rule adjudication temos a administração dos possíveis litígios 
entre os competidores, o contencioso eleitoral. Ao dirimir e administrar as 
controvérsias na disputa eleitoral, nesse nível se determinam os 
procedimentos, executa-se a contagem dos votos e publicam-se os 
resultados finais da disputa eleitoral (MARCHETTI, 2008). 

 

Como aponta Marchetti, os elementos da governança eleitoral não ficam, em 

geral, sob responsabilidade de um mesmo órgão. Todavia, o rule application e o rule 

adjudication, isto é, a administração efetiva das eleições, fica a cargo de órgãos 

específicos conhecidos como Electoral Management Boards - EMBs, termo que o 

autor traduz por Organismo Eleitoral - OE (MARCHETTI, 2008). Os organismos 

eleitorais são responsáveis por evitar a manipulação do processo eleitoral, 

exercendo funções administrativas e fiscalizatórias. Dessa forma, sua atuação 

relaciona-se, diretamente, à manutenção da qualidade das eleições e, por via de 

consequência, do próprio regime democrático. 

Os organismos eleitorais, contudo, não possuem as mesmas configurações. 

Hartlyn, McCoy e Mustillo (2007) citam, pelo menos, quatro tipos de organismos 

eleitorais: i) dominados por um único partido (em geral, pelo partido incumbente); ii) 

multi-partidários; iii) independentes e multi-partidários; iv) independentes de partidos. 

O fator decisivo, na classificação proposta, é a vinculação ou não a partidos. Isso 

porque muitos organismos eleitorais estão diretamente vinculados ao Poder 

Executivo, a quem compete administrar e fiscalizar o processo eleitoral. 

Marchetti (2008) resume os diversos critérios para classificação de organismos 

eleitorais em dois: a) quanto à posição institucional eles podem ser governamentais, 

independentes, duplamente independentes ou mistos; b) quanto ao vínculo 

institucional, eles podem ser de carreira, partidários, especializados ou combinados. 
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A questão colocada por este trabalho - e que pode, agora, ser enfrentada a 

partir da ideia de qualidade das eleições, governança eleitoral e organismos 

eleitorais - é saber se há um sistema de administração e fiscalização que seja mais 

eficaz para a democracia. A questão pode ser colocada, utilizando a exposição feita 

até aqui, da seguinte maneira: existe um modelo de governança eleitoral mais 

efetivo na manutenção do caráter democrático das eleições de uma certa 

comunidade? 

Como tentei explicar até aqui, a literatura sobre o autoritarismo eleitoral tem 

mostrado que a qualidade das eleições é dependente da manutenção prática e 

concreta de certas condições normativas. Para isso, os organismos eleitorais 

desempenham um papel fundamental. Mas, se isso é assim, o modelo mais eficaz 

será aquele que tiver mais capacidades de garantir não só formalmente, mas em 

especial efetivamente, a qualidade das eleições. 

Nesse sentido, o sistema mais eficaz dependerá de outras condições políticas, 

culturais e históricas do país. A literatura tem mostrado, por exemplo, que, em países 

latino-americanos e democracias "menos consolidadas", "organismos eleitorais 

profissionais e independentes de influência partidária e controle governamental 

fornecem uma chance muito maior de eleições de sucesso, particularmente se 

comparados àqueles dominados por um único partido" (HARTLYN; MCCOY; 

MUSTILLO, 2007, p. 92). Sobre o tema, Marchetti (2008) observa que, recentemente, 

vários países passaram a adotar o modelo de OEs independentes e especializados, 

tendência que representa um rompimento com modelos de governança mais 

tradicionais, nos quais a administração das eleições fica a cargo do Poder Executivo. 

A Justiça Eleitoral brasileira é um organismo eleitoral independente e 

especializado (MARCHETTI, 2008). O modelo brasileiro, no entanto, não pode ser 

considerado, em abstrato, melhor ou pior que outros. Como visto, o que interessa, 

na prática, é a capacidade do organismo de garantir a qualidade das eleições, e as 

condições para sua eficácia podem variar de país para país. 

No Brasil, por exemplo, alguns autores apontam que o modelo de governança 

eleitoral adotado se deveu, em parte, à desconfiança de que a administração das 

eleições ficasse a cargo de partidos, do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. 
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Sadek (1995) afirma, nesse sentido, que as disputas oligárquicas da República 

Velha, com os procedimentos de fraude eleitoral que as acompanhavam, fizeram 

crescer o apoio à ideia de que caberia aos juízes, vistos, de algum modo, como 

independentes e íntegros, o trabalho de administração e fiscalização das eleições. 

Assim, para a autora, à época "parecia imprescindível afastar os poderes Executivo 

e Legislativo da administração e do controle do processo eleitoral, e retirar das 

Câmaras Legislativas a prerrogativa da verificação dos mandatos" (SADEK, 1995, p. 

15). 

Com efeito, o modelo de Justiça Eleitoral brasileiro parece ter conseguido 

realizar, a contento, as atividades de administração e fiscalização das eleições, uma 

vez que, a despeito de eventuais falhas, os resultados dos pleitos em períodos 

democráticos têm sido vistos como legítimos por eleitores e pelos derrotados. Esse é 

um elemento importante porque, como apontaram Hartlyn, McCoy e Mustillo  (2007), 

o processo eleitoral deve, também, aumentar a confiança do público nas eleições e 

no seu resultado, sendo esta uma importante medida de sua eficácia. 

Em um estudo sobre a Justiça Eleitoral brasileira, Falcão e Oliveira (2012) 

chegaram à conclusão de que existe "uma percepção positiva do brasileiro sobre o 

papel do Poder Judiciário, mais especificamente da justiça eleitoral, no processo 

político eleitoral". Além disso, os autores concluíram que a Justiça Eleitoral "goza de 

legitimidade para a competência de organizar e fiscalizar a competição política. 

Neste sentido, quando se trata de governança eleitoral, o brasileiro confia nas 

instituições da justiça e reconhece a legitimidade do Poder Judiciário" (FALCÃO; 

OLIVEIRA, 2012). Isso oferece uma medida do grau de eficácia da administração e 

fiscalização das eleições no Brasil já que eventuais falhas nessa atividade se 

refletiriam, naturalmente, na percepção dos cidadãos sobre ela. 

Isso não quer dizer que o modelo brasileiro seja o melhor modelo, dentre todos 

os modelos possíveis. A eficácia do sistema de administração e fiscalização na 

garantia da democracia dependerá de uma série de variáveis. O sistema brasileiro 

tem, de fato,  conseguido bons resultados. No entanto, e para fins de conclusão do 

presente trabalho, é  importante observar que a manutenção da eficácia (e, por via 

de consequência, da legitimidade) da atuação da Justiça Eleitoral precisa levar em 

conta alguns fatores potencialmente desestabilizadores: em primeiro lugar, o 
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excesso de judicialização (observado, por exemplo, por Marchetti (2008)) pode 

aumentar a percepção do Judiciário como um agente político do processo eleitoral; 

em segundo lugar, a ausência de transparência ou de medidas que possam ser 

vistas como pouco transparentes (como, no caso brasileiro, o debate sobre voto 

impresso e auditoria de urnas eletrônicas) podem também corroer a imagem da 

Justiça Eleitoral e, portanto, a confiabilidade da sua atuação. 

Por fim, o controle e a administração das eleições não podem minar a liberdade 

de escolha do corpo eleitoral e a regra da representação, por via, por exemplo, de 

um excesso de intervenção e de filtros para candidatos e partidos concorrem no 

processo. Isso pode minar não só a confiança no sistema de administração e 

fiscalização, mas na própria democracia. Há um necessário equilíbrio que deve ser 

perseguido pelos sistemas de administração e fiscalização das eleições, os quais, 

para serem eficazes, devem garantir, na prática, eleições confiáveis, justas e livres. 
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Resumo 
 

É comum a opinião de que o ano eleitoral é quando mais se vê ações de agentes públicos. Algumas 
dessas condutas, porém, são vedadas pela legislação e é preciso que os agentes públicos estejam 
atentos para que não incorram em ilícito eleitoral. Escreve conjuntamente com o advogado Thárik 
Uchôa o advogado eleitoralista Luiz Fernando. 
 
Palavras-chave: Lei das eleições. Condutas vedadas. Demissão. Exoneração. Servidor público. 
 
 

Em ano eleitoral, é comum ver brasileiros compartilhando a opinião de que se 

trata do período em que mais se vê ações por parte dos agentes públicos. Algumas 

dessas condutas, porém, são vedadas pela legislação. 

Vamos entender melhor. 

É inegável que prefeitos e gestores públicos em geral têm a possibilidade de 

realizar variadas ações, não só em período eleitoral. 

O problema surge justamente por causa das eleições. É que, no período que 

antecede o pleito, a legislação veda algumas condutas, caracterizando como ilícito 

eleitoral a sua prática nas situações previstas. 

________________ 
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e Processo Civil lato sensu pela Escola Superior de São Paulo. Advogado, especializado em Direito 
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como assistente de Juiz de Direito de entrância final no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
Membro da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB/GO. 
2 Advogado, pós-graduando em direito público, atua principalmente na seara do Direito Eleitoral e 
Partidário, já participou na coordenação jurídica de diversas campanhas eleitorais no estado de 
Goiás, membro da Comissão de Direito Partidário e Eleitoral da OAB-GO. 
  



LUZ,Thárik Uchôa e SILVA, Luiz Fernando Neto 

Revista Eletrônica Eleições & Cidadania do TRE-PI, Volume 1, Número 1, 2020.   69 
 

Quer ver como funciona na prática? 

Um caso que serve de exemplo aconteceu no município de Bacuri-MA e 

acabou resolvido na Justiça [TJ-MA – REMESSA: 175072001 MA, Relator: 

ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2001, CURURUPU]. ( 

MARANHÃO, 2001). 

Segundo os autos, determinada servidora pública concursada, aliada do 

candidato adversário do prefeito à época, foi transferida para um órgão a cerca de 

25 km do local em que ela fora lotada inicialmente. 

Ocorre que a transferência foi promovida dentro do período de 3 meses 

anteriores às eleições. 

Para agravar a situação, restou comprovado que a real intenção da medida era 

de fato a perseguição política sofrida pela servidora em virtude do seu 

posicionamento político. 

Logo, em conformidade com a lei, a solução mais adequada para o caso foi 

mesmo a anulação do ato de transferência. Por consequência, a servidora voltou a 

exercer sua função no local anterior. 

Mas nem sempre as ações no âmbito do serviço público configurarão ilícito 

eleitoral. As hipóteses estão delimitadas na legislação. 

Visando proteger a igualdade de oportunidades entre candidatos nas eleições, 

o art. 73 da Lei nº 9.504/97 elenca várias condutas vedadas aos agentes públicos, 

servidores ou não, sob pena de incorrência em ilícito eleitoral. 

Embora sejam diversas as hipóteses de vedação, vamos nos ater à 

interessante disposição do Inciso V, cuja redação proíbe, para servidores ou não: 

Art. 73 [...] 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, 
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o 
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar 
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o 
antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno 
direito, ressalvados: 
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a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou 
dispensa de funções de confiança[…]. (BRASIL, 1997, grifo nosso). 
 

Como é possível observar da simples leitura do dispositivo legal, é proibido 

qualquer ato que impeça ou dificulte o exercício de função pública, bem como a 

extinção ou modificação das vantagens inerentes ao servidor. 

Dessa maneira, a suspensão da ordem de férias dentro do período citado, sem 

demonstração do interesse da administração e com motivações políticas, caracteriza 

perfeitamente a conduta vedada. (BRASIL, 2010, p. 16-17). 

Outrossim, a supressão de eventual gratificação, na janela de tempo 

estabelecida pela legislação, também é caso de conduta vedada e, por 

consequência, ilícito eleitoral. 

Mas é importante frisar que tais condutas somente são vedadas quando 

partirem ex officio (por iniciativa) da autoridade competente. 

Em resumo, um servidor pode requerer por conta própria sua exoneração ou 

transferência dentro do período de 3 meses anterior ao pleito. 

Nessa circunstância, não há como se falar em ilícito eleitoral. 

Por outro lado, embora as contratações e demissões sejam vedadas nesse 

período, o próprio art. 73, inciso V e alíneas da Lei nº9.504/97 ressalvam os casos 

de nomeação ou exoneração para cargos em comissão e designação ou a dispensa 

de funções de confiança. (BRASIL, 1997). 

Além disso, também é possível e legal a demissão do servidor por justa causa, 

dentro do período de 3 meses anterior ao pleito. 

Nesse caso, evidentemente, deve ser respeitado o mandamento constitucional 

do devido processo legal. 

Embora pareça complexo, esse dispositivo nos ensina que, caso o chefe do 

servidor realize sua transferência ou demissão por questões políticas, inexistente o 

interesse público, fica evidente o desvio de finalidade do ato e, portanto, resta 
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vedada a conduta pela lei. 

Mas o que é desvio de finalidade? 

O desvio de finalidade consiste em qualquer ato que o gestor realize com um 

intenção oculta e recriminável. 

Apesar de haver um objetivo aparente, a intenção por trás desse 

comportamento não é a correta. 

Em outras palavras, ao invés de realizar a transferência de um servidor para 

suprir um eventual déficit de pessoal em outra localidade, na verdade, o prefeito 

realiza tal ato com finalidades pessoais, seja vingança, perseguição política ou até 

mesmo aversão ao funcionário público. 

E o direito do servidor demitido ou transferido, qual é? 

Caso o servidor tenha sido demitido dentro do período de 3 meses anterior ao 

pleito, ele tem direito de ser reintegrado ao cargo que ocupava e do qual foi 

ilegalmente retirado, bem como de reaver os valores não recebidos 

Já aquele servidor transferido irregularmente dentro do mesmo período deve 

ser direcionado ao antigo local de trabalho. 

Também é claramente possível a indenização por dano moral em ambos os 

casos, diante de todo o transtorno suportado pelo servidor. 

Por fim, o servidor que foi demitido em desobediência ao art. 73 da Lei 

9.504/97 tem direito de receber os vencimentos devidos do período em que esteve 

fora por ato ilícito do poder público, bem como receber indenização por dano 

material diante da perda desses valores. 

Quais as consequências da ocorrência das condutas vedadas? 

Compreendidas as vedações, agora cabe analisarmos as consequências 

possíveis para quem age em desacordo com a lei. 
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Antes de mais nada, é importante destacar que o desvio de finalidade já implica 

na possibilidade de ação de improbidade administrativa manejada pelo Ministério 

Público. 

Como tais situações geralmente ocorrem por questões de disputa política, caso 

tal ação seja ajuizada pelo MP, a legislação possibilita a suspensão do ato e a 

imposição de multa, ainda que a conduta não tenha sido realizada por agente 

público. 

Anota-se que, constatada a ocorrência da improbidade, o prefeito ou gestor 

político responsável pode ter a inelegibilidade imposta (UCHOA, 2020). 

No entanto, não se avalia somente a conduta do chefe do Executivo, mas 

também dos beneficiários e demais agentes políticos envolvidos. 

Caso verificado o abuso de poder, abre-se a possibilidade de cassação do 

registro de candidatura ou mesmo do diploma do político, se já eleito (conforme o 

art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90). (BRASIL, 1990). 

Tudo isso é motivado por um princípio democrático fundamental: a máquina 

administrativa não pode ser colocada a serviço de candidaturas no processo 

eleitoral, sob risco de grave violação do livre exercício do voto. 

Além disso, a legislação pertinente ainda informa que qualquer exoneração 

dentro do período vedado será suspensa e acarretará multa de 5 a 100 mil Unidades 

Fiscais de Referência (UFIR). 

No Estado de Goiás, atualmente, o valor de uma UFIR corresponde a R$ 

3,5226. (GOIÂNIA, 2019). 

Logo, além da possibilidade de experimentar uma ação civil por improbidade 

administrativa, aquele que age em desacordo com a vedação legal poderá ter que 

pagar uma multa de aproximadamente até R$ 350.000,00. 

E as penalidades não param por aí. 

As sanções já mencionadas não excluem a possibilidade da ocorrência de 
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crime. 

Tal hipótese penal agrava sobremaneira a situação do perseguidor político 

diante da possibilidade da pena privativa de liberdade. 

Em arremate, caso haja qualquer intercessão de prefeito, servidor público ou 

particular, no período anterior ao pleito, ocorrendo quaisquer das condutas vedadas 

que abordamos, é caso de ilícito eleitoral. 
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Advogados: José Adailton Araújo Landim Neto (OAB/PI: 13.752), Raimundo de Araújo Silva Junior

(OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI: 6.544) e Pedro de Alcântara Ribeiro

(OAB/PI: 2.402)

Agravado: Avelar de Castro Ferreira

Advogados: José Adailton Araújo Landim Neto (OAB/PI: 13.752), Raimundo de Araújo Silva Junior

(OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI: 6.544), Pedro de Alcântara Ribeiro

(OAB/PI: 2.402) e Terezinha de Castro Ferreira (OAB/PI: 9.106

Interessado: Laércio Dias de Carvalho

Advogado: Josino Ribeiro Neto (OAB/PI: 748)

Interessado: Nunes de Jesus Santos

Advogados: José Norberto Lopes Campelo (OAB/PI: 2.594) e Isabelle Marques Sousa (OAB/PI: 9.309)

Interessados: Rian Marcos Alves da Silva  e José Ronaldo Deodato de Siqueira

Advogado: Germano Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI: 5.952)

Interessado: Martinho Afonso Ribeiro

Interessado: Hélio Isaias da Silva

Advogada: Andreia de Araújo Silva (OAB/PI: 3.621)

Relator: Juiz Charlles Max Pessoa Marques da Rocha)

RECURSO. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL ELEITORAL. QUESTÃO DE ORDEM. AIJE E AIME.

MESMA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. NECESSIDADE DE
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JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO REGIMENTAL.

CABIMENTO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL.

MÉRITO NO AGRAVO REGIMENTAL. RENÚNCIA DA

ADVOGADA DOS RECORRENTES. COMPROVAÇÃO DA

CIÊNCIA DOS ASSISTIDOS NO PRAZO DE 10 DIAS PARA

CONSTITUÍREM NOVO PATRONO. DESNECESSIDADE DE

INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 110 DO CPC. VOTO NO

RECURSO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO

DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA.

ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA QUE DEVE SER

APRECIADA NO MÉRITO. GRAVAÇÕES AMBIENTAIS

PRODUZIDAS POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE.

DECLARAÇÕES OBTIDAS EM ENTREVISTAS COM

POPULARES QUE NÃO FORAM CONFIRMADAS EM JUÍZO.

AUSÊNCIA DE VALOR PROBANTE. SUPOSTAS PRÁTICAS DE

ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO, DE CONDUTA

VEDADA E DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.

AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSOS CONHECIDOS E

PROVIDOS.

- Os agravantes são litisconsortes necessários dos recorrentes

desassistidos, o que, na esteira da jurisprudência do TSE, demonstra

sua legitimidade e interesse para interpor este recurso.

- A comunicação da renúncia é ínsita à relação jurídica de mandato

estabelecida entre o advogado e o cliente, de modo que é providência a

ser tomada pelo mandatário-renunciante, descabida qualquer

intervenção judicial, não se aplicando nesta hipótese a regra do art. 76

do CPC.

- Tendo a advogada renunciante providenciado a notificação a que

refere o artigo 112 do CPC e decorrido o prazo legal para que os

outorgantes informassem a nomeação de novos advogados, contra eles

correm os prazos independentemente de suas intimações, sem

qualquer prejuízo ao prosseguimento do feito.

- A jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que a

renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu

constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação

judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da

representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de

novo advogado.

- Agravo Regimental conhecido e improvido.
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- Preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário: é

pacífica na jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral a

necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, em sede

de ação de investigação judicial eleitoral, entre os candidatos

beneficiados pelas condutas ilícitas e os terceiros que dela

participaram. Observa-se que todos os que foram indicados com

beneficiários ou participantes dos ilícitos foram regularmente

incluídos no polo passivo, inclusive tendo sido citados e apresentado

defesa. Preliminar rejeitada.

- Preliminar de ilicitude da prova: na circunstância dos autos, a

matéria atinente à ilicitude da prova não deve ser conhecida como

questão preliminar, por se tratar de matéria indissociável da análise

meritória que deve ser apreciada quando do exame do mérito da causa.

Preliminar rejeitada.

- São lícitas as gravações de entrevistas com moradores e eleitores,

produzidas por um dos interlocutores, na esteira da jurisprudência

mais recente do colendo Tribunal Superior Eleitoral (REspe

408-98/SC, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 09/05/2019, DJe de

06/08/2019), mas, em relação àquelas cujos entrevistados não foram

ouvidos em Juízo, os diálogos respectivos são destituídos de valor

probante.

- Para a configuração do ilícito eleitoral faz-se imprescindível a

apresentação de provas robustas e incontestes de sua perpetração.

- , as provas produzidas pelas partes e submetidas ao crivo doIn casu

contraditório e da ampla defesa, em obediência ao devido processo

legal, revelaram-se frágeis e inaptas a demonstrar a ocorrência dos

ilícitos alegados (abuso do poder econômico e político, conduta

vedada e captação ilícita de sufrágio).

- Recursos conhecidos e providos.

 

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA,

ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, CONHECER dos

recursos e, pelo voto de desempate, vencidos o Relator e o Juiz Agliberto Gomes Machado e,

parcialmente, o Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer, DAR PROVIMENTO a ambos os recursos para

julgar improcedentes os pedidos exordiais, na forma do voto divergente do Desembargador Fernando

Lopes e Silva Neto, o qual foi acompanhado pelos Juízes Antônio Soares dos Santos, Thiago Mendes de

Almeida Férrer (parcialmente), Aderson Antônio Brito Nogueira e pelo Desembargador José James
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Gomes Pereira. Foi designado para lavrar o acórdão o Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, autor

do primeiro voto vencedor.

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em

Teresina, 26 de maio de 2020.

 

DESEMBARGADOR FERNANDO LOPES E SILVA NETO

Relator designado

 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR   JUIZ CHARLLES MAX PESSOA MARQUES DA ROCHA(RELATOR):

 Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral,

Senhores Advogados e demais pessoas presentes,

Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos por Carmelita de Castro Silva, Luis Alberto Costa

 Macedo e Helio Isaias da Silva (ID 2272620) e por Rian Marcos Alves da Silva, Nunes de Jesus Santos,

 Laercio Dias de Carvalho, Jose Ronaldo Deodato de Siqueira, Martinho Afonso Ribeiro (ID 2272670),

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 13ª Zona Eleitoral que julgou parcialmente procedente

Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação “Força do Povo” e Avelar de Castro

Ferreira e reconheceu a prática de atos de abuso do poder econômico e político e de conduta vedada pelos

recorrentes, nas eleições municipais de 2016.

Na petição inicial de fls. 01/150 do ID 2270320, os investigantes alegaram que os investigados

teriam incorrido na prática de abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio,

consubstanciadas no oferecimento de diversas benesses, tais como poços tubulares, reformas e barragens

a eleitores carentes, tendo contado com a participação efetiva da Secretaria Estadual de Defesa Civil do

Estado do Piauí.

Asseveraram que os investigados Carmelita de Castro Silva, Prefeita eleita, e seu esposo, Sr. Hélio

Isaias da Silva, à época Secretário da Defesa Civil do Estado do Piauí, comandam um “projeto de poder”

no município de São Raimundo Nonato-PI e utilizaram dos seus elevados poderes econômico e político

para desequilibrar o resultado das Eleições.

Narram que, entre os dias 06 e 07 de setembro de 2016, houve a promessa e efetiva instalação de

poços tubulares, em troca do voto na população beneficiada, nas seguintes localidades: Cachoeirinha,

Cacimbas, Lagoa dos Veados, Serra Nova, Assentamento Lago da Baixa e Nascimento,

Calango/Queixada, Vereda, Lagoa dos Bois, Lagoa da Pedra II, Lagoinha dos Macários, e Lagoa de Fora.

Além da instalação de poços, afirmam que houve a promessa e efetiva entrega de poste, canos de

PVC e tijolos na Localidade Serra Nova; doação de caixas d’água com a logomarca do DNOCs na

Localidade Lagoa dos Bois; reparação e construção de barragem nas Localidades Pedro do Mocó e

Fechadão, respectivamente; promessa de distribuição de 55 (cinquenta e cinco) residências com bomba,

caixas d’água e 1.500 metros de canos de PVC na Localidade Garrincho; implantação de rede de água na
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Localidade Patos; construção de barragem na Localidade Retiro, com máquina da Secretaria de Defesa

Civil; reparo na barragem da Localidade Serra dos Gringos, por meio da Secretaria de Defesa Civil;

limpeza da lagoa na Localidade Lagoa Comprida, com utilização de tratores da Secretaria de Defesa

Civil; pavimentação de paralelepípedos no Povoado São Vitor; distribuição de água por caminhão-pipa

no município, pela Secretaria de Defesa Civil; realização de limpeza na Localidade Lagoa do

Nascimento; irregularidades nas contratações de empresas para implantação de abastecimento de água e

recuperação de barragens nas Localidades Pé do Morro e Vistosa; distribuição irregular de cestas básicas

e filtros pela Secretaria de Defesa Civil.

Aduzem os investigantes que o conjunto de ilícitos praticados possuem gravidade, tendo sido

configurados o abuso de poder econômico e político, a captação ilícita de sufrágio e prática de conduta

vedada, pelo que requereram a cassação dos registros ou diplomas dos candidatos investigados, além da

declaração de inelegibilidade e aplicação de multa a todos, seja pelo reconhecimento do abuso, seja pela

prática da captação ilícita de sufrágio e/ou conduta vedada, determinando a imediata posse dos segundos

colocados nas Eleições 2016.

As provas foram acostadas à inicial nas páginas 42/150 do ID 2270270.

Regularmente citados todos os investigados acostaram defesa aos autos. O investigado Paulo

Jeovane de Sousa Santos apresentou defesa no ID 2270270 às fls. 188/201. O Sr. Nunes de Jesus Sousa,

no ID 2270270, páginas 212/233.

Os investigados Katiuscia de Oliveira Ribeiro Moraes e Arenaldo Ribeiro Fernandes apresentaram

defesa nas páginas 240/254 do ID 2270270. A defesa de Eumadeus Pereira Ferreira consta do ID

2270270, páginas 263/276.

Carmelita de Castro Silva e Luis Alberto Costa Macedo apresentaram defesa de ID 2270270,

páginas 283/328. Laércio Dias de Carvalho apresentou defesa de ID 22703710, páginas 07/24.

José Ronaldo Deodato Siqueira apresentou defesa de ID 22703710, páginas 28/42. Rian Marcos

Alves da Silva apresentou defesa de ID 22703710, páginas 56/74. Hélio Isaias da Silva apresentou defesa

de ID 22703710, páginas 90/140. Por fim, o investigado Martinho Afonso Ribeiro apresentou defesa de

ID 22703710, páginas 143/177.

No dia 10/07/2017, houve audiência de instrução e foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas

pelos investigantes (ID 2272320, páginas 136/138): Raimundo Nonato da Costa França, Nilton Araújo

Candim Neto, Aerolino Ribeiro Deusdará, João Aparecido de Sousa e Cleonice Ribeiro da Silva; e a

oitiva das testemunhas arroladas pelos investigados (ID 2272320, páginas 137/140): Ailton Macario de

Castro, Milton Aparecido Dias Castro, Raimundo Fernandes Castro, Ivanaldo Santos Silva, Luis Ferreira

dos Santos Neto, Fábio de Sousa Barbosa e Berilo de Negreiros Paes.

A degravação da audiência está reproduzida nos arquivos de ID 2276670 e 2273820.

Em atenção às diligências deferidas em audiência de instrução, acostou-se aos autos os documentos

de fls. 146-155 do ID 2272320.

Laudo de Perícia Criminal Federal, nº 0847/2018, de ID 2272420, páginas 98/100, atestando que "o

perito assistiu todos os 85 vídeos, não identificando qualquer sinal de edição. Os vídeos possuem muito

boa qualidade de imagem e, dentro de cada vídeo, não foi encontrada nenhuma descontinuidade da
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imagem que pudesse sugerir a existência de um corte. O som está em concordância com o conteúdo

apresentado do vídeo. Assim sendo, não foram encontrados indícios de edição nos vídeos questionados à

perícia".

Laudo de Perícia Criminal Federal, nº 1053/2018, de ID 2272420, páginas 102/105, atestando que

“ao exame perceptual e contextual das imagens contidas nos arquivos de formato ‘JPEG’ citados acima,

não foram encontradas inconsistências entre a imagem perquirida e o processo de geração natural de

imagem, nem cópia e colagem, inconsistências geométricas, inconsistências de iluminação, sombras,

reflexos ou outras inconsistências digitais. Várias das fotografias possuem correspondência de elementos

quando comparadas com vídeos já periciados no Laudo nº 0847/2018- SETEC/SR/PF/AM”.

Alegações finais dos investigantes de ID 2272470, páginas 112/146.

Alegações finais dos investigados de ID 2272470, páginas 149/173, e ID 2272520, páginas 01/50.

Parecer do Ministério Público Eleitoral da 13ª Zona Eleitoral, de ID 2272520, páginas 59/64,

opinando pela procedência da ação.

Sentença, de ID 2272520, páginas 68/118, a qual decidiu o que segue:

"julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral -

AIJE, reconhecendo a prática de atos de abuso de poder econômico e político e de conduta vedada pelos

investigados CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUÍS ALBERTO COSTA MACEDO, HÉLIO ISAÍAS

DA SILVA, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, NUNES DE JESUS SANTOS, LAÉRCIO DIAS DE

CARVALHO, JOSÉ RONALDO DEODATO DE SIQUEIRA e MARTINHO AFONSO RIBEIRO e, em

conseqüência:

1- Casso os diplomas expedidos em favor de CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUÍS ALBERTO

COSTA MACEDO, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, NUNES DE JESUS SANTOS e LAÉRCIO

DIAS DE CARVALHO, e decreto a perda dos mandatos eletivos que lhe foram outorgados nas eleições

para, respectivamente, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador de São Raimundo Nonato, no ano de 2016;

2 - Declaro inelegíveis os investigados CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUÍS ALBERTO COSTA

MACEDO, HÉLIO ISAÍAS DA SILVA, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, NUNES DE JESUS

SANTOS, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, JOSÉ RONALDO DEODATO DE SIQUEIRA e

MARTINHO AFONSO RIBEIRO, pelo período de 08 (oito) anos (art. 22, XIV, da Lei Complementar n.

64/90);

3 - Declaro nulos os votos conferidos aos investigados CARMELITA DE CASTRO SILVA e LUÍS

ALBERTO COSTA MACEDO, no pleito eleitoral de 2016, convocando eleição suplementar para os cargos

de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de São Raimundo Nonato/PI, apenas para completar o período do

mandato em curso (art. 224, §§ 3º e 4º do Código Eleitoral);

4 - Declaro que os votos conferidos aos investigados eleitos para cargos de Vereador RIAN MARCOS

ALVES DA SILVA, NUNES DE JESUS SANTOS, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO e JOSÉ

RONALDO DEODATO DE SIQUEIRA, remanescem válidos apenas para a % agremiação partidária

específica, como votos de legenda;

5- Aplico ao investigado HÉLIO ISAÍAS DA SILVA multa de 50.000 (cinqüenta mil) UFIR, a ser
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convertida para real, observando a última cotação;

6 - Aplico aos investigados CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUÍS ALBERTO COSTA MACEDO,

RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, NUNES DE JESUS SANTOS, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO,

JOSÉ RONALDO DEODATO DE SIQUEIRA e MARTINHO AFONSO RIBEIRO multa individual de

5.000 (cinco mil) UFIR, a ser convertida para real, observando a última cotação. Por outro lado,

considerando a insuficiência probatória, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de

Investigação Judicial Eleitoral - AJJE em face dos investigados EUMADEUS PEREIRA FERREIRA,

PAULO JEOVANE DE SOUSA SANTOS e KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MORAES

Declaro extinto o feito, sem análise do mérito, quanto ao investigado ARENALDO RIBEIRO

FERNANDES, nos termos do art. 485, DC, do CPC, pelo seu falecimento.

Recurso Eleitoral, de ID 2272570, páginas 04/80, de CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUÍS

ALBERTO COSTA MACEDO e HÉLIO ISAÍAS DA SILVA, requerendo o provimento do recurso para,

em análise preliminar: a) Extinguir do processo sem julgamento do mérito ante a ausência de formação do

litisconsórcio passivo necessário, a saber, o representante legal do DNOCS; alternativamente, em não

sendo admitida a extinção total do feito, o que não se espera, requer que seja considerada a sua extinção

em relação aos fatos atinentes à irregularidade no âmbito da doação das caixas d'água do DNOCS; b)

Reconhecer a ilicitude das gravações em áudio e vídeo colacionadas na inicial, por se tratarem de provas

colhidas de forma clandestina, sem autorização dos interlocutores, mediante uso de fraude e falsidade

ideológica, com o conseqüente desentranhamento dos vídeos e gravações, bem como a desconsideração

de todos fatos relacionados às referidas provas e a nulidade das provas dela decorrentes, em razão de

tratar-se de prova ilícita, conforme necessária aplicação da Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada. E,

quanto ao mérito: a) A reforma da decisão vergastada que julgou procedente a ação de investigação

judicial eleitoral; b) Afastar a declaração de inelegibilidade do recorrente LUÍS ALBERTO COSTA

MACEDO, por não ter sido comprovada a sua participação direta nas supostas ilicitudes atribuídas na

AIJE; e c) Requer, ainda, seja afastada, na sua integralidade, a condenação ao pagamento de multa

imposta aos recorrentes.

Recurso Eleitoral, de ID 2272570, páginas 83/150, de RIAN MARCOS ALVES DA SILVA,

NUNES DE JESUS SANTOS, LAERCIO DIAS DE CARVALHO, JOSÉ RONALDO DEODATO DE

SIQUEIRA e MARTINHO AFONSO RIBEIRO, requerendo o provimento do recurso para em análise

preliminar: a) Extinguir do processo sem julgamento do mérito ante a ausência de formação do

litisconsórcio passivo necessário, a saber, o representante legal do DNOCS; alternativamente, em não

sendo admitida a extinção total do feito, o que não se espera, requer que seja considerada a sua extinção

em relação aos fatos atinentes à irregularidade no âmbito da doação das caixas d'água do DNOCS; b)

Reconhecer a ilicitude das gravações em áudio e vídeo colacionadas na inicial, por se tratarem de provas

colhidas de forma clandestina, sem autorização dos interlocutores, mediante uso de fraude e falsidade

ideológica, com o conseqüente, desentranhamento dos vídeos e gravações, bem como a desconsideração

de todos fatos relacionados às referidas provas, e a nulidade das provas dela decorrentes, em razão de

tratar-se de prova ilícita, conforme necessária aplicação da Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada. E,

quanto ao mérito: a) A reforma da decisão vergastada que julgou procedente a ação de investigação

judicial eleitoral; b) Requer, ainda, seja afastada, na sua integralidade, a condenação ao pagamento de

multa imposta aos recorrentes.
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Contrarrazões dos investigantes de ID 2272570, páginas 165/217.

Parecer do Procurador Regional Eleitoral no ID 2730120 opinando pelo não acolhimento das

preliminares alegadas pelos recorrentes, conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento parcial

do recurso de Luís Alberto Costa Macedo, apenas para afastar a sanção de inelegibilidade aplicada a esse

recorrente, e desprovimento dos demais recursos, mantendo a sentença para os outros recorrentes em

todos os seus termos.

Petição no ID 2743070 da causídica dos recorrentes, Sra. Luana Paes de Almeida Castro,

 informando a renúncia aos mandatos a ela conferidos, pelos quais patrocinava os recorrentes Rian

Marcos Alves da Silva, Nunes de Jesus Santos, Laercio Dias de Carvalho, Jose Ronaldo Deodato de

Siqueira e Martinho Afonso Ribeiro na presente ação.

A advogada acostou, ainda, as cartas de renúncia por meio das quais deu ciência aos recorrentes,

todas recebidas pessoalmente por eles, no dia 04/02/2020, data que também foram juntadas aos autos (ID

2743120).

Ressalte-se que, nas referidas cartas, a causídica alerta expressamente às partes do prazo de dez

dias para contratarem novo patrono, consoante o disposto no art. 112 do CPC.

Despacho no ID 2792120 em que este relator entende que, operada a comunicação da renúncia pela

causídica anterior e, estando devidamente cientificados da necessidade de contratação de novo advogado,

desnecessária se torna a intimação pessoal dos recorrentes, devendo o feito seguir sua marcha processual,

independentemente de intimação, e determina a inclusão do feito em pauta de julgamento,

preferencialmente, na Sessão Judiciária do dia 03/03/2020.

Os recorrentes Carmelita de Castro Silva e Luis Alberto Costa Macedo interpuseram agravo

regimental em face do supracitado despacho, alegando que a referida renúncia acarretou um vício de

representação a ensejar a suspensão processual e intimação pessoal dos recorrentes para constituição de

novo representante, nos termos do art. 76 do CPC.

Aduzem que o despacho agravado afeta interesse dos litisconsortes necessários das partes

desassistidas, posto que a defesa deles estando prejudicada, igualmente prejudica a defesa dos agravantes,

considerando, por conseguinte, ser cabível o presente Agravo Regimental.

Por fim, asseveram que o artigo 76 do Código de Processo Civil prevê expressamente a

necessidade de suspensão do processo, e a designação de prazo para regularização da representação da

parte, pelo que pleiteiam a intimação pessoal dos recorrentes.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID 2817970), afirmam que se trata de medida protelatória,

que busca atrasar a marcha processual. Sustentam o não cabimento do agravo regimental contra despacho

sem conteúdo decisório, como no presente caso.

Defendem, ainda, a ilegitimidade dos agravantes em recorrer do despacho vergastado, uma vez que

não restou demonstrado prejuízo em suas defesas, já que, ao contrário, tentam desvincular-se dos atos

praticados pelos vereadores.

Alegam ser desnecessária a intimação das partes para que constituam novo advogado, uma vez que

já foram cientificadas para tanto, havendo a especificidade de que as partes foram notificadas

pessoalmente. Nesse sentido, colacionam diversos julgados, inclusive deste Egrégio.
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O recorrente Laercio Dias de Carvalho apresentou procuração nos autos, em 28/02/2020, bem

como pugnou pela concessão de prazo razoável para que o novo causídico aprecie e conheça dos autos

(ID 2824470).

Com relação ao agravo regimental interposto, o Procurador Regional Eleitoral manifestou-se, no ID

2831120, pelo seu conhecimento e desprovimento, a fim de que seja mantido o teor do despacho

decisório de ID 2792120 e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de ID 2272670.

Em 02/03/2020, o recorrente Nunes de Jesus Santos apresentou nova procuração, requerendo

concessão de prazo razoável para conhecimento do feito, além de pleitear a reunião dos presentes autos

ao Recurso Eleitoral na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600533-36.2019.6.18.0000 para

julgamento em conjunto (ID 2832370).

Julgamento adiado para o dia 10/03/2020, consoante certidão de julgamento de ID 2853520, por

determinação do relator.Nessa data, o causídico Dr. Germano Tavares Pedrosa e Silva requereu

habilitação nos autos para representar o recorrente Rian Marcos Alves da Silva, pedindo adiamento do

julgamento, bem como foi levantada questão de ordem acerca do julgamento em conjunto dos presentes

autos com o RE nº 0600533-66.2019.6.18.0000, relativo à AIME, a qual foi definida somente na sessão

do dia 16/03/2020, quando o Tribunal decidiu que os processos deveriam ser julgados em conjunto.

Registre-se que os recursos eleitorais foram pautados para as sessões de julgamento dos dias

23/03/2020 e 31/03/2020, as quais não ocorreram.

É o relatório.

V  O  T  O 

O SENHOR   JUIZ CHARLLES MAX PESSOA MARQUES DA ROCHA(RELATOR):

 Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral,

Senhores Advogados e demais pessoas presentes,

I – DO AGRAVO REGIMENTAL

Inicialmente, cumpre analisar agravo regimental interposto pelos recorrentes Carmelita de Castro

Silva e Luis Alberto Costa Macedo em face do despacho de ID 2792120, proferido nos autos do Recurso

Eleitoral nº 0600531-66.2019.6.18.0000. Passo a exercer o juízo de admissibilidade do aludido recurso.

I-a) DO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL

O cabimento de Agravo Regimental está previsto no Regimento Interno do Tribunal Regional

Eleitoral do Piauí, no artigo 115, :in verbis

Art. 115. A parte que se considerar prejudicada por despacho do Presidente ou do Relator poderá

requerer que se apresentem os autos em mesa, para ser a decisão confirmada ou alterada.
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Os agravados alegaram o não cabimento do presente Agravo Regimental, em virtude do

comando insculpido no art. 1001 do Código de Processo Civil, qual seja o de não caber recursos em face

de despachos sem conteúdo decisório.

Em que pese o despacho agravado determine apenas a inclusão do feito em pauta de julgamento,

entendo que, diante do posicionamento acerca da desnecessidade de intimação dos recorrentes para

regularizarem a sua representação nos autos, as partes legítimas poderiam se valer do presente supedâneo

recursal para discutirem o pronunciamento judicial vergastado, sendo o agravo regimental o instrumento

indicado para isso, nos termos da legislação de regência.

Portanto, entendo ser o recurso cabível.

 

I-b) DA LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DOS AGRAVANTES

Os agravantes asseveram que possuem legitimidade para recorrer da decisão agravada e que há

claro prejuízo processual a eles, caso os recorrentes desassistidos não sejam intimados para regularizarem

a representação processual na forma prevista no artigo 76 do CPC, devendo esse Juízo suspender o curso

da ação e conferir prazo razoável para regularização de sua representação.

Aduzem que são litisconsortes necessários e que, por se tratar de matéria de ordem pública, a

 implica em manifesta nulidade relativa quanto aos atosausência de intimação pessoal dos recorrentes

praticados a partir do despacho agravado.

Por sua vez, os agravados alegam a ausência de legitimidade e interesse recursal dos agravantes,

uma vez que não demonstraram o prejuízo ao seu direito de defesa, caso se prossiga o feito regularmente.

Pois bem.

A legitimidade e o interesse recursal são pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. De

acordo com o art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo

terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.

Os agravantes são litisconsortes necessários dos recorrentes desassistidos, o que, na esteira da

jurisprudência do TSE, demonstra sua legitimidade e interesse para interpor este recurso.

Desse modo, entendo que o presente agravo preencheu os pressupostos de admissibilidade

recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

É como voto.

I-c) DO MÉRITO DO AGRAVO REGIMENTAL
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Consoante relatado, a advogada, Sra. Luana Paes de Almeida Castro, que era patrona dos

recorrentes Rian Marcos Alves da Silva, Nunes de Jesus Santos, Laercio Dias de Carvalho, Jose Ronaldo

Deodato de Siqueira e Martinho Afonso Ribeiro na presente ação, informou renúncia aos mandatos a ela

conferidos, após a interposição do recurso ordinário, em 04/02/2020.

Acostou, ainda, as cartas de renúncia por meio das quais deu ciência aos recorrentes, todas

recebidas pessoalmente por eles, no dia 04/02/2020, data que também foram juntadas aos autos (ID

2743120).

Ressalte-se que, nas referidas cartas, a causídica alertou expressamente às partes do prazo de dez

dias para contratarem novo patrono, consoante o disposto no art. 112 do CPC.

Transcorrido referido prazo, esta relatoria proferiu despacho no ID 2792120 no qual entendemos

que, operada a comunicação da renúncia pela causídica anterior e, estando devidamente cientificados da

necessidade de contratação de novo advogado, desnecessária se tornava a intimação pessoal dos

recorrentes, devendo o feito seguir sua marcha processual, independentemente de intimação, tendo

determinado a inclusão do feito em pauta de julgamento, preferencialmente, na Sessão Judiciária do dia

03/03/2020.

Diante disso, os recorrentes Carmelita de Castro Silva e Luis Alberto Costa Macedo

interpuseram agravo regimental, alegando que o prejuízo na defesa dos demais recorrentes, que lhes são

litisconsortes necessários, afetaria a sua defesa, pugnando, ainda, pela intimação pessoal dos recorrentes

desassistidos para regularização do vício na representação processual.

O recorrente Laercio Dias de Carvalho apresentou procuração nos autos, em 28/02/2020, bem

como pugnou pela concessão de prazo razoável para que o novo causídico aprecie e conheça dos autos

(ID 2824470).

Outrossim, o recorrente Nunes de Jesus Santos apresentou nova procuração, em 02/03/2020, às

vésperas do julgamento em 03/03/2020, requerendo concessão de prazo razoável para conhecimento do

feito, além de pleitear a reunião dos presentes autos ao Recurso Eleitoral na Ação de Impugnação de

Mandato Eletivo nº 0600533-36.2019.6.18.0000 para julgamento em conjunto (ID 2832370).

Ademais, o causídio Germano Tavares Pedrosa e Silva formulou pedido de habilitação nos autos

 para o recorrente Rian Marcos Alves da Silva, durante a sessão de julgamento do dia 10/03/2020, quando

também requereu seu adiamento.

Todavia, apesar de regularmente cientificados pela patrona anterior, não houve nenhuma

 informação nestes autos de que os recorrentes Jose Ronaldo Deodato de Siqueira e Martinho Afonso

Ribeiro, ao final do decêndio estabelecido no aludido artigo 112, § 1º, do Código de Processo Civil e até a

presente data, tivessem constituído novo procurador.

Conforme as cartas de renúncia de ID 2743120, verifica-se a inequívoca ciência dos recorrentes

da necessidade de habilitarem novos advogados, uma vez que todos receberam pessoalmente as cartas e,
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em seu teor, a causídica alerta expressamente às partes do prazo de dez dias para contratarem novos

patronos, consoante o disposto no art. 112 do CPC.

As citadas petições de habilitação dos advogados, acostadas nos autos independentemente da

intimação pessoal dos recorrentes, apenas reforçam o entendimento já exposado no despacho agravado.

Notadamente, como se comprova neste caso concreto, a renúncia dos mandatos regularmente

comunicada pela patrona aos seus constituintes dispensa a determinação judicial para intimação de

regularização da representação processual.

Destaco, ainda, que a legislação de regência, diante da renúncia do causídico, não impõe ao Juízo

o ônus de intimar a parte para constituir novo advogado, tampouco para adotar outras providências para a

regularização de sua representação processual.

A comunicação é ínsita à relação jurídica de mandato estabelecida entre o advogado e o cliente,

de modo que é providência a ser tomada pelo mandatário-renunciante, descabida qualquer intervenção

judicial, não se aplicando nesta hipótese a regra do art. 76 do CPC.

O aludido artigo refere-se a situações de incapacidade processual ou de irregularidade da

representação da parte, as quais não se amoldam ao presente caso, em que não se vislumbra nenhuma

dessas hipóteses.

Entendo que, não à toa, o legislador regulamentou as situações específicas de renúncia e

revogação de mandato, a exemplo, em dispositivos diferentes, quais sejam o art. 112 e 111 do CPC.

Sendo assim, tendo a antiga advogada providenciado a notificação a que refere o artigo 112 do

CPC e decorrido o prazo legal para que os outorgantes informassem a nomeação de novos advogados,

contra eles correm os prazos independentemente de suas intimações, sem qualquer prejuízo ao

prosseguimento do feito.

Nesse aspecto, é preciso destacar que, além dos direitos e deveres dos sujeitos do processo, há

também os ônus processuais, os quais só existem para as partes e que não as obrigam a praticar

determinados atos no curso do processo, mas lhe acarretam prejuízos jurídicos quando descumpridos.

Sobre o tema, as lições trazidas por Humberto Theodoro Júnior
1
são de que “a diferença entre

ônus, de um lado, e deveres e obrigações, de outro lado, está em que a parte é livre de adimplir ou não o

primeiro, embora venha a sofrer dano jurídico em relação ao interesse em jogo no processo. Já com

referência às obrigações e deveres processuais, a parte não tem disponibilidade, e pode ser compelida

coativamente à respectiva observância, ou a sofrer uma sanção equivalente”.

Tais considerações amoldam-se perfeitamente ao vertente caso. Aqui, não se trata de não se ter

oportunizado à parte a correção de eventual falha na representação processual. Entendo que, diante da

renúncia ocorrida, apresentou-se à parte interessada um ônus de regularizar a sua representação, no prazo

legal.
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Inobstante, não se pode obrigar que a parte o cumpra. Estando ela inequivocamente ciente do que

lhe incumbe e, em não se desincumbindo do ônus imposto, recaem sobre ela as consequências de sua

omissão.

Corroborando esse entendimento, a doutrina do processualista José Miguel Garcia Medina,

afirma que “se a parte foi notificada da renúncia de seu advogado e deixou de constituir novo procurador,

os prazos do processo correrão independentemente de intimação, não sendo anulados os atos praticados

anteriormente”
2
.

Outrossim, há vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça,

sedimentando que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na

forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a

regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.

A saber, colaciono os seguintes julgados daquela Corte Especial e dos Tribunais de Justiça, na

parte que interessa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. ASSINATURA DO RECURSO POR MEIO

ELETRÔNICO. ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL QUE NÃO POSSUI

PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA Nº 115 do STJ.

CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DECURSO

DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO

TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR

DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º,

DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO

 CONHECIDO.(…) 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no

sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu

constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para

intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos,

  sendo seu ônus a constituição de novo advogado. […] 5. Agravo interno não conhecido. (STJ,

AgInt no AREsp 1259061/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado

em 24/09/2018, DJe 27/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE.

SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO

PRAZO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO

 INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de

que, havendo regular comunicação à parte no que tange à renúncia do mandato pelo seu

patrono, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a

regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono.
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Precedentes. 2. Diante da comprovação da ciência inequívoca da agravante acerca da

renúncia de sua patrona, não há que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos

 subsequentes, ou ofensa aos dispositivos legais invocados como violados. A reforma do

julgado, nesse ponto, demanda reexame de matéria fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula

7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.025.325/SP, Relator

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 18/4/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS

LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Inexiste nulidade quando proferida decisão

monocrática, embora incluído o processo em pauta, porquanto não há falar em preclusão pro

 judicato nos termos da pacífica orientação desta Corte (precedentes). II - A atual

jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de ser prescindível a intimação da

parte para constituição de novo advogado, quando comprovada a notificação pelo causídico

da renúncia dos poderes, conforme artigo 45 do antigo Código de Processo Civil (artigo 112

 do NCPC). III - Aplica-se, portanto, a súmula 168/STJ, para indeferimento dos Embargos de

Divergência, mantendo-se a decisão agravada conforme proferida. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt nos EAREsp 510.287/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j.

15/3/2017, DJe 27/3/2017 - sem destaque no original)

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Decisão que rejeitou

alegação de nulidade de atos processuais posteriores à renúncia de seus advogados

anteriores, em razão da ausência de intimação da parte agravante para regularização de

sua representação processual. Descabimento do inconformismo. A agravante foi

devidamente cientificada, por seus anteriores patronos, da renúncia do mandato, bem

como da necessidade de constituição de novos advogados no prazo de 10 dias, nos termos

do art. 45 do CPC/1973 (art. 112 do CPC/2015). Precedentes deste Tribunal e do SJT.

 Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32069). (TJ-SP-AI:

 21815477520198260000 SP 2181547-75.2019.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de

Julgamento: 04/12/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO

ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO NCPC (ART. 45 CPC/73).

INÉRCIA DA PARTE EMBARGANTE EM CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. NÃO

 CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apesar de cientificada da

renúncia, a parte autora não constituiu novo advogado, deixando de regularizar a

representação no prazo do art. 112 do CPC. 2. A ausência de representação processual,

ainda que proveniente de renúncia posterior à interposição do recurso, impõe à parte o

dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de

 pressuposto processual. 3. Embargos de declaração não conhecidos. À unanimidade. (TJ-SP,

2019.00638684-96, 200.881, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª

TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-21).
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Nessa esteira de posicionamento, também decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, nos julgados

abaixo transcritos:

ELEIÇÕES 2010. GASTOS ILICÍTOS DE CAMPANHA. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/1997.

METADE DOS GASTOS DE CAMPANHA EFETUADA EM DINHEIRO, SUPOSTAMENTE

COM PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE 8 (OITO) FISCAIS PARA CADA SEÇÃO

ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE 45.000 CAMISETAS AMARELAS. CASSAÇÃO DO

 DIPLOMA. GRAVIDADE DOS ILÍCITOS. (…) 5. “Decorrido o prazo de dez dias, após a

renúncia do mandato, devidamente notificada ao constituinte, o processo prossegue,

correndo os prazos independentemente de intimação, se novo procurador não for

 constituído. Interpretação dos arts. 45 e 267, II, III, IV e § 1º, do Código de Processo Civil”

 (STF, AI 676.479 AgR-ED-QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 15.8.2008).

 (TSE– RO: 32420116230000 Boa Vista/RR 63732015, Relator: Min. Rosa Maria Pires

 Weber, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data de Publicação: DJE – Diário de justiça

eletrônico – 09/08/2018 - Página 23-33).

ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. NÃO

CONHECIMENTO DE RECURSO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO

PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO

DE ABUSO DE PODER POLÍTICO NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE LANÇAMENTO DE

 IPTU EM ÁREAS INVADIDAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de

representação processual, proveniente de renúncia posterior à interposição do recurso,

impõe à parte o dever de regularização. A inércia do recorrente que, devidamente

cientificado pelos advogados renunciantes, não constitui novo patrono, acarreta o não

conhecimento do recurso. Precedentes. (...)(TSE – RJ: REsp nº 442-59.2012.6.19.0146,

Relatora originária: Min. Luciana Lóssio, Data de Julgamento: 16/08/2016).

 Importa ressaltar, ainda, que o art. 257, § 3º do Código Eleitoral impõe que o Tribunal dê

preferência ao recurso interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral que resulte em cassação de

registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo sobre quaisquer outros recursos, ressalvados

habeas corpus e mandado de segurança.

Essa preferência deve ser observada não só na ordem de julgamento, mas em toda a condução do

processo. Nesse diapasão, registre-se que esta relatoria jamais olvidou da necessidade de zelar pelos

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ocorre que, diante da situação concreta que se apresentou nos autos, exaustivamente exposta aos

Eminentes pares, faz-se premente a observância do princípio da especial celeridade,que rege os feitos que

tramitam na Justiça Eleitoral, dada a temporalidade dos mandatos, insculpido no art. 97-A da Lei

9.504/97, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, a saber:
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Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, considera-se 

duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período

máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral.

§ 1ºA duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as

instâncias da Justiça Eleitoral.

§ 2ºVencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no art. 97, sem prejuízo de

representação ao Conselho Nacional de Justiça.

A presente ação de investigação judicial eleitoral foi ajuizada em 14/12/2016, tendo sido julgada

somente em 01/09/2019, quando já estava finalizando o terceiro ano de mandato, não sendo razoável, que,

em sede recursal, o processo se estenda ainda mais, ampliando a instabilidade política no município, às

vésperas de um novo pleito.

 Assim, é tarefa desse órgão colegiado evitar que feitos dessa natureza avancem para as eleições

seguintes sem a devida resposta jurisdicional.

Portanto, a fim de cuidar para que o ônus da demora do julgamento do recurso não recaia nesta

Justiça Especializada, mister avançar com o enfrentamento das questões dele decorrentes, mormente

porque se mostra evidente a regularidade processual do feito.

 novo Código de Processo Civil, em seu artigo 6º,Ademais, impende ressaltar que o

expressamente dispõe “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

O princípio da cooperação tem supedâneo nos princípios da boa-fé objetiva e da razoável

duração do processo, o que pressupõe uma conduta de lealdade por parte de todos sujeitos do processo.

Essa cooperação impõe que, apesar de haver interesses divergentes no confronto das pretensões de cada

parte, todos os agentes do processo devem conduzir a sua efetiva participação processual como

colaboradores, fornecendo ao juiz subsídios para a construção de uma decisão justa
3
.

Desse modo, ante o exposto,  constata-se a inércia dos recorrentes Jose Ronaldo Deodato de

Siqueira e Martinho Afonso Ribeiro, porquanto caberia a eles, cientificados pessoalmente pela advogada

renunciante, em atenção aos princípios e precedentes supracitados, constituírem novo patrono, no prazo

de 10 dias, sob pena do processo prosseguir independentemente de sua intimação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial, nego provimento ao

presente agravo regimental, a fim de que seja mantido o teor do despacho de ID 2792120, podendo o

julgamento do feito seguir, independentemente da intimação dos recorrentes desassistidos para

habilitarem nos autos novos advogados.

É como voto.
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II – VOTO NO RECURSO DA AIJE

 Os recursos eleitorais (ID 2272620 e ID 2272670) são cabíveis, tempestivos, interpostos por

partes legítimas e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais deles

conheço.

 Passo a analisar as duas preliminares aventadas pelos recorrentes em suas petições recursais,

quais sejam: a) ausência de constituição de litisconsórcio passivo necessário e b) ilicitude das provas

referentes às gravações em vídeos acostadas aos autos.

II.1 - Preliminar de ausência de constituição de litisconsórcio passivo necessário

Os recorrentes CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUIS ALBERTO COSTA MACEDO e

HELIO ISAIAS DA SILVA aduziram, em sede de preliminar, a ausência de formação de litisconsórcio

passivo necessário (ID 2272570, páginas 13/25). A mesma preliminar foi alegada pelos demais

recorrentes no ID 2272570, páginas 89/100.

Afirmam que devem figurar no polo passivo da presente relação processual, além dos agentes

diretamente responsáveis, os supostos beneficiados pela conduta vergastada, quando não praticadas por

estes de modo direto.

Aduzem que os investigantes fizeram expressa referência ao Departamento Nacional de Obras

Contra as Secas – DNOCS - na inicial, além de acostarem fotografias de caixas d’água com a logomarca

do órgão federal, as quais teriam sido doadas irregularmente.

Concluem, então, que, nos termos da inicial, o representante legal do DNOCS teria praticado

diretamente a conduta ilícita relativa à doação de caixas d’água e equipagem de poços, o que imporia sua

citação como litisconsorte passivo necessário.

É pacífica na jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral a necessidade de formação

de litisconsórcio passivo necessário, em sede de ação de investigação judicial eleitoral, entre os

candidatos beneficiados pelas condutas ilícitas e os terceiros que dela participaram.

Para aferição da necessidade de litisconsórcio passivo, é suficiente a aplicação da teoria da

asserção, devendo integrar o polo passivo da ação as pessoas às quais seja diretamente atribuída, na

petição inicial, a prática de condutas ilícitas (Recurso Especial Eleitoral nº 32503, Acórdão, Relator(a)

Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 28/11/2019,

Página 60-62).

Assim, a análise da necessidade de formação de litisconsórcio passivo deve basear-se nos termos

indicados na petição inicial, verificando se nela consta a imputação ao eventual litisconsorte de

responsabilidade ou participação na prática de algum dos ilícitos descritos.
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Na petição inicial dos investigantes consta referência ao Departamento Nacional de Obras Contra

as Secas no contexto da doação de caixas d’água na região da Lagoa dos Bois, segundo a qual:

“Na Lagoa dos Bois, foi equipado 01 (um) poço na propriedade do Sr. Milton Aparecido Dias de

Castro, que também recebeu caixas d’água do DNOCS. Se tratou de promessa da candidata a

prefeita eleita, e ora investigada, Sra. Carmelita Castro, juntamente com o seu candidato a

vice-prefeito, Sr. Beto Macêdo, e o vereador reeleito por sua coligação, Sr. Nunes de Jesus

Santos [...]

O mesmo vereador Nunes de Jesus também doou, na mesma região da Lagoa dos Bois, caixas

 ao senhor Valdenor Magalhães de Castro e sua esposa, Zita, bem como ao Sr. Carlosd’água

Ferreira de Castro, e também ao Sr. Milton de Castro, já citado. Aqui é importante notar que a

caixa d’água doada contém logomarca e inscrições do DNOCs – Departamento Nacional de

Obras Contra as Secas – o que denota que foram obtidas por meio de alguma das

 Esse fato fica comprovado quando essa doação específica é analisada nosecretarias estaduais.

contexto mais amplo das construções de poços, barragens e calçamentos, que contaram, como se

demonstrará, ”.com a participação direta da Secretaria Estadual de Defesa Civil

Conforme se constata no trecho indicado acima, a referência ao Departamento Nacional de Obras

Contra as Secas limita-se à afirmação de que consta a logomarca do órgão na caixa d’água, que teria sido

doada pelo vereador Nunes de Jesus, por Carmelita Castro e Bêto Macedo, e obtida através da Secretaria

Estadual de Defesa Civil.

Não há nenhuma outra referência ao órgão federal ou indicação de participação de algum de seus

servidores ou dirigentes. Portanto, não é a simples “menção” a determinado órgão ou agente público que

impõe a obrigatoriedade de sua inclusão no polo passivo da ação de investigação judicial eleitoral.

Na verdade, na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o fato de se imputar

responsabilidade por ilícitos eleitorais a terceiros é que demanda, por força do princípio do contraditório,

sua citação como litisconsorte necessário.

Portanto, da leitura da exordial não se vislumbra referência à participação de agente público

 Ao contrário, oligado ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS - nas condutas.

trecho citado é claro ao afirmar que o vereador Nunes de Jesus, Carmelita Castro e Beto Macêdo foram os

responsáveis pela doação supostamente irregular e que as caixas d’água foram obtidas por meio da

Secretaria Estadual de Defesa Civil, cujo representante – a quem, de fato, se imputa responsabilidade pela

prática de ilícitos eleitorais – foi regularmente chamado a compor o polo passivo da demanda.

Desse modo, observa-se que todos os que foram indicados com beneficiários ou participantes dos

ilícitos foram regularmente incluídos no polo passivo, inclusive tendo sido citados e apresentado defesa.

Assim, “o litisconsórcio foi regularmente observado pelo autor da ação ao incluir no polo passivo

tanto aquele a quem imputou a responsabilidade pelo abuso do poder econômico como os candidatos

beneficiados” (Recurso Especial Eleitoral nº 50120, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
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Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 26/06/2019, Página 25), motivo pelo qual não assiste

razão aos recorrentes a pretensão de incluir na demanda agente a quem não se imputou qualquer

responsabilidade pelos ilícitos narrados.

Voto, portanto, pela rejeição da preliminar.

II.2 - Da preliminar de ilicitude da prova

Os recorrentes alegam que a gravação que instruiu a inicial e as demais provas dela decorrentes

são nulas, por tratar-se de gravação clandestina, feita sem autorização judicial e sem consentimento dos

interlocutores.

A apreciação desta preliminar exige a análise do contexto fático e da própria perícia de voz

realizada pela Polícia Federal. Dessa forma, e considerando, ainda, o princípio da primazia do mérito,

insculpido no art. 4º do Código de Processo Civil, entendo que essas alegações devam ser analisadas

quando da regular apreciação das questões meritórias.

Nessa circunstância, a matéria atinente à ilicitude da prova não deve ser conhecida como questão

preliminar, por se tratar de matéria indissociável da análise meritória que deve ser apreciada quando do

exame do mérito da causa.

Destaco que este tem sido o posicionamento desta Egrégia Corte em inúmeros precedentes,

podendo-se citar: RE nº 060003367, de relatoria do eminente Juiz Daniel Santos Sobral Rocha, julgado

em 23/04/2019; RE nº 060192460, de relatoria do eminente Juiz Astrogildo Mendes de Assunção Filho,

julgado em 17/09/2019; e AIJE n° 748-74.2016.6.18.0062, cujo relator foi o eminente Juiz Paulo Roberto

de Araújo Barros, julgada em 29/05/2018.

Com essas considerações, VOTO pela rejeição do desentranhamento das mídias carreadas aos

autos e reservo-me à análise da ilicitude da prova durante a apreciação do mérito.

II.3– DO MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de dois recursos eleitorais interpostos por Carmelita de Castro Silva,

 Luis Alberto Costa Macedo e Helio Isaias da Silva (ID 2272620) e por Rian Marcos Alves da Silva,

Nunes de Jesus Santos, Laercio Dias de Carvalho, Jose Ronaldo Deodato de Siqueira, Martinho Afonso

 Ribeiro (ID 2272670), em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 13ª Zona Eleitoral que julgou

parcialmente procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação “Força do Povo”

e Avelar de Castro Ferreira e reconheceu a prática de atos de abuso do poder econômico e político e de

conduta vedada pelos recorrentes, nas eleições municipais de 2016.

Em síntese, os recorrentes afirmam que a sentença combatida está “calcada em gravações

unilateralmente produzidas pelos investigantes/recorridos, após a derrota nas urnas”. Acrescentam que o

“eminente magistrado, durante toda a sua sentença, apega-se aos vídeos gravados de pessoas não ouvidas
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em juízo, e, portanto, não submetidas ao contraditório, em detrimento da prova testemunhal e material

produzida”.

Afirmam, ainda, que a prova coligida demonstra a existência de diversas obras no município de

São Raimundo Nonato, mas que não há prova consistente da relação entre essas obras e a eleição dos

investigados/recorrentes.

Antes de tudo, porém, cumpre analisar as alegações relativas à ilicitude da gravação ambiental

que deu suporte ao pedido inicial, o que passo a fazer.

Os recorrentes CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUIS ALBERTO COSTA MACEDO e

HELIO ISAIAS DA SILVA alegaram, ainda em sede de preliminar, a ilicitude das provas consistentes

em gravações ambientais realizadas pelos Senhores Raimundo Nonato da Costa França, conhecido como

“Marabá” e Thiago Castro, correligionário do Sr. Avelar de Castro Ferreira, bem como das demais provas

dela decorrentes (ID 2272570, pp. 25/35).

Os demais recorrentes reproduziram a mesma alegação, em seus exatos termos (ID 2272570, pp.

101/110).

Os recorrentes fundamentam sua alegação de ilicitude nos seguintes argumentos:  Raimundoa)

Nonato da Costa França (conhecido por Marabá), Thiago Castro e Nilton Araújo Candim Neto realizaram

gravações clandestinas, sem o conhecimento dos entrevistados;  os autores das gravações induziram osb)

entrevistados a falar o que eles queriam;  os autores da gravação se apresentaram como funcionários dac)

Secretaria Estadual de Defesa Civil, o que configuraria falsidade ideológica e meio ardiloso de obtenção

de prova.

De fato, consta como prova do processo uma série de gravações ambientais nas quais supostos

beneficiários de condutas ilícitas praticadas pelos recorrentes afirmam ter recebidos benefícios durante o

período eleitoral. A questão colocada em sede de preliminar e ora analisada é, portanto, saber se tais

gravações constituem meios idôneos de prova.

Passa-se, então, à análise de cada um dos fundamentos apresentados para sustentar a ilicitude da

gravação.

Os recorrentes afirmam (ID 2272570, p. 26) que, como os entrevistados não sabiam que estavam

sendo gravados, a gravação violaria as normas de direito material. Citam precedentes do Tribunal

Superior Eleitoral no sentido de ser ilícita a gravação realizada em ambiente estritamente particular, por

um dos interlocutores, sem conhecimento dos demais e sem autorização judicial.

O tema da licitude das provas obtidas por meio de gravações clandestinas vem sendo objeto de

evolução jurisprudencial há alguns anos. Os próprios recorrentes mencionam precedente oriundo do

Supremo Tribunal Federal no sentido da licitude da gravação ambiental realizada sem conhecimento de
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um dos interlocutores, não obstante acrescentem que o citado precedente não seja aplicável no âmbito

eleitoral (Inq-QO 2116, Rel. Min. Marco Aurelio, Rel. para acórdão Min. Ayres Britto, publicado em

29/02/2012, Tribunal Pleno).

No ponto, é preciso distinguir duas situações envolvendo gravações: a situação em que uma das

partes do diálogo realiza a gravação, sem que seu interlocutor tenha conhecimento; e a situação em que

um terceiro, estranho à conversa, realiza a gravação. Neste último caso, tem-se hipótese de ,interceptação

enquanto no primeiro, de gravação ambiental clandestina.

É pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores que a gravação ambiental e a interceptação não se

confundem. Neste diapasão, conforme decidido pelo STJ, “a gravação de conversa realizada por um

 (HCdos interlocutores não caracteriza interceptação, inexistindo dispositivo legal que a proíba”

210.498/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012,

DJe 15/03/2012).

No presente caso, a alegação é de ilicitude da prova sob o argumento de que, no âmbito eleitoral,

a gravação de um dos interlocutores, sem conhecimento de outro, viola regra de direito material.

Não é esse, entretanto, a jurisprudência atual da Corte Superior Eleitoral, que, em precedentes

recentes superou o posicionamento anterior e firmou entendimento diverso daquele encampado pelos

recorrentes.

Para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir das Eleições de 2016, vale, no âmbito eleitoral, o

entendimento já pacificado no Supremo Tribunal Federal acerca das gravações ambientais, conforme

precedentes abaixo:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPTAÇÃO

ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO. VICE. ELEITOS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL.

PROVA CONSIDERADA ILÍCITA PELO TRE/SC. HODIERNO ENTENDIMENTO DO TSE:

LICITUDE, EM REGRA, DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AMBIENTE PÚBLICO OU

PRIVADO. EXCEPCIONALIDADES QUE OBSTAM A ADMISSIBILIDADE DESSE MEIO

DE PROVA ANALISADAS CASO A CASO. MANIPULAÇÃO DO MEIO DE PROVA.

INDUZIMENTO DO CANDIDATO À PRÁTICA DO ILÍCITO. INADMISSIBILIDADE DO

CONTEÚDO DA GRAVAÇÃO. ILICITUDE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA

DECISÃO VERBERADA. AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte,

para os feitos referentes às eleições 2016 e seguintes, firmou-se no sentido de admitir, em

regra, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos

demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, ficando as

excepcionalidades, capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado, submetidas à

apreciação do julgador no caso concreto, de modo a ampliar os meios de apuração de

. 2. No caso, do contextoilícitos eleitorais que afetam a lisura e a legitimidade das eleições

fático constante do acórdão regional, extrai-se que o encontro entre candidato e eleitor foi fruto

de conversas e acordos prévios em que se expôs a necessidade deste em receber ajuda financeira
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para custeio de despesas médicas, de modo que o benefício oferecido pelo candidato foi

decorrência de induzimento do próprio beneficiário, que obteve auxílio de adversários políticos

dos agravados, os ora agravantes, no planejamento dos fatos e na obtenção e instalação dos

equipamentos necessários para a realização da gravação. 3. Essas circunstâncias, portanto,

maculam o conteúdo da gravação ambiental e a torna inócua para a comprovação da captação

ilícita de sufrágio imputada aos agravados. 4. Agravos internos aos quais se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 28629, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -

Diário de justiça eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 36/37)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AIJE. ART. 41-A DA LEI

Nº 9.504/97. VEREADOR ELEITO. CASSAÇÃO. ART. 22 DA LC N° 64/90. GRAVAÇÃO

AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM O CONHECIMENTO

DOS DEMAIS E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA CONSIDERADA LÍCITA PELO

TRE/SP. CONSONÂNCIA COM O HODIERNO ENTENDIMENTO DO TSE: LICITUDE, EM

REGRA, DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. SÚMULA Nº 30/TSE. ALEGAÇÃO DE

FLAGRANTE PREPARADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27 DO

TSE. INOVAÇÃO DE TESES RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE.

PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.1. O entendimento desta Corte, firmado para os

processos referentes ao pleito de 2016, é no seguinte sentido: a gravação ambiental é, a

princípio, admissível como prova lícita, visto que o ambiente em que efetivada não se

afigura determinante para reconhecer a sua (i)licitude, devendo-se analisar as

excepcionalidades de cada caso a fim de se aferir a existência de óbices à utilização do

 2. Noconteúdo da gravação, tal como a constatação de flagrante preparado. Precedentes.

caso, o TRE/SP, com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal, consignou a licitude

de gravação ambiental de diálogo ocorrido em frente e dentro da residência do ora agravante,

sem o consentimento deste, no qual oferece benesses a

eleitoras.3. A decisão agravada, ao analisar a (i)licitude da gravação ambiental do referido

diálogo, assentou sua licitude, com base nas premissas fático-probatórias estabelecidas perante a

instância ordinária e no entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 30/TSE.4. O

agravante insiste que, nas razões do recurso especial, arguiu a ilicitude da gravação diante do

suposto induzimento à prática de ilícito, contudo não demonstrou, a partir da moldura fática do

acórdão regional, as circunstâncias em que a gravação ambiental foi produzida de modo a

corroborar sua alegação.5. Ante a deficiência de fundamentação, inaceitável o recurso especial

quanto à tese de flagrante preparado, nos termos do enunciado da Súmula nº 27 deste Tribunal.6.

A alegação apresentada pela vez primeira em agravo interno configura inovação de tese recursal,

não podendo ser apreciada, dada a consumação da preclusão. Precedente.7. Agravo interno a que

se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 70078, Acórdão, Relator(a) Min. Edson

Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 04/02/2020, Página 188)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
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ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PRELIMINARES. MULTA. EMBARGOS

PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISPENSABILIDADE. MÉRITO. COMPRA

DE APOIO POLÍTICO EM TROCA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. CONJUNTO

PROBATÓRIO ROBUSTO. GRAVIDADE. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO. 1.

Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como

agravo regimental. Precedentes. 2. No decisum monocrático, proveu-se em parte o recurso

especial do agravante, Vereador de Hidrolândia/GO eleito em 2016, apenas para suspender a

exigência de prévio depósito do valor da multa fixada nos quartos embargos (protelatórios) para

o manejo dos recursos subsequentes, bem como para afastar a condenação por captação ilícita de

sufrágio, mantendo-se, contudo, a perda do diploma e a inelegibilidade por abuso de poder

econômico devido à compra de apoio político de candidata adversária. 3. Inexiste ofensa ao art.

275 do Código Eleitoral, pois a Corte a quo se manifestou de modo expresso sobre: a) a licitude

do áudio que instruiu os autos; b) a desnecessidade de litisconsórcio passivo entre os autores da

conduta e o candidato beneficiado; c) o conjunto probatório sólido acerca da prática do abuso de

poder; d) o intuito protelatório dos terceiros e quartos embargos. 4. A repetição de quatros

sucessivos aclaratórios em que se sustentaram teses exaustivamente apreciadas, com o nítido

propósito de rediscutir a matéria, evidencia o caráter protelatório e impõe preservar a multa de

dez salários mínimos fixada pela Corte a quo com base no art. 275, § 7º, do Código Eleitoral.5. A

teor da jurisprudência firmada por esta Corte para feitos relativos às Eleições 2016, em

regra afigura-se lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o

conhecimento dos demais, ainda que em ambiente privado, cabendo ao órgão julgador

aquilatar as circunstâncias do caso concreto. 6. No caso dos autos, a partir da moldura

fática do aresto a quo, constata-se a licitude da prova, na medida em que a gravação foi

realizada pela própria candidata cooptada, inexistindo, ademais, notícias de induzimento

. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo quando o agente pratica o atoou coação. 7

abusivo na condição de mero mandatário do beneficiário que integra a demanda, conforme

decidiu este Tribunal no REspe 323-72/RS, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 4/4/2019. 8.

Quanto ao tema de fundo, esta Corte entende que a hipótese de oferecimento de vantagem

pecuniária em troca da desistência de candidatura adversária configura abuso de poder

econômico. 9. Na espécie, o ilícito é inequívoco, pois, consoante a moldura fática regional, o

agravante, por intermédio de dois prepostos, ofereceu R$ 3.800,00 para que candidata oponente

desistisse da disputa e lhe prestasse apoio político. 10. Os termos dos diálogos transcritos no

aresto a quo não deixam dúvida de que os cabos eleitorais agiram como verdadeiros longa manus

do agravante, o que se constata de forma segura dos seguintes trechos: "Fábio: Tamo Firme [...]

Nikson, respeito"; b) "Rildo: [...]. Você vai ajudar a gente com o Nikson?". 11. Conforme o

TRE/GO, as provas testemunhais reforçaram essa convicção, pois elas "foram unânimes em

afirmar que quando estavam no escritório político do então candidato majoritário Bruno, viram

os R$ 3.800,00 [...] em cima de uma mesa, e que tal quantia se referiria à compra da candidatura

de Marcilene, feita por Fábio e Rildo, em benefício do recorrente Nickson". 12. O desenrolar da

conversa evidencia que a manobra voltava-se a negociar suporte político a fim de robustecer e

potencializar a corrida ao cargo de vereador do agravante, tanto que os prepostos assinalaram o
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intuito de que a candidata adversária investisse nos projetos eleitorais dele em detrimento de seus

próprios. Nesse sentido, as seguintes assertivas: "Fábio: o que seriam os seus projetos? Às vezes

são os projetos.... Rildo: igual do Nikson. Fábio: você pode trabalhar em conjunto com o

Nikson". 13.A gravidade do ilícito é notória, porquanto a busca de apoio político de candidata

oponente baseada em troca financeira visa dizimar concorrente em ofensa irreversível à

legitimidade e à lisura do pleito e, em última análise, ao próprio sistema democrático. 14.

Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em

sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE. 15. Agravo regimental desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 20098, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -

Diário de justiça eletrônico, Tomo 239, Data 12/12/2019, Página 34-35)

Pacificou-se, portanto, no âmbito do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, o entendimento que

considera lícita, em regra, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento

do outro. Note-se, inclusive, que, como apontado no Agravo de Instrumento nº 28629 acima colacionado,

este entendimento vale tanto para gravações feitas em ambiente público quanto para gravações feitas em

ambiente privado.

Na espécie, as gravações foram realizadas por um dos interlocutores, na maioria das vezes sem

conhecimento dos demais, porém, segundo afirmado em juízo pelo Sr. Nilton Araújo em seu depoimento

como testemunha (ID 2275470), alguns interlocutores sabiam que estavam sendo gravados.

Portanto, não foi identificada nenhuma gravação que consista em escuta de diálogo de terceiros,

o que poderia configurar interceptação, esta vedada pela legislação.

Nesse sentido, o entendimento ao qual me filio e que entendo que deve ser encampado por esta

Corte Regional é o de que tais gravações são lícitas, razão pela qual afasto o primeiro dos fundamentos

para sustentar a ilegalidade da prova.

A segunda alegação dos recorrentes é que teria havido induzimento das testemunhas para

afirmarem o que os autores da gravação pretendiam. Observe-se aqui, desde logo, que a ausência de

conhecimento do conteúdo da gravação não equivale à alegação de induzimento.

Na verdade, ainda que tenham sido gravadas sem expressa ciência, isso não implica,

necessariamente, que tenham sido induzidas, já que isto dependeria de elementos independentes para

demonstrar que os autores da gravação, por meios diretos ou indiretos, conduziram as respostas de modo

a obter o resultado desejado. Além disso, é necessário, para fins de comprovação de induzimento, que os

eleitores tenham sido compelidos a dizer algo que não pretendiam ou com o que não concordavam.

Mais uma vez, da análise das provas carreadas aos autos, em especial do resultado da perícia nas

mídias, não é isso que se observa.

O laudo pericial, , apontou o comportamentoao enfrentar quesito levantado pelos recorrentes

espontâneo das testemunhas: “em nenhum dos vídeos há sinais de que as pessoas entrevistadas tenham
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consciência de que estão sendo gravadas.O comportamento espontâneo das mesmas sugere que

, apesar de estarem conscientes da presença da pessoa que estáprovavelmente não estão sabendo

gravando, pois estão conversando com ela” (ID 2272420 – págs. 98/100).

A espontaneidade observada pelo perito pode ser percebida pela análise das mídias. De fato, não

se vislumbra qualquer tipo de induzimento ou de tentativa de conduzir os eleitores a dizerem algo contra

sua vontade. Pelo contrário, observa-se naturalidade na fala, ausência de constrangimentos ou de

tentativas de induzimento.

A ausência de provas de induzimento, de impugnação por parte dos próprios eleitores do

conteúdo de suas falas, bem como a naturalidade observável na análise dos vídeos, reforçam a idoneidade

das provas, razão pela qual também rejeito este fundamento.

Os recorrentes também afirmam que a ilicitude da prova decorreria do fato de que os recorridos

informaram que os celulares utilizados na gravação seriam o LG K10 LTE, o LG H326TV e o Samsung

Knox 2.6. No entanto, o laudo pericial detectou imagens produzidas, tão somente, nos aparelhos LG

H326TV e LG K430TV, o qual não informado pelos investigantes.

Não vislumbro em que consistiria a ilegalidade da prova, uma vez que não há indícios de que as

mídias estariam comprometidas pelas informações acima mencionadas. Ao contrário, o laudo pericial é

, sendo certo que a identificação dosclaro em afirmar inexistirem indícios de adulteração de conteúdo

modelos dos aparelhos é irrelevante para análise da legalidade da obtenção dos meios de prova.

O último fundamento apresentado pelos recorrentes refere-se ao fato de que os autores das

gravações teriam incorrido em falso em relação à sua identidade, na medida em que teriam se apresentado

como funcionários da Secretaria da Defesa Civil do Estado do Piauí, o que denotaria, em seu entender,

fraude para obtenção de provas.

Ainda que seja verdade que os autores da gravação tenham ocultado ou dissimulado sua

identidade, a imprestabilidade da prova dependeria da demonstração de que o conteúdo dos depoimentos

estivesse maculado, isto é, que os eleitores tivessem feito afirmações inverídicas ou errôneas, fato que não

restou comprovado nos autos.

Com efeito, não há liame entre o suposto elemento de falso e algum tipo de induzimento ou

corrupção do conteúdo do depoimento que pudesse afetar a validade da prova, tampouco o seu conteúdo.

Entendo, portanto, que não há falar em ilicitude das gravações, muito menos das provas dela

decorrentes, razão pelo qual rejeito as alegações dos recorrentes quanto a este ponto.

Prosseguindo na análise do mérito, observo que a causa de pedir, conforme apontado no

relatório, é complexa, tendo a sentença combatida reconhecido a prática de diversos ilícitos eleitorais. Da

análise da inicial, das defesas, sentença e recursos, nota-se que há uma unidade temática entre diversas

imputações.
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Há, por exemplo, a alegação da perfuração ou equipamento de diversos poços, em contextos

semelhantes, durante o período eleitoral. As imputações, nos termos da inicial, sugerem a presença de um

conjunto coordenado de ações visando a eleição dos recorrentes.

Por essa razão, é necessário que as provas sejam analisadas em conjunto, para que se possa, de

modo individualizado, apurar as responsabilidades, acaso existentes, dos envolvidos.

O conjunto probatório dos autos é constituído de: documentos acostados na inicial e nas defesas;

vídeos gravados em diversas localidades, nos quais entrevistadores colhiam informações de populares a

respeito de obras, serviços e benefícios recebidos; fotografias; provas testemunhais colhidas em

audiência; informações prestadas pela Secretaria de Defesa Civil e pelo Tribunal de Contas do Estado do

Piauí; perícia técnica realizada pela Polícia Federal; e demais documentos juntados em fase de diligências,

por requerimento das partes.

Antes de passar à análise dos fatos e do conjunto probatório, impõe-se analisar a validade e valor

probante das gravações acostadas aos autos, tendo em vista que, sobre elas, os recorrentes dirigem parte

de seus argumentos.

Nos termos do já exposto, o tema da admissibilidade das gravações clandestinas ganhou destaque

na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que convergiram para a admissibilidade deste meio de prova.

Na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal já colacionados, a prova oriunda de gravação

clandestina, isto é, daquela feita sem conhecimento de um dos interlocutores, é lícita e admissível em

processo judicial.

A questão, no entanto, é determinar o valor probante desse meio de prova. Os depoimentos

gravados não se confundem com provas testemunhais colhidas em juízo, mas, nem por isso, são

imprestáveis como meios de prova. Isso ocorre porque, na espécie, interlocutores envolvidos na gravação

foram ouvidos na qualidade de testemunha e informante e confirmaram o seu conteúdo e as circunstâncias

dos fatos.

RAIMUNDO NONATO DE COSTA FRANÇA e NILTON ARAUJO CANDIM NETO

prestaram depoimento e confirmaram o teor das gravações e como elas se deram. Essa circunstância

denota que houve jurisdicionalização da prova a partir do depoimento de RAIMUNDO NONATO e

NILTON, tendo em vista que ambos foram testemunhas das declarações dos eleitores, fato que, por si só,

constitui meio independente de prova e que há nos autos elementos adicionais (gravações) corroborando

as declarações de RAIMUNDO NONATO e NILTON.

RAIMUNDO NONATO e NILTON são testemunhas dos depoimentos dos eleitores, e esses

depoimentos foram, ademais, juntados aos autos através de gravações. Trata-se, portanto, de prova

idônea, jurisdicionalizada e que pode ser analisada para fins de comprovação ou não dos fatos.

Desconsiderar as gravações equivaleria a tornar sem efeito a evolução jurisprudencial no sentido de

admissão de gravações ambientais como prova, o que não condiz com o estado atual da jurisprudência

sobre a matéria.
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Por evidente, a força, consistência e coerência das provas deve ser analisada individualmente, ao

enfrentar cada um dos fatos narrados. As gravações, no entanto, fazem parte do acervo probatório e

contam com corroboração testemunhal, razão pela qual entendo que devem ser consideradas para fins de

avaliação da existência ou não dos supostos ilícitos eleitorais indicados na inicial.

Seguindo, então, as premissas acima fixadas para o cotejo e avaliação das provas, passo à análise

do mérito das alegações.

II.3-a) DA CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO

A inicial aponta, como um dos principais fatos incluídos na causa de pedir, a perfuração ou

equipamento, durante o período eleitoral, de diversos poços no Município de São Raimundo Nonato – PI.

As perfurações e equipamentos, ainda segundo os investigantes, ocorreram com a participação direta de

investigados candidatos a vereador e prefeito, e em benefício direto às candidaturas proporcionais e

majoritárias daqueles que foram incluídos no polo passivo.

Pois bem. Verifica-se, da análise dos autos, que a perfuração e equipamento de poços teria

ocorrido nas seguintes localidades: Cachoeirinha; Cacimbas; Lagoa dos Veados; Serra Nova; Vereda;

Lagoa de Fora; Lagoinha dos Macários; Lagoa dos Bois e Calango/Queixada.

Em relação aos fatos ocorridos nas ,Localidades Cachoeirinha, Cacimbas e Lagoa dos Veados

os recorrentes afirmam que o magistrado concluiu pela atuação política de RIAN MARCOS, mas que

nenhum ilícito foi atribuído aos recorrentes CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUIS ALBERTO

COSTA MACEDO e HELIO ISAIAS DA SILVA. Afirmam, também, que o magistrado fez ilações sobre

a potencial exploração político-eleitoral dos poços e que ignorou a prova documental que mostra a lisura

do procedimento.

Segundo os recorrentes, o ilícito estaria afastado porque consta prova de que RIAN MARCOS,

na qualidade de vereador, encaminhou ofício para a deputada federal, REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS,

em maio de 2016, solicitando abertura de poço tubular naquela região, em razão do início do período de

estiagem e das dificuldades de abastecimento de água. O poço na  teria, então,Localidade Cachoeirinha

sido executado pela Secretaria das Cidades em atendimento a uma demanda local, sem participação da

Secretaria de Defesa Civil e sem interferência política do vereador RIAN MARCOS.

De fato, conforme apontado pelos recorrentes, consta nos autos depoimento do informante

IVANALDO SANTOS SILVA (ID 2276620) afirmando que é liderança política da deputada Rejane

Dias; que acompanhou a perfuração do poço na localidade Cachoeirinha; que RIAN não esteve na

localidade; que CARMELITA CASTRO não tinha conhecimento da perfuração do poço; que RIAN

sequer teria como estar lá, tendo em vista não possuir envolvimento com o poço; que, durante a

perfuração, não compareceu nenhum candidato ou pré-candidato.

IVANALDO foi ouvido como informante após o Juízo considerar que diversas mensagens

proferidas por ele de apoiamento político demonstravam forte ligação entre IVANALDO e a recorrente
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CARMELITA CASTRO. Sob perguntas do Ministério Público na Zona (ID 2276620), IVANALDO

revelou que era pré-candidato à prefeitura de São Raimundo Nonato nas Eleições de 2016, tendo desistido

posteriormente, ocasião em que passou a participar de atos da campanha de CARMELITA.

A respeito deste fato, também foi ouvido o senhor JOÃO APARECIDO DE SOUSA (ID

2276370), na condição de testemunha, que registrou, dentre outras coisas, que a perfuração e montagem

do poço ocorreu em SETEMBRO do ano de 2016; que o responsável pela perfuração foi o senhor

CARLITO PROCÓPIO e que observou, inclusive, a presença do recorrente RIAN MARCOS e do

informante IVANALDO em alguns dos processos de perfuração e montagem do referido poço.

A testemunha informou, ainda, que houve uma festa de inauguração do referido poço,

ocasião em que o irmão do vereador recorrente, de posse de carro de som, e do uso de fogos de

artifício, conduzia os atos do evento na presença de cerca de 400/500 de pessoas.

Entendo que a prova testemunhal indica a prática de ilícito eleitoral devidamente corroborada

pela prova documental. Assim, a tese dos recorrentes é frágil, por uma série de motivos.

Em primeiro lugar, como bem assinalou o Procurador Regional Eleitoral, o ofício encaminhado à

Deputada Rejane Dias, datado de 02 de maio de 2016 (ID 2270370, p. 76) não possui qualquer tipo de

carimbo de protocolo ou comprovante de efetiva entrega ou recebimento. Além disso, observo que o

ofício foi encaminhado durante período em que a Deputada Rejane Dias notoriamente encontrava-se

licenciada para o exercício do cargo de Secretária Estadual de Educação.

Noutro giro, também não consta nos autos qualquer documento comprovando que a Secretaria

das Cidades efetivamente executou a referida obra. No documento ID 2270370, p. 78, HARLEY DE

MOURA LEAL, engenheiro civil da Secretaria das Cidades, solicita ao “interessado” “projeto e

orçamento com ART emitida em nome do geólogo projetista; CD com planilhas orçamentárias, memória

de cálculo, composição de custos unitários, memorial descritivo, especificações técnicas e plantas

técnicas. Todos em formato original e não em pdf”.

Todavia, o documento não identifica quem seria o “interessado” tampouco qual o objeto do

processo AA.310.1.001074/16-13; se os documentos solicitados foram apresentados;  que a Secretariae

das Cidades tenham prosseguido com o procedimento e efetivamente realizado a perfuração do poço em

questão.

Note-se que, em se tratando de alegação defensiva, competiria aos recorrentes fazer prova do

alegado. Entendo, contudo, que a afirmação de que o poço foi perfurado por meio da Secretaria das

Cidades através de procedimento regular decorrente de solicitação do vereador não restou comprovada

nos autos.

O documento ID 2270370, p. 78, demonstra, por seu turno, a contradição do depoimento do

informante IVANILDO SANTOS SILVA. Segundo ele, “o irmão Rian não tinha como estar lá, porque

ele não era parte envolvida na questão do poço”. Além disso, afirmou que existia requerimento da

comunidade solicitando a abertura do poço (“justamente o poço era uma demanda de um requerimento da
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população daquele povoado”) e que o requerimento que havia sido encaminhado à deputada REJANE

DIAS havia sido enviado pelos próprios beneficiários (“o  foi encaminhado àrequerimento popular

deputada federal”).

Assim, o depoimento de IVANILDO SANTOS contradiz a tese dos recorrentes, em especial de

RIAN MARCOS, de que tinha sido o vereador o responsável por encaminhar o documento à deputada.

IVANILDO afirmou que havia solicitação da comunidade direcionada à deputada federal Rejane Dias

veiculando a solicitação do poço. Esta solicitação, todavia, não foi apresentada nem comprovada.

Acrescento, ainda, que a confessada ligação política do informante com os recorrentes, aliada à

contradição do seu depoimento com a tese recursal, corroboram, no meu sentir, a fragilidade do teor de

suas declarações.

De todo modo, resta incontroverso que houve a perfuração de poço tubular na localidade

CACHOEIRINHA entre os dias 06 e 07 de setembro, em frente à propriedade do Sr. ISRAEL RIBEIRA

DA COSTA.

Também consta no caderno processual  confirma quegravação em que o Sr. Israel (ID 2602170),

a energia do poço foi ligada em sua residência, bem como a atuação de RIAN MARCOS na abertura do

referido poço e de outro poço na Localidade  conforme transcrição do trecho aBAIXÃO (ID 260220),

seguir:

Entrevistador: Essa foi a que o Irmão Rian fez?

SR. ISRAEL: Uhum. Ela tá sendo ligada dentro daqui de casa

Entrevistador: A energia está sendo ligada de dentro da tua casa aqui?

SR. ISRAEL: É

Entrevistador: Deu quantos metros?

SR. ISRAEL: 100 metros, só que a água deu 74 metros

Entrevistador: Como é teu nome mesmo?

SR. ISRAEL: Israel

Entrevistador: Fizeram até festa no dia né, que eu fiquei sabendo

SR. ISRAEL: Fizeram, ai vai inaugurar ele esse mês

Entrevistador: O Irmão Rian? Ele vai instalar é?

SR. ISRAEL: É, vai
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Entrevistador: Qual foi o dia que ele abriu?

SR. ISRAEL: Foi no dia 7 parece, no dia 7 de setembro

Entrevistador: Agora tem que botar o poste né

SR. ISRAEL: É, ele vai botar o poste.

Entrevistador: Ele já se comprometeu né?

SR. ISRAEL: Já

A prova acima foi corroborada pela testemunha JOÃO APARECIDO DE SOUSA (ID 2276370),

 e que confirmou que: que mora na região houve a abertura do poço durante o período eleitoral; que

soube que o vereador RIAN e CARMELITA CASTRO abririam o poço; que estava presente

durante a perfuração e que havia 400/500 pessoas no local; que o vereador RIAN MARCOS estava

presente na montagem do poço; que no dia que abriu o poço ouviu comentários de que a “Prefeita

.nem eleita foi e já está fazendo obra”

Observe-se, portanto, que há depoimento de testemunha ouvida em juízo, corroborada por

gravação de morador da região, confirmando a perfuração do poço em período eleitoral e a participação

do vereador RIAN MARCOS.

Ademais, os recorrentes, ao afirmarem que a obra foi executada pela Secretaria das Cidades,

atraíram para si o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II,

do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[…]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do

.autor

Note-se que os recorrentes afirmaram que a obra foi executada pela Secretaria das Cidades mas

não comprovaram tal fato; que ela foi solicitada pelo vereador RIAN MARCOS, fato também não

comprovado e contraditado pelo informante IVANALDO, arrolado como testemunha pelos recorrentes, o

qual afirmou que a solicitação foi encaminhada pela própria comunidade, em documento que também não

foi juntado aos autos.

Acrescente-se, neste passo, que a testemunha JOÃO APARECIDO DE SOUSA confirmou que o

poço foi perfurado pela empresa de Carlito Pereira dos Santos (Carlito Procópio), cuja ligação com

os recorrentes encontra-se comprovada nos autos pelo fato de já ter sido vereador no município e

.ocupado cargo em comissão na Prefeitura
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Ressalte-se, também, que CARLITO PROCÓPIO é apontado como responsável por executar

outras perfurações, em situações similares, sem que haja, nos autos, qualquer comprovação dos

procedimentos administrativos de órgãos estaduais que ensejaram sua contratação.

  Por sua vez, a gravação com a fala do Sr. Israel (ID 2602170) e o depoimento de JOÃO

APARECIDO DE SOUSA (ID 2276370) confirmam a participação de RIAN MARCOS na

perfuração do poço. Ademais, a presença de número considerável de eleitores em sua inauguração

(cerca de 400/500) corrobora o caráter eleitoral e político do fato.

Quanto à abertura de poço tubular na , a imputação é similar: afirma-selocalidade CACIMBAS

que houve construção de poço nos dias 06 e 07 de setembro, o qual foi instalado na propriedade particular

do Sr. CARLOS OMAR CARNEIRO DEUSDARÁ e perfurado, também, por CARLITO PROCÓPIO.

No tocante a este fato, os recorrentes sustentam, em síntese, que o depoimento da testemunha

Areolindo Ribeiro Deusdará confirmou que não houve participação de RIAN MARCOS, CARMELITA

CASTRO, HELIO ISAIAS e Lobinho; e que há prova documental de que o poço foi construído pelo

particular CARLOS OMAR CARNEIRO, a saber: recibo constante às fls. 422 dos autos (ID 2270370, p.

83).

Considere-se, em primeiro lugar, o teor da prova documental, tendo em vista que sobre ela

debruça-se, com mais vagar, as razões dos recorrentes. Trata-se, como se pode perceber, de ,recibo

assinado pelo senhor CARLITO PEREIRA DOS SANTOS, em que informa ter recebido a quantia de R$

7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) do senhor CARLOS OMAR CARNEIRO DEUSDARÁ.

É fácil perceber que se trata, no caso, de documento unilateral, assinado por CARLITO

PROCÓPIO, sem qualquer outro tipo de comprovação referente ao recebimento do citado numerário

como pagamento, como, por exemplo, cópia de transferência bancária ou documento assinado pelo

suposto pagador (CARLOS OMAR).

Além disso, observe-se que nem CARLITO PEREIRA DOS SANTOS nem CARLOS OMAR

CARNEIRO foram arrolados pelos recorrentes como testemunhas para fins de comprovar o teor do

documento ou as circunstâncias do pagamento.

Novamente, os recorrentes alegam fato impeditivo do direito do autor, mas não apresentaram

prova idônea capaz de desincumbir-lhes do ônus da prova, sendo certo que um simples recibo, sem

qualquer tipo de corroboração adicional, é inservível para fins de atestar que, de fato, houve o pagamento

e recebimento daquela quantia.

Noutro turno, a testemunha AREOLINO RIBEIRO DEUSDARÁ , irmão de Carlos(ID 2276270)

Omar, confirmou a abertura do poço e a presença de RIAN MARCOS durante o evento. Além disso,

afirmou que “quem estava com a máquina era o vereador RIAN”.

À semelhança do que ocorreu na localidade CACHOEIRINHA, também houve, conforme a

referida testemunha, a realização de uma espécie de inauguração, ocasião em que o vereador RIAN
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. A testemunha AREOLINO RIBEIRO teria se utilizado de fogos de artifício refutou, ainda, a

possibilidade de pagamento por parte de seu irmão, na medida em que afirmou ser ele, inclusive,

beneficiário do programa BOLSA FAMÍLIA. Discorreu, ainda, que o poço beneficiou 40 famílias

naquela localidade.

Do mesmo modo, a participação de RIAN MARCOS é confirmada pela gravação constante nos

autos , em que o morador da casa na qual a energia do poço foi ligada afirma que:(ID 2602520)

Entrevistador (RAIMUNDO NONATO): Essa daqui também foi a do irmão Rian né?

Morador: Foi

Entrevistador: Aqui é cacimba né? Ta ligada na casa do senhor?

Morador: Aham

Entrevistador: Sabe quantos metros deu aqui?

Morador: 32 metros

Entrevistador: Sabe dizer quando é que foi feita?

Morador: Mesma data, 7 de setembro

Observe-se que a data de perfuração do poço coincide com a perfuração do poço na localidade

CACHOEIRINHA. As circunstâncias da perfuração, ademais, também são idênticas, uma vez que há

provas indicando a participação de RIAN MARCOS e a empresa responsável pela obra também é a

mesma, a saber: a do senhor CARLITO PEREIRA DOS SANTOS, conhecido como CARLITO

PROCÓPIO.

O caráter político-eleitoral da obra também está confirmado pelo fato de que a testemunha

AREOLINO DEUSDARÁ ter afirmado que houve festa de inauguração dos poços e os vídeos constantes

nos autos confirmarem, tendo em vista a presença de diversas pessoas no local, que o poço se destinava a

beneficiar a comunidade.

Por fim, em seu depoimento AREOLINO DEUSDARÁ informou que seu irmão é lavrador e

beneficiário do Bolsa Família, o que lança ainda mais dúvidas sobre a tese dos recorrentes de que ele teria

custeado, sozinho, o poço tubular que, por coincidência, teria sido construído apenas no período eleitoral

e na mesma data e circunstâncias de outros poços na região.

Tem-se, assim, que a gravação acostada aos autos, em combinação com o depoimento de

AREOLINO DEUSDARÁ, e a convergência das circunstâncias relativas à perfuração do poço na

localidade CACHOEIRINHA confirmam o ilícito eleitoral praticado e indicam, desde já, uma prática

reiterada e sobretudo coordenada durante as eleições municipais de São Raimundo Nonato em 2016.
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Em relação ao poço tubular aberto na , a inicial aponta quelocalidade LAGOA DOS VEADOS

RIAN MARCOS, em benefício de sua candidatura e de CARMELITA, teria prometido a construção do

poço na propriedade do senhor RAFAEL LOPES NEGREIROS.

Sobre este ponto, os recorrentes afirmam que a sentença, que reconheceu o ilícito em relação a

este fato, calcou-se, exclusivamente, no conteúdo das gravações constantes nos autos, desconsiderando as

demais provas produzidas no curso da instrução processual.

Em especial, apontam os recorrentes que a testemunha LUÍS FERREIRA DOS SANTOS NETO,

morador da localidade LAGOA DOS VEADOS, assumiu a responsabilidade pelo pagamento do poço,

juntamente com seu sogro, PAULO DOMINGO, tendo apresentado cheques de R$ 1.000,00 (um mil

reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) para comprovar o pagamento. Além disso, consta nos autos

RECIBO DE PAGAMENTO (ID 2270370, p. 85) referente à perfuração de 01 (um) poço tubular na

localidade LAGOA DOS VEADOS, assinado pelo sócio-administrador da empresa HYDROMAX

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Sobre este ponto, ressalto, novamente, que, diante da alegação dos recorrentes de que a

testemunha LUÍS FERREIRA DOS SANTOS NETO, juntamente com seu sogro, foram responsáveis

pelo pagamento dos poços, cabia a eles o ônus da prova relativo a esse fato, a teor do já mencionado art.

373, II, do CPC.

Pois bem. Em relação à validade, como instrumento de prova, do recibo constante em ID

2270370, p. 85, utilizo, aqui, o mesmo fundamento já utilizado em relação ao recibo ID 2270370, Pág. 83.

Como já exposto, trata-se de documento produzido de forma unilateral e sem qualquer outro tipo de meio

documental de prova que comprove a autenticidade das informações nele contidas.

Noutra banda, observo também que o citado documento, em vez de corroborar a tese dos

recorrentes, fragiliza pelo menos parte de suas alegações. Consta na petição dos recorrentes (ID2272620,

p. 48) que “a testemunha LUÍS FERREIRA DOS SANTOS NETO, morador da localidade LAGOA

 DOS VEADOS, assumiu a responsabilidade pelo pagamento do poço juntamente com o seu sogro,

. Acrescentam, ainda, que o pagamento teria sido feito de forma parcelada (R$PAULO DOMINGO”

1.500,00 à vista, e R$ 1.500,00 em cheques, emitidos pelo senhor LUÍS FERREIRA DOS SANTOS

NETO).

Veja-se, no entanto, que, enquanto o recibo encontra-se datado de 28 de setembro de 2016, os

cheques contêm datas de 10/10/2016 e 06/12/2016. Os Recorrentes afirmam que se tratavam de cheques

pré-datados, no entanto, não apresentam nenhuma prova desse fato, que é contrariado pelos seguintes

elementos:  o recibo apresentado não faz referência à existência dos cheques nem ao parcelamento; a) b)

os cheques apresentados estão nominados para  e para R e D Indústria e Pre-moldados Mesquita de

.Melo

Outro elemento que contraria a narrativa dos recorrentes é que o recibo, emitido antes mesmo da

compensação dos cheques, já incluía o valor , embora a empresa, segundo LUÍSintegral do serviço

FERREIRA DOS SANTOS NETO, só tenha recebido, na ocasião, metade do valor.
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Não é prática usual que a fornecedora do serviço já emita recibo integral de pagamento quando,

segundo depoimento do suposto tomador, ele só efetuou o pagamento de metade do montante. Note-se,

também, que, muito embora LUÍS FERREIRA DOS SANTOS NETO afirme que efetuou o pagamento

juntamente com seu sogro, PAULO DOMINGO, o recibo de pagamento contém apenas o nome de

PAULO ANTÔNIO DE FREITAS, sem fazer qualquer menção à LUÍS NETO.

Durante a instrução processual, ficou evidenciado que quando confrontado acerca da contradição

entre o valor constante no recibo e a forma de pagamento inicialmente informada, que seria R$ 1.500,00

no ato e um depósito de R$ 1.500,00 em trinta dias, a referida testemunha resolveu alterar o seu

depoimento, registrando que teria, na verdade, fornecido, em seu nome, um cheque pré-datado para 30

(trinta) dias, no valor de R$ 1.500,00. Contudo, os cheques apresentados em Juízo não corroboram nem o

valor e nem a data indicada pela testemunha em seu novo depoimento, tudo demonstrando a tentativa de

maquiar o ilícito eleitoral.

Não há, assim, qualquer elemento de prova que corrobore o depoimento de LUÍS FERREIRA

DOS SANTOS NETO no sentido de que teria pago, juntamente com seu sogro, a perfuração do poço.

Por outro lado, observe-se que as provas em sentido contrário são coerentes entre si e a a

conclusão do Magistrado sentenciante acerca do ilícito. Em primeiro lugar, note-se que as circunstâncias e

o contexto desse fato específico estão em harmonia com os demais fatos analisados até aqui: perfuração

de poços durante o período eleitoral; benefício a um número considerável de pessoas; depoimentos

indicando a participação direta de RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, candidato a vereador e apoiador

de CARMELITA CASTRO.

Sobre esses depoimentos, as pessoas que aparecem nas gravações são coerentes e incisivas ao

apontar que o poço era resultado de compromissos políticos com o vereador RIAN MARCOS ALVES

DA SILVA, como no caso do trecho abaixo transcrito de uma conversa do morador RAFAEL LOPES

NEGREIRO, proprietário do terreno onde foi instalado o poço:

Entrevistador: Então Rafael e aqui foram quantas famílias que ele fez o compromisso?

Morador: 10 famílias

Entrevistador: Ele fez o compromisso com dez famílias?

Morador: É

Entrevistador: Foi o irmão Rian né?

Morador: É

Entrevistador: E ele disse que ia equipar também se desse água?

Morador: É, se desse água, não deu ai não tem como
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Entrevistador: Essas dez famílias, todas dez votaram nele?

Morador: Foi

Entrevistador: Ta certo

Morador: E ele disse ai se der água é pra todos ai, prós meus tios e minhas tias e as primas e é

um bocado

Entrevistador: Essa terra aqui é tua né?

Morador: É

Dois moradores identificados como Ivanildo e Edvaldo também confirmaram a versão de Rafael

Lopes Negreiros, afirmando que o vereador RIAN MARCOS conversou com os moradores da região,

especialmente com o LUÍS NETO (testemunha dos recorrentes) para perfurar um poço na região.

Destaco que a testemunha LUIS FERREIRA DOS SANTOS, durante seu depoimento (ID

, afirma conhecer e ter relação de parentesco, através de sua esposa, com as pessoas gravadas, e2276670)

que o senhor RAFAEL LOPES NEGREIROS, um dos moradores gravados e que registrou o ilícito

eleitoral, foi o “doador” do terreno onde se localiza o poço, que beneficia aproximadamente 10 (dez)

famílias.

Assim, se, por um lado, a tese dos recorrentes sobre o pagamento feito por LUÍS NETO

apresenta-se frágil e inverossímil diante dos elementos de prova por eles juntados aos autos, por outro, a

conclusão adotada na sentença mostra-se compatível e harmônica com as demais provas e indícios

existentes no caderno processual.

Os depoimentos constantes nas gravações são coerentes entre si e, quando analisados no

contexto mais amplo do conjunto de fatos articulados na petição, são suficientes, no meu sentir,

para comprovar o ilícito praticado, mormente quando visto como parte de uma estratégia mais

abrangente de prática de abusos e captação de sufrágio.

Em relação ao poço tubular perfurado na , a inicial aponta olocalidade SERRA NOVA

envolvimento tanto do vereador LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO quanto de CARMELITA CASTRO.

Sobre este fato, os recorrentes afirmam que o substrato fático se funda em vídeos no qual “entrevistados

não identificados afirmam que a Prefeita teria prometido o poço” (ID 22722620, pág. 66). Acrescentam

não ser legítimo cassar o mandato eletivo da recorrente com base em “achismos coletados pelos

opositores políticos inconformados”.

Neste ponto, os recorrentes não alegaram a ocorrência de fato impeditivo do direito do autor, mas

tão somente a fragilidade das provas, especialmente dos depoimentos coletados por meio de gravações, as

quais foram acostadas à inicial.
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Passo, então, à análise das provas.

Consta nos autos, de fato, gravações de uma conversa com dois eleitores, ora chamados de

“Morador 1”  informando que houve a perfuração do poço entre os dias 06 e 07 dee “Morador 2”,

setembro (portanto, durante o período eleitoral e na mesma data dos poços construídos nas localidades já

analisadas) e que CARMELITA realizou reunião na localidade junto do Sr. EUMADEUS, na casa do

Senhor Antônio, morador da localidade :(ID 2621920)

Entrevistador: Quem foi que veio no dia que a dona Carmelita veio mais o

Eumadeus?

Morador 1: Tava todo mundo

Entrevistador: Deu com quantos metros esse poço aqui?

Morador 1: 74 metros

Entrevistador: Deu água?

Morador 1: Deu

(...)

Entrevistador: Ai sabe dizer quando foi que ela fez essa reunião? Agosto? Setembro?

Morador 2: Setembro/Agosto mais ou menos

Entrevistador: E o poço foi aberto quando? Ali foi dia 6 né?

Morador 2: Foi

Ele também confirma que houve a reunião e que, na ocasião, CARMELITA prometeu que, caso

fosse eleita, colocaria uma adutora na região (ID 2621820):

Morador 1: Ela falou

Entrevistador: Quem que falou?

Morador 1: A dona Carmelita, a prefeita

Entrevistador: Ah a prefeita

Morador 1: Falou que naquele momento não, mas que se ela ganhasse ela botaria um

adutor, mas que antes não, só cumpriria com esse dever aqui do poço e ela cumpriu
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Entrevistador: Ah, então primeiro ela disse que ia fazer o poço né, e segundo ia fazer a

adutora, né?

Morador 1: É

(…) Morador 1: Ela prometeu e fez

Entrevistador: Tinha quantas pessoas na reunião, o senhor sabe?

Morador 1: Rapaz acho que não faltou ninguém que mora aqui, mais de 80 pessoas

Entrevistador: Ai o pessoal disse que se ela cumprisse votava nela?

Morador 1: Não, ela não falou em voto, só falou que trabalhava pra ser prefeita

Ela faz uma benfeitoria dessa no lugar da gente e a gente votar contra a gente é ruim

(...)

Morador 1: quando eu precisei foi ela que me acolheram

(...)

Entrevistador: É mais importante que ela prometeu que ia fazer o poço e fazer a adutora

né?

Morador 1: Foi

Entrevistador: E o poço tá aberto?

Morador 1: Tá sim. Sabe o que ela fez? Era pra fazer o bebedouro, era pra botar uma

caixa e o bebedouro, mas do jeito que ela disse que ia fazer tá praticamente cumprido, ela

cumpriu o dever dela

Entrevistador: Ah! A dona Carmelita tá cumprindo o dever dela?

Morador 1: Cumpriu o dever dela

Morador 2: Nós estamos esperando ela entrar em janeiro pra ver se melhora a situação do carro

da escola, você sabe quantos meses o carro da escola tá parado, tá com 8 meses e o cara Ia ainda

ficou 6 meses sem receber e a gente ficou levando os meninos de moto sem poder, eu não tenho

como levar criança todo dia pra escola

Note-se que a promessa da adutora, segundo o entrevistado, foi apresentada como promessa

regular de campanha. Em relação ao poço, no entanto, o entrevistado afirma que se tratava de um

compromisso que havia sido cumprido. Veja-se, no trecho destacado, que o entrevistado conta que
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CARMELITA afirmou que não poderia instalar a adutora naquele momento, e que “só cumpriria com

”.esse dever aqui do poço, e ela cumpriu

A realização da reunião, bem como a promessa futura da adutora e o compromisso do poço são,

de modo coerente, confirmados pelos diálogos.

Por fim, em outro vídeo, o entrevistado, afirma que CARMELITA não tocou no poço na reunião,

afirma que o poço era compromisso da candidata, e que a adutora seria uma promessa futura (ID 2621620

e ID 2621520):

Entrevistador: A reunião que ela fez aqui onde foi mesmo?

Morador 1: Foi na casa do Seu Antônio, daqui da 1 km pra lá

Entrevistador: E deu uma base de quantos moradores mais ou menos?

Morador 1: Os moradores que estavam aqui, estavam tudo lá

Entrevistador: Ai o poço deu quanto? Foi 7 mil litros de água né

Morador 1: É 7 mil litros

Entrevistador: O poço é aberto? Os postes estão botados? A energia tá ligada?

Morador 1: É aberto! Estão botados! Tá ligada

Entrevistador: Ai na reunião ela pediu apoio?

Morador 1: Pediu o apoio

Entrevistador: E falta a adutora agora né pra quando for em janeiro nós começar a fazer

Morador: É

(…)

Entrevistador: E na reunião? O que foi que ela disse a Carmelita?

Morador 1: Olha ela não tocou nesse poço não, nós pedimos água a ela por causa da seca,

ela se comprometeu com nós que ia abrir o poço

Entrevistador: E o poço tá aberto e equipado

Morador 1: Tá aberto e equipado, com a caixa e o bebedouro, o que ela fez ela cumpriu

aqui, ela não mentiu, ela falou a verdade e depois que ela ia fazer um projeto pra poder

jogar a água pras casas
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A promessa de que, em caso de êxito eleitoral, um candidato trará melhorias para a população

não configura, nesse contexto, ilícito eleitoral. Trata-se de promessa de benefícios futuros que se

enquadram na dinâmica normal da disputa político-eleitoral.

Em relação ao poço tubular, no entanto, os depoimentos gravados são convergentes ao

apontarem que se tratou de compromisso assumido e cumprido por CARMELITA, compromisso

esse que, claramente, teve impacto sobre os eleitores.

Ressalte-se, aqui, inclusive, que a circunstância de perfuração deste poço mostra-se em harmonia

com os demais ilícitos narrados, em especial pela data em que foi perfurado, pela realização de reunião e

por ter sido executado justamente no período eleitoral.

Note-se, também, que os entrevistados afirmam que a promessa futura limitava-se à adutora, mas

que o poço já estava instalado e em funcionamento, e que o mesmo era promessa de CARMELITA (“só

cumpriria com esse dever aqui do poço”; “ela se comprometeu com nós que ia abrir o poço”).

Ao contrário da adutora, que seria instalada em caso de êxito e quando a candidata chegasse à

Prefeitura, o poço foi instalado durante o período eleitoral. Trata-se, portanto, de ilícito eleitoral grave,

ainda mais quando analisado no contexto mais amplo dos demais fatos ocorridos durante as eleições

do município. Há provas de que houve a instalação de poço na localidade SERRA NOVA e que esse

 poço foi fruto de compromisso assumido por CARMELITA. Além disso, há comprovação de que

CARMELITA realizou reunião na localidade com diversos eleitores, potencializando o impacto do

ilícito eleitoral praticado.

Registre-se, também, que, da análise conjunta dos elementos de prova, nota-se um

arcabouço coeso e convergente, o que se pode observar pela coincidência entre o tipo de benefício

(perfuração de poços), as datas (que coincidem) e o contexto, marcado por reuniões políticas e

participação direta da primeira recorrente e de candidatos a vereador de sua chapa proporcional.

Ressalto, contudo, que, em relação ao vereador LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, os

depoimentos não apontam para sua participação na instalação do poço, havendo apenas menção ao seu

nome e do vereador EUMADEUS em relação à promessa de instalação de adutora a qual, como já dito,

não configuraria ilícito eleitoral.

Prosseguindo na análise dos demais fatos constantes na inicial, os investigantes apontaram que a

empresa de CARLITO PROCÓPIO realizou a perfuração de poço na localidade LAGOA DE FORA

graças à atuação do candidato JOSÉ RONALDO DEODATO DE SIQUEIRA, também candidato a

vereador pela chapa de CARMELITA CASTRO e que também utilizou a perfuração de poços como

promessa de benefício eleitoral. O poço foi aberto logo na área em frente à casa do Sr. BERILO

NEGREIROS PAES. O Juízo sentenciante reconheceu, neste ponto, a ocorrência do ilícito eleitoral.

Os recorrentes, nas suas razões recursais, impugnam essa conclusão, afirmando que a sentença se

baseou exclusivamente em gravações em que entrevistados confirmam a participação de JOSÉ

 RONALDO. Além disso, afirmam que BERILO DE NEGREIROS, ouvido na qualidade de
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testemunha, infirmou a conclusão do Magistrado ao registrar que o poço foi objeto de solicitação da

Associação Local e que, portanto, não possuía conotação político-eleitoral.

Da análise das provas dos autos sobre esse fato, observa-se que existe vídeo acostado à

inicial em que BERILO é entrevistado e confirma que o poço era um compromisso de RONALDO,

como se nota (ID 2600470 – ID 2603770):

Entrevistador: Mas o compromisso é feito com quem desse poço daqui?

Morador: Foi o Ronaldo que fez e eu não sei teve uns políticos

Entrevistador: O Ronaldo ele é de?

Morador: É o Ronaldo da Mareta, vereador

Em outro trecho do vídeo, BERILO afirma que RONALDO deu o poço, e que os moradores se

cotizaram apenas para a marcação. Registre-se, também, que a data de perfuração do poço coincide com o

período eleitoral e com os meses em que os demais poços abertos em São Raimundo Nonato foram

perfurados (ID 2603820):

Entrevistador: E seu Berilo quando foi que eles cavaram ai a obra o senhor sabe que mês foi que

abriu?

 Morador: Ta com 2 meses não

 Entrevistador: Agosto/Setembro então mais ou menos?

Morador: É

Entrevistador: Então a gente só queria ver isso pra ver o que pode fazer se tem como equipar o

poço, pra saber ver o que pode fazer

Morador: Equipar não tem como equipar não. Pela vazão dele aquele que tem Ia de junto da

 igreja é mais ou menos parecida

Entrevistador: Ele fez a reunião com a lagoa de fora né e quem foi que marcou o poço

aqui?

Morador: Ai veio duas pessoas ai. Marcado mesmo foi a população que pagou, ele só deu a

obra os moradores que pagaram a marcação

Em seu depoimento em juízo (ID 2277070 e ID 2277170), BERILO DE NEGREIRO PAES, de

fato, afirma que o poço foi feito após formalização de documento entre os doadores do imóvel. Todavia, o

citado documento (ID 2270370, p. 44) data de 13 de novembro de 2013, e o poço em questão só veio a ser

aberto durante o período eleitoral.
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BERILO acrescentou, em juízo, que os moradores que doaram o terreno se associaram à

comunidade local e apresentaram uma solicitação a uma Secretaria do Governo do Estado e que todo este

procedimento foi coordenado e orientado pelo vereador JOSÉ RONALDO. BERILO afirma, inclusive,

 que para espanto dele e das demais famílias, o poço teria sido perfurado e montado do dia para a noite,

afirmando que ele apareceu na véspera da eleição. Registra, ainda, que teriam arcado com o custo apenas

das marcações e que o poço teria sido perfurado e montado, coincidentemente, pelo multicitado senhor

CARLITO PROCÓPIO, beneficiando praticamente 30 famílias na localidade.

Ainda que se esteja procedendo com a análise individualizada dos fatos de modo a apurar

especificamente a responsabilidade de cada investigado, não se pode ignorar o contexto e as

circunstâncias comuns em que eles ocorreram. De fato, foram abertos diversos poços no município em

situação similar, isto é, durante o período eleitoral e sempre com a intermediação de políticos

investigados.

Nesse sentido, o depoimento da testemunha BERILO DE NEGREIRO, embora indique existir

uma solicitação da comunidade, não comprova que a atuação de JOSÉ RONALDO se deu dentro das

balizas legais. Pelo contrário, o que se observa é que a própria testemunha afirma que o documento foi

enviado e que, durante o período eleitoral, o poço “apareceu lá”. Também não consta, nos autos,

qualquer tipo de procedimento ou encaminhamento administrativo em relação à solicitação da

 comunidade, que foi encaminhada para o Senador Wellington Dias.

Tem-se, portanto, que há prova robusta da prática de ilícito eleitoral na abertura e

perfuração do poço na localidade LAGOA DE FORA, inexistindo qualquer indício mínimo de que

 tenha havido um procedimento administrativo regular prévio e isento para a execução desta obra.

Essa conclusão, ademais, é reforçada pela análise conjunta dos fatos narrados na inicial e dos elementos

  de prova convergentes a respeito do modus operandi dos investigados durante as eleições.

 Com relação à LOCALIDADE VEREDA, a inicial afirma que CARMELITA CASTRO,

juntamente com LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, prometeram ao senhor DELANO PAES DOS

SANTOS a abertura de um poço na região, em troca de apoio político na comunidade.

Em relação a este fato, a sentença também reconheceu a prática de ilícito eleitoral. Segundo o

  Magistrado a quo, houve uma promessa de ajuda por parte do vereador LAÉRCIO ao senhor DELANO.

Além disso, uma moradora entrevistada associa a perfuração do poço à investigada CARMELITA. Não

obstante a promessa não tenha sido concretizada, prossegue o juízo de piso, “houve o intento inicial de

concessão da benesse por parte dos investigados, em pleno período eleitoral, o que revelaria um modo de

proceder”.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, sobre este ponto, que a sentença carece de

coerência lógica entre fundamentação e conclusão, uma vez que conclui pela ocorrência dos ilícitos,

embora afirma que a promessa não foi cumprida. Também afirmam que, em relação à CARMELITA, a

única prova seria a afirmação de uma entrevista de que a responsável pela perfuração “Foi a Carmelita”

(ID 2270320 - Pág. 108).
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A referida conversa está na gravação de ID 2614870, em que uma moradora afirma

 categoricamente que “a CARMELITA foi lá a primeira vez e disse que ia ajudar a fazer o poço”.

Além disso, constam nos autos, vídeo (ID 2615070) e degravação de entrevista com o senhor

DELANO PAES DOS SANTOS, beneficiário do posto, em que discorre sobre como se deu sua

construção, que, inclusive, foi motivo de atrito entre ele e o vereador LAERCIO, como se vê no trecho:

(...)

 Morador (Sr. Delano): Aí eu peguei e fiz um crediamigo, ele me prometeu, e a máquina? Tem

uma máquina na cidade, ele mandou a máquina vir para o lado de cá, ele me procurou, o

Laércio me procurou, como era que estava, eu disse rapaz era um poço público aí mas ele não

pagou nenhum centavo não, quem pagou foi eu, R$ 3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais)

vou pagar a primeira parcela do crediamigo, minha cunhada que ajudou a pagar, eu ia ajudar ele,

mas nem nele votei

Entrevistador: Mas assim, tu fez foi devolver o dinheiro para ele?

Morador (Sr. Delano): Eu paguei o cheque, cubri o cheque

Entrevistador: O dele?

Morador: Um cheque meu, eu arrumei um cheque emprestado meu

Entrevistador: Tu fez um compromisso com ele...

 Morador (Sr. Delano): Fiz um compromisso que ele tinha que me dar uma ajuda e não me

 deu, quase todo mundo dá em política, e ele não me deu nada, não devo favor a ele em

nada, não quero nem conversa com ele, cabra irresponsável.

Veja-se que DELANO afirma, categoricamente, que LAÉRCIO fez um compromisso com ele

para a construção do poço. Informa, também, que LAÉRCIO enviou a máquina para a região, momento

em que procurou DELANO. O morador atesta que houve o compromisso e o envio das máquinas,

acrescentando que, posteriormente, LAÉRCIO não honrou com sua promessa, o que o deixou bastante

decepcionado.

Em outro trecho, DELANO deixa novamente clara a participação de LAÉRCIO:

Entrevistador: Ele chamou vocês todos para um compromisso?

Morador (Sr. Delano): Ele chamou porque disse que ia abrir poço para doar água, porque

aqui não tem água não, o menino fecha o registro ali, o menino fecha o registro e faz é

cobrar água, não tem uma gota d’água aqui, pode olhar que está tudo seco, não tem uma

 gota d’água, tem um poço ali mas o cara faz é fechar o registro, aí eu achei até bom porque

eu e meu irmão, eu e minha cunhada fizemos o compromisso de pagar o poço para a empresa,
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manda ele se lascar para lá, dei um cheque para a empresa. O poço lá é do município, não tem

uma gota d’água aqui, não tenho nada contra ninguém.

(…) Entrevistador: Ele chamou vocês pra uma reunião?

Morador (Sr. Delano): Chamou na reunião, disse que ia dar uma ajuda e aí depois pulou lá

fora porque disse que eu não votava nele

Entrevistador: Ah e ele queria era voto?

Morador (Sr. Delano): eu não voto nele não

Entrevistador: Quando tu disse que tu não votava nele ele ficou zangado? Aí pediu o

dinheiro de volta?

Não devolvi dinheiro pra ele não, fiz negócio com o dono da empresa

Entrevistador: Quer dizer que ele ia abrir o poço para vocês votarem nele?

Morador (Sr. Delano): Ele disse que ia abrir esse poço com essa água aí

 DELANO também afirmou que LAÉRCIO “queria que o povo ajudasse pra botar água pro

povo, mas que ele viu que a comunidade não confiou nele, que eu não confiei nele” (ID 2615270).

Disse ainda que LAÉRCIO trouxe a máquina pra cidade e foi seu avalista junto à empresa contratada para

a instalação do poço (ID 2615320 e ID 2615370):

Morador (Sr. Delano): eu não voto nele não

Entrevistador: mas se ele tivesse pagado feito o compromisso...

Morador (Sr. Delano): se ele tivesse feito o compromisso, eu ia arrumar era mais de 40/50

votos pra ele

Entrevistador: ele fez foi desconfiar que tu não votava nele

Morador (Sr. Delano): foi, ele desconfiou que eu não votava nele

Entrevistador: Então ele trouxe a máquina pra abrir o poço?

Morador (Sr. Delano): Não ele trouxe a máquina pra cidade.

(...)

Entrevistador: Então foi o Laércio que te cobrou não foi não?

Morador (Sr. Delano): Ele foi meu avalista lá
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Entrevistador: Ah! Foi ele que te avaliou

Morador (Sr. Delano): Ele avaliou, foi avalista, a vantagem que dou para ele é essa daí, ele

disse que queria que o poço da comunidade desse uma ajuda a ele também

Entrevistador: Votasse nele?

Morador (Sr. Delano): É, uma ajuda para votar nele

Entrevistador: Aí votando nele ele pagava o poço?

Morador (Sr. Delano): Era mais ou menos isso

Note-se, portanto, que LAÉRCIO prometeu a instalação do poço, como uma parte do

compromisso eleitoral com DELANO. No entanto, por desconfiar de que não receberia os votos, não

honrou sua promessa, tendo o poço sido aberto pelo próprio eleitor junto à empresa.

Na espécie, o não cumprimento posterior não altera o fato, comprovado nos autos, de que a

promessa foi efetivamente feita, inclusive com envio de máquina e início de abertura do poço. É cediço

que a própria promessa de vantagem já configura ilícito eleitoral, sendo certo que LAÉRCIO agiu de

maneira deliberada com a intenção de, em troca de vantagem prometida, obter votos de DELANO e da

comunidade.

Mais uma vez, a análise circunstanciada das provas mostra uma coordenação de atos por

parte dos envolvidos. Além da prova referente à gravação de eleitora afirmando que houve a

promessa de perfuração do poço por meio de CARMELITA e LAÉRCIO, a análise do acervo

também confirma essa conclusão. Novamente, trata-se de vereador de sua coligação, envolvido em

atos de perfuração de poço, em contexto político-eleitoral que indica, claramente, participação ou,

pelo menos, benefício direto à candidata majoritária.

 Na LOCALIDADE LAGOA DOS BOIS, os investigantes apontaram pelo menos dois fatos que

constituíram ilícitos eleitorais: a construção de poços tubulares na propriedade do senhor MILTON

APARECIDO DIAS DE CASTRO pela investigada CARMELITA CASTRO e pelo vereador NUNES

DE JESUS SANTOS; e a doação de caixas d’água, pelo vereador NUNES DE JESUS SANTOS, aos

senhores VALDENOR MAGALHÃES DE CASTRO, CARLOS FERREIRA DE CASTRO e MILTON

DE CASTRO. As caixas doadas, segundo os investigantes, possuem logomarca do DNOCS, o que

denotaria terem sido obtidas por meio de uma das Secretarias Estaduais.

Ao analisar esses fatos, a sentença concluiu inexistir prova de que o poço perfurado na

propriedade de MILTON APARECIDO tenha sido promovido por NUNES DE JESUS. Todavia,

reconheceu ter havido promessa de abertura de poço por NUNES DE JESUS e CARMELITA.

Observo, aqui, que em relação à perfuração do poço tubular, o depoimento de MILTON

APARECIDO (ID 2276470) afigura-se coerente, indicando ter sido ele o responsável pelo pagamento e
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abertura do poço, e não os recorrentes. Além disso, analisando-se o conteúdo das gravações, eles não se

mostram robustos e harmônicos, como nos demais casos, para fins de comprovar o ilícito nesta

localidade.

Do mesmo modo, em relação à perfuração de poço na , não constam doslocalidade CALANGO

autos quaisquer provas relativas a esse fato capazes de ensejar um juízo condenatório. Noto, inclusive,

que o juízo sentenciante não o levou em consideração.

Todavia, os demais fatos estão suficientemente comprovados e denotam uma prática contínua e

reiterada de ilícitos eleitorais relacionados, o que reforça a conclusão a respeito da prática de abuso de

poder e captação de sufrágio por parte dos recorrentes.

PROMESSA DE INSTALAÇÃO DE BOMBA, CAIXAS D’ÁGUA E 1500M DE CANOS

PVC NA LOCALIDADE GARRINCHO, DA DOAÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA COM A

LOGOMARCA DO DNOCS NA LOCALIDADE LAGOA DOS BOIS; IMPLANTAÇÃO DE

REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE LAGOA DOS PATOS

Anteriormente, foram analisadas as provas relativas a fatos relacionados à perfuração e

equipamento de poços. A inicial aponta, ainda, outros supostos ilícitos eleitorais, todos relativos à entrega

ou promessa de benesses consistentes em canos, tijolos, bombas, caixas d’água e outros materiais. Passo,

então, a analisar tais fatos.

Os investigantes alegaram que teria havido promessa de distribuição de água para 55 residências

na , tendo havido a instalação de bomba, caixas d'água e 1.500 metros deLocalidade GARRINCHO

canos PVC, além da abertura de valas na região. Tais fatos são atribuídos aos investigados CARMELITA

DE CASTRO SILVA, LUIS ALBERTO COSTA MACEDO e HÉLIO ISAÍAS DA SILVA.

A sentença reconheceu a procedência das alegações dos investigantes em relação a esses fatos,

apontando que “observa-se [...] um liame entre o fornecimento dos canos e da máquina retroescavadeira

com a imagem da candidata e primeira investigada, seja através do vínculo familiar com o então

Secretário de Defesa Civil, seja da própria associação, que fora comandada por pessoa vinculada a seu

partido político”.

Neste passo, os recorrentes alegam que a sentença se baseou exclusivamente em depoimentos

frágeis de entrevistados e que, noutro giro, a realização da obra foi fruto de requerimento formulado pela

Associação de Moradores da Localidade GARRINCHO.

Tal requerimento, ainda segundo os recorrentes, teria sido feito por meio de sua Presidente, Sra.

Maria dos Anjos Pereira, e encaminhado ao DNOCS, órgão responsável pela doação de todo o material.

Acrescentam, ainda, que a própria Associação executou os serviços, mencionando, como prova, a

documentação de fls. 2040/2049. Afirmam, por fim, que a testemunha CLEONICE RIBEIRO DA SILVA

foi a única ouvida em juízo sobre o fato e não confirmou qualquer ilícito praticado pelos investigados.
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Inicialmente, quanto à instalação da rede de água na LOCALIDADE GARRINCHO, existe

registro fotográfico nos autos (ID 2270320 - págs. 54/55), além de não ter havido contestação por parte

dos recorrentes, pelo que se entende como incontroverso que houve, de fato, a execução das obras e

serviços narrados.

Em relação à prova testemunhal produzida em juízo, CLEONICE RIBEIRO DA SILVA (ID

2276420) foi ouvida e afirmou que:

Trabalha de roça; mora na localidade GARRINCHO; conhece “Lobim”; viu ele andando na

; colocou os canos de águalocalidade durante o período eleitoral, para colocar canos de água

na casa da Maria, irmã de ANITA; Maria é a presidente da Associação de Moradores; os canos

puxam água da adutora do GARRINCHO; quem ajudou a colocar os canos foram os próprios

moradores; o marido da candidata Anita que estava com o trator abrindo as valas para colocar os

canos de água; não pagou pelos canos de água, apenas pelo cimento.

Do depoimento de CLEONICE, depreende-se, claramente, que o investigado MARTINHO

AFONSO RIBEIRO (conhecido como “LOBIM”) atuou diretamente na região, durante o período

eleitoral, e que foi responsável pelos canos. CLEONICE afirmou, ainda, que não pagou nada pelos canos

e que os mesmos eram retirados na casa da presidente da Associação de Moradores, irmã da candidata a

vereadora ANITA, que concorreu pela coligação da primeira recorrente, CARMELITA CASTRO.

Em meu sentir, essas circunstâncias denotam o uso da máquina em favor dos candidatos

recorrentes. A doação efetuada pelo DNOCS, inclusive, materializa fato comum na época: uso de

materiais custeados pelo governo, com os serviços realizados ou custeados diretamente pelos candidatos

na região.

Noto, inclusive, que o ilícito praticado possui gravidade, na medida em que há provas de

que os recorrentes se aproveitaram de doação feita, desviando sua finalidade e pessoalizando o

benefício aos eleitores.

Existem nos autos diversas provas que demonstram a relação próxima e direta de MARTINHO

AFONSO com os recorrentes HELIO ISAIAS e CARMELITA CASTRO. Lobinho, como é conhecido,

participou de diversos dos fatos aqui analisados, sempre em contexto ligado à Secretaria de Defesa Civil.

A prova testemunhal é corroborada, ainda, por gravações constantes nos autos que demonstram a

participação de LOBIM, CARMELITA e HELIO ISAIAS no fato.

O eleitor GENIVALDO DE JESUS (ID 2597920), entrevistado, afirmou que os canos vieram da

candidata CARMELITA e que, “se votasse nela, ela prometia que iria trazer uns canos para fazer

. uma adutora” Acrescentou, ainda, que, para colocar os canos, “abriram as valas com uma

retroescavadeira, que veio por meio do HELIO ISAIAS” e que, quem ficava responsável pela

máquina, era o LOBIM. GENIVALDO informou, também, que CARMELITA foi até a localidade e

prometeu dar os canos em troca de votos.
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JOSÉ RODRIGUES (ID 2597920), também em gravação, confirmou os fatos, afirmando que: 

quem trouxe os canos foi o LOBIM; que veio uma máquina com ele, uma retroescavadeira; que a

caixa foi arrumada por LOBIM; que ele foi na localidade com os POLÍTICOS.

O morador MÁXIMO (ID 2597920) também confirmou esses fatos, afirmando que foi uma

máquina retroescavadeira, e que quem a levou foi o LOBIM.

Noto, mais uma vez, que as gravações e o depoimento da testemunha CLEONICE indicam a

tentativa de utilização de uma doação do DNOCS em benefício dos candidatos. Assim, a comprovação

documental da doação não ilide a prova relativa ao seu aproveitamento político por parte dos recorrentes

que, como se pode observar, foram à região e executaram serviços, além de fazerem promessas relativas a

bens já doados pelo órgão federal.

O uso dos bens doados ou oriundo do DNOCS também ocorreu em relação à doação de CAIXAS

D’ÁGUA contendo a logomarca do órgão. Tal fato, nos termos da inicial, ocorreu na localidade LAGOA

.DOS BOIS

Observo, inicialmente, que há registro fotográfico das referidas caixas d’água, os quais não

foram contestados, pelo que entendo por incontroverso nos autos o seu recebimento e instalação.

Ademais, consta nos autos gravação em que moradora da região (ID 2604570) confirma que recebeu, do

vereador NUNES DE JESUS, uma doação de caixa d’água:

Entrevistador: Essa caixa aí a senhora ganhou de quem?

Moradora: Foi o Nunes

Entrevistador: O Nunes que trouxe ela para cá

Moradora: Foi

Entrevistador: Certo. E o poço lá foi o, o, o..

Moradora: O poço não sei quem que pagou, já a cacimba foi antes

Entrevistador: Ah! Aqui então foi só a caixa

Moradora: Aqui e lá também foi só a caixa

Entrevistador: A caixa é a mesma dessa aí, não é?

Moradora: Do mesmo tempo que ganhou, foi lá, no Carião, no Aparecido, tudo ganharam

Entrevistador: De lá também foi o Nunes?

Moradora: Foi, tudinho foi o Nunes que trouxe
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A testemunha MILTON APARECIDO DIAS DE CASTRO, muito embora tenha confirmado a

tese dos recorrentes acerca do poço, afirmou, em relação ao recebimento de caixa d’água, versão

inverossímil. Em primeiro lugar, MILTON confirmou que recebeu caixas d’água da Associação dos

Moradores da Lagoa dos Bois. No entanto, noto que a doação realizada pelo DNOCS limitou-se à

localidade GARRINCHO, não havendo registro de que tenha havido, também, doação para a LAGOA

DOS BOIS.

No decorrer do depoimento de MILTON (ID 2276470), observo que, após confrontado durante a

instrução, a testemunha mudou sua versão posteriormente para afirmar que, em virtude de problema na

Associação de Moradores da Lagoa dos Bois, teria recebido, mediante ajuda do agente de saúde

CARLOS, as caixas d’água através da Associação do BOI MORTO. Milton ainda registra que

desconhecia qualquer pessoa responsável pela associação que teria intermediado a referida doação,

resumindo-se a dizer que tudo ocorreu por meio do citado CARLOS.

Em nenhum momento, como se pode observar, confirma que teria recebido doação de caixas

d’água que teriam sido direcionadas para a localidade GARRINCHO, como afirmam os recorrentes. Esse

fato confirma o desvio político-eleitoral de doação feita pelo DNOCS.

Verifica-se que as caixas d’água, as quais deveriam ser entregues sem intermediação

política para os moradores da localidade GARRINCHO, foram utilizadas por candidatos para

realização de promessas e entregas de benesses o que se afigura ainda mais grave do que a simples

doação, tendo em vista tratar-se de bens públicos.

MILTON confirma, ainda, a doação também a alguns dos entrevistados que, nas gravações

acostadas aos autos, confirmam a vinculação político-eleitoral do fato. MILTON, portanto,

corrobora o conteúdo das gravações, o que reforça sua autenticidade e credibilidade, confirmando a

conclusão acerca do ilícito eleitoral.

Na , os investigantes atribuíram a CARMELITA CASTRO a prática deLOCALIDADE PATOS

ilícito eleitoral consistente na implantação de rede de água na região, a qual teria beneficiado diretamente

04 residências. A sentença também reconheceu a procedência da ação neste ponto, registrando que “no

que toca à implantação de rede de água na Localidade PATOS (item 16), corrobora os depoimentos das

testemunhas indicadas pelos investigantes as palavras de trabalhador entrevistado (vídeo denominado

Funcionário Hilário Patos) em que o mesmo confirma que o empreiteiro Hilário, responsável pela

obra, teria comparecido ao local com a candidata CARMELITA, acrescentando que houve uma

reunião para colocar ‘essa água aí’”.

Nas suas razões recursais os recorrentes argumentam que “a mera alegação de que a recorrente

teria comparecido ao local da obra, por si só, jamais seria suficiente para lhe atribuir qualquer ilícito

eleitoral, posto ser indispensável a apresentação de prova robusta, inconteste e idônea”.
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Analisando as provas carreadas aos autos, observa-se que existe vídeo (ID 2609520 e ID

2609570) em que um funcionário do senhor HILÁRIO DIAS DA SILVA, apontado como

intermediário na implantação da obra na região, afirma, categoricamente, que CARMELITA

viabilizou a obra e que fez isso após promessa feita em reunião na localidade.

DO USO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL EM FAVOR DAS

CANDIDATURAS DOS RECORRENTES

A inicial aponta, ainda, o uso da SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL em benefício

dos investigados, especialmente da candidatura de CARMELITA CASTRO, cujo esposo, HELIO

ISAIAS, ocupava a titularidade da pasta em 2016. O uso da Secretaria, segundo os investigantes, deu-se

através da entrega de benesses, da realização de obras e de contratações irregulares realizadas em pleno

período eleitoral, tudo feito com o objetivo de desequilibrar o pleito em favor dos demais recorrentes.

Nesta linha, os investigantes afirmam que a SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL,

por meio de HELIO ISAIAS, executou obras de  na , em Sãocalçamento Localidade SÃO VITOR

Raimundo Nonato – PI. Segundo alegado, tal obra não teria relação com a finalidade da Secretaria, o que

denotaria seu caráter eleitoreiro.

Além disso, apontaram que, antes mesmo da divulgação do resultado da licitação, houve uma

reportagem que sugeria o direcionamento do certame para a empresa contratada (CONSTRUTORA

UMBUZEIRO LTDA), cujo sócio seria parente da primeira recorrente, fato que corroborava a ilicitude.

A sentença reconheceu o ilícito em relação a este fato, ponto que foi impugnado pelos

recorrentes em suas razões recursais. Segundo eles, a obra de calçamento na localidade SÃO VITOR foi

precedida de regular procedimento licitatório iniciado antes mesmo do período eleitoral, no qual consta

parecer da Procuradoria do Estado datado de 12 de abril de 2016 contendo carimbo de APROVADO.

Asseveram os recorrentes, também, que o contrato com a empresa CONSTRUTORA

UMBUZEIRO LTDA foi anterior ao período eleitoral, não havendo nexo de causalidade entre a obra e o

pleito de 2016.

É incontroverso nos autos que houve a execução de obras de pavimentação em paralelepípedo na

localidade São Vitor, que tais obras foram realizadas pela Secretaria de Defesa Civil e que ocorreram

durante o período eleitoral.

A questão controversa cinge-se a confirmação se tais obras denotam uso eleitoreiro da Secretaria.

Como já dito, na análise dos ilícitos narrados, tendo em vista a existência de um liame finalístico e uma

relação coordenada entre eles, é preciso inseri-los dentro do contexto geral das supostas irregularidades

apontadas.

Assim, a obra em questão não é fato isolado, mas faz parte de outros, narrados na inicial, que

apontam para o suposto uso eleitoreiro da pasta titularizada pelo investigado HELIO ISAIAS.
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No caso em análise, consta nos autos cópia do Processo Administrativo nº 01064/2015, referente

à tomada de preço 001/2016, que resultou na contratação da empresa UMBUZEIRO LTDA – EPP para

execução de pavimentação em paralelepípedo, com uma área total de 5.460m2 em ruas no bairro São

Vitor no município de São Raimundo Nonato (ID 2272070, pp. 140/192).

Os recorrentes afirmam que a regularidade do procedimento estaria demonstrado pela aposição

de carimbo de aprovado no parecer assinado pelo Dr. Álvaro Fernando da Rocha Mota (ID 2272070, pp.

166/171). O despacho PGE/PLC nº 139/2016, no entanto, sugeriu a aprovação do parecer com o

acréscimo das considerações nele contidas, e ressalvado que “ , a licitaçãoapós as devidas correções

poderá ser realizada”.

No citado despacho (ID 2272070, pp. 173/174), o Procurador-Chefe da Procuradoria de

Licitações e Contratos observa que “por se tratar de bens de titularidade municipal, de uso comum do

povo, deve-se juntar aos autos ato que autorize a intervenção do Estado em tais bens, como

”.convênio entre Estado e Município

O Termo de Ratificação e Homologação da Tomada de Preços (ID 2272070, p. 175), assinado

por HELIO ISAIAS, não informa, no entanto, sobre a existência de tal convênio, nem justifica a

supressão de tal medida, cuja observância foi determinada pela Procuradoria do Estado.

Observe-se, ainda, que, como apontado pelos investigantes, a execução de obras de calçamento

não guarda relação com a finalidade precípua da Secretaria de Defesa Civil, nem se justificava por

qualquer tipo de situação de emergência ou urgência eventualmente decorrente de situação de estiagem.

Convém ressaltar, inclusive, que os próprios investigados afirmaram que a estiagem é um problema que

assola a região há anos, o que denota o caráter crônico da situação.

Ademais disso, a despeito de o procedimento ter se iniciado antes do período eleitoral, é fato que

as obras foram executadas neste período, tendo havido irregularidade no procedimento, como já notado, o

que, no contexto mais amplo dos fatos aqui analisados, aponta direcionamento, por parte do Secretário da

pasta, HELIO ISAIAS, para execução de obras na região, em benefício direto à sua esposa.

Noto, aqui, que esta não foi a única obra realizada, e não é crível acreditar que diversas

construções e serviços, apenas por coincidência, tenham se iniciado, todas elas, durante o período eleitoral

no pleito em que a esposa do Secretário concorria à chefia do Executivo local.

Ademais, cumpre destacar que houve depoimento testemunhal de Nilton Araújo (ID 2275520),

ele afirma que na Localidade SÃO VITOR “foi feito calçamento pela empresa UMBUZEIRO, que lá

tinha uma placa e deram a foto pro processo; que gravaram alguns moradores e trabalhadores da obra; que

um dos trabalhadores disse que não iam fazer a metragem toda que estava programada porque

uma parte do dinheiro da obra era pra campanha do NUNES e da CARMELITA (que acha que

isso ficou gravado); que o proprietário da UMBUZEIRO é morador de lá e o nome é EUCLIDES;

que o calçamento é na frente das casas, não lembra quantas umas 20 a 30;é o único povoado que é

calçado, que é terra batida até lá e na frente das casas tem o calçamento”.
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Verifico, assim, que há inequívoca intenção de beneficiar um grupo restrito de famílias,

com viés claramente eleitoreiro, desviando-se da finalidade pública de uma obra dessa natureza.

  Observo, também, que o modus operandi da Secretaria Estadual de Defesa Civil repetiu-se em

diversas obras, e não só no calçamento em questão, o que comprova uma clara tentativa de

direcionamento, com finalidade político-eleitoral, de obras estaduais para a região.

Os investigantes/recorridos também afirmaram que a participação da Secretaria Estadual de

Defesa Civil, capitaneada por seu secretário, o investigado HÉLIO ISAÍAS, esposo da primeira

recorrente, deu-se através da contratação de empresas, em pleno período eleitoral, por meio de dispensa

de licitação.

Segundo alegaram, a CONSTRUTORA OLHO D’ÁGUA LTDA -ME e WELSON LEAL

DUARTE E CIA LTDA. foram contratados, por dispensa de licitação, respectivamente em 22/09/2016 e

02/09/2016, portanto, já dentro do período eleitoral.

A CONSTRUTORA OLHO D’ÁGUA LTDA ME foi contratada para a implantação de

abastecimento de água na localidade PÉ DO MORRO/VISTOSA pela quantia de R$ 875.113,34

(oitocentos e setenta e cinco mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos).

Já WELSON LEAL DUARTE E CIA LTDA. foi contratado pelo valor de R$ 3.054.529,15 (três

milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e quinze centavos) para “recuperação de

08 (oito) barragens de terra nos municípios de Bonfim, São Raimundo Nonato e Dom Inocêncio”.

A sentença reconheceu a prática de ilícito eleitoral decorrente dessas contratações. Os recorrentes

insurgem-se contra essa conclusão aduzindo, em primeiro lugar, que as contratações foram precedidas de

regular procedimento administrativo.

Afirmam que o Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria Nacional de

Proteção e Defesa Civil, fez publicar a Portaria nº 171, em 13 de setembro de 2016, reconhecendo a

situação de emergência em diversos municípios do Piauí. Outrossim, acrescentam que a ausência de

parecer da Procuradoria-Geral do Estado não configuraria irregularidade e, além disso, não seria matéria

sindicável na seara eleitoral.

Em relação à empresa WELSON LEAL DUARTE E CIA LTDA, argumentam que ela foi

contratada para realizar obras em outros municípios, e não só em São Raimundo Nonato, o que afasta, de

pronto, a alegação de irregularidade.

Como já dito, o cotejo dos ilícitos eleitorais descritos nos presentes autos não pode ser dar de

maneira isolada e estanque, como se não houvesse qualquer liame entre os diversos fatos que constituem

a causa de pedir.

Com efeito, da análise dos tópicos anteriores pôde-se depreender um amplo contexto englobando

a prática de ilícitos eleitorais por diversos atores do processo eleitoral, culminando com benefícios às
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candidaturas de vários recorrentes. Assim, do arcabouço fático analisado até aqui, vislumbra-se a

ocorrência de diversos fatos ligados entre si, como perfurações de poços, direcionamentos de obras e

execução de serviços como limpeza de barragens.

É a partir dessa moldura que os fatos devem ser analisados. Os ilícitos eleitorais, como os

apurados neste processo, guardam estreita relação entre si, uma vez que se destinam, de maneira

coordenada, à obtenção de um único resultado: a vitória nas urnas por meio da manipulação da vontade

popular. São eles, ademais disso, praticados todos num mesmo contexto e encobertos pela informalidade.

Não raro, portanto, há uma prática sistemática, e não meramente um conjunto desordenado de fatos

isolados.

Pois bem.

Em relação à contratação da CONSTRUTORA OLHO D’ÁGUA ME, consta nos autos cópia do

processo administrativo nº 0757/2016, relativo à dispensa de licitação nº 021/2016, que resultou na

contratação da empresa.

Como se pode perceber no documento ID 2270370, págs. 271/272, o contrato entre a Secretaria

Estadual de Defesa Civil e a CONSTRUTORA OLHO D’ÁGUA foi assinado em 22 de setembro de

2016. Na mesma data, houve a assinatura da ordem de serviço para início das obras, conforme ID

2270370, pág. 273.

Em 14 de setembro de 2016, o Procurador-Geral do Estado emitiu parecer no processo

PGE/2016182527-0, apontando que (ID 2270370, pág. 308):

“[...] Observo, nada obstante, que os autos não apresentam, pelo menos não de maneira

satisfatória, elementos que comprovam a ‘urgência de atendimento de situação que possa

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e

outros bens, públicos ou particulares’ (art. 24, IV, LLC)). Dizer simplesmente que há estiagem

na região, ou que esse evento persiste ali há vários anos, é afirmação que não se reveste da

.concretude necessária à demonstração da emergência preconizada pela exceção legal”

O Procurador-Geral do Estado determinou, então, a conversão do feito em diligência solicitando

que a Secretaria justificasse, de maneira pormenorizada, a necessidade da contratação.

Em 20 de setembro de 2016, a Comissão Permanente de Licitação apresentou “justificativa

” (ID 2270370, págs. 309/314) a qual não foi novamente encaminhada para a Procuradoriacomplementar

do Estado. Na verdade, , 20 de setembro, o recorrente HÉLIO ISAIAS DA SILVAno mesmo dia

ratificou a dispensa, conforme Termo de Ratificação e Homologação da Dispensa nº 021/2016 (ID

2270370, pág. 315).
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Neste ponto, os recorrentes afirmam que a ausência de parecer é justificativa frágil e que,

ademais, houve, de fato, a apresentação de justificativas complementares. Argumentam, ainda, que o

primeiro parecer emitido opinava pela dispensa e que teria havido mera divergência de posicionamentos,

o que afastaria a presunção de desvio eleitoreiro.

Observe-se, no entanto, que o parecer ID 2270370, pág. 308, foi assinado pelo Procurador-Geral

do Estado, a quem compete aprovar ou não o parecer emitido pelos demais Procuradores. Alegar

divergência entre procuradores como justificativa para a ausência de encaminhamento, seguido de

emissão de novo parecer, é um argumento frágil, tendo em vista que a conversão do procedimento em

diligência e a solicitação para justificativa complementar foi encaminhada justamente pelo chefe da

Procuradoria.

Também não se cuida de analisar, na seara eleitoral, irregularidades administrativas. Trata-se, ao

contrário, de analisar o contexto da realização do contrato e os indícios que apontam para o

direcionamento político-eleitoral do contrato.

Com efeito, observa-se que a apresentação das justificativas complementares e sua ratificação,

sem encaminhamento para a Procuradoria do Estado para nova análise, ocorreu . Apenas no mesmo dia

 depois, o contrato foi assinado e emitida a ordem de serviço, assinada por HELIO ISAIAS.dois dias

Houve, portanto, atropelo das etapas do procedimento, que resultou numa contratação, em

período eleitoral, realizada pelo Secretário , através de dispensa dee esposo da primeira Recorrente

licitação não autorizada pelo .Procurador Geral do Estado

Não se pode deixar de notar, aqui, que, como já analisado em tópicos anteriores, houve diversos

fatos envolvendo obras e serviços da Secretaria de Defesa Civil utilizados em contexto que evidenciavam

promoção político-eleitoral da candidatura de CARMELITA CASTRO. As irregularidades na contratação

da CONSTRUTORA OLHO D’ÁGUA, portanto, se inserem no conjunto de ações, que as provas indicam

terem sido coordenadas, destinadas a beneficiar a candidatura da investigada.

Ressalte-se, contudo, que esta conclusão não é resultado apenas da análise documental, mas

também do contexto e das demais provas presentes nos autos. Em vídeo acostado aos autos, o senhor

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA confirma que HELIO ISAIAS, LOBIM E ARENALDO

compareceram ao local da obra, o que corrobora seu caráter político-eleitoral e afasta a tese de que as

irregularidades do procedimento não foram fruto de um direcionamento planejado da contratação.

RAIMUNDO confirma, ainda, que a empresa responsável seria de DÉRCIO MACEDO, a saber, a

empresa OLHO D’ÁGUA, fato que evidencia o ilícito praticado.

Veja-se, ainda, que o mesmo  foi adotado em relação a outra empresa contratadamodus operandi

com dispensa de licitação, WELSON LEAL DUARTE E CIA LTDA. Consta cópia do processo

administrativo nº 080/2016, referente à dispensa de licitação nº 017/2016 em ID 2272070, pág. 2/71.
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Nele, consta em ID 2272070, pp. 56/57 o despacho PGE/PLC nº 314/2016 determinado o retorno

dos autos à Secretaria Estadual de Defesa Civil para complementação da justificativa e, após cumprida a

diligência, encaminhamento à PGE para nova análise.

O despacho está datado de 24 de agosto de 2016 e foi aprovado em 25 de agosto de 2016. A

justificativa complementar (ID 2272070, pp. 58/63) foi apresentada no dia 24 de agosto e, em 02 de

setembro, sem encaminhamento à PGE, o recorrente HELIO ISAIAS ratificou e homologou a dispensa de

licitação (ID 2272070, pág. 64), conforme termo de ratificação e homologação da dispensa nº 017/2016.

No mesmo dia em que foi ratificada e homologada a dispensa (02 de setembro de 2016) houve a

assinatura do contrato (ID 2272070, pág. 18) e emissão da ordem de serviço (ID 2272070, pág. 20).

A semelhança entre os procedimentos é digna de nota. As irregularidades praticadas repetiram-se

de modo sistemático, no mesmo contexto, e resultaram em obras e serviços direcionados para o mesmo

município no qual a esposa do gestor era candidata.

Como tantas vezes mencionado, os fatos aqui narrados não podem ser analisados de forma

isolada. Observa-se, nesta toada, a repetição do mesmo expediente em ambos os procedimentos, a

coincidência de realização da dispensa em período eleitoral para execução de obras em município em que

a esposa do gestor era candidata, bem como as demais provas, que indicam uma participação direta e

efetiva da Secretaria de Defesa Civil no pleito, em benefício claro à recorrente CARMELITA CASTRO.

Tais elementos são suficientes para, a meu sentir, demonstrar, para além de toda dúvida, o ilícito eleitoral

praticado.

Além das citadas obras e contratações, a inicial também aponta que a Secretaria de Defesa Civil

realizou construção de BARRAGEM na localidade RETIRO e reparo de BARRAGEM na localidade

SERRA DOS GRINGOS. Nesses casos, a atuação deu-se através do recorrente MARTINHO AFONSO

RIBEIRO (“LOBIM”) e por meio do uso de máquinas da própria Secretaria. Ambos os fatos foram

reconhecidos como ilícitos na sentença.

Os recorrentes insurgem-se, em relação à barragem na localidade RETIRO, alegando a

fragilidade da prova e o fato de que as pessoas gravadas não foram ouvidas em juízo. Além disso,

acrescentam que a obra na localidade foi precedida de procedimento licitatório que resultou na

contratação da empresa SMA Construtora LTDA, o qual teve trâmite regular e baseou-se nos Decretos

16052/2015 e 16366/2015, que instituíra estado de emergência na região.

Em relação à barragem na localidade SERRA DOS GRINGOS, afirmam que a sentença

baseou-se exclusivamente em gravações e que desconsiderou a prova material, mormente o processo

administrativo nº 01230/2015 – dispensa de licitação nº 025/2016, que comprova que a licitação

iniciou-se ainda no final do ano de 2015, com minuta de contrato assinada em 19 de janeiro de 2016 e

ordem de serviço datada de 25 de fevereiro de 2016.
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A empresa contratada (CMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.), ademais, executaria

“serviços de limpeza e recuperação de barreiros e pequenas barragens em Municípios Piauienses que se

encontram em estado de emergência da seca e estiagem”.

Em relação a esses fatos, os recorrentes não contestam a execução das obras, mas tão somente o

caráter político-eleitoral das mesmas. Para ambas, afirmam que não houve qualquer tipo de

direcionamento, o que estaria comprovado pelo fato de que os procedimentos licitatórios se iniciaram

muito antes do período eleitoral.

Observe-se, de partida, que a regularidade do procedimento ou o seu início antes do período

eleitoral não conduzem, necessariamente, à ausência de ilicitude. Como se sabe, o conceito de abuso

envolve o transbordamento dos limites legais de atuação administrativa. O ato abusivo, portanto, não é

apenas aquele que já nasce irregular, mas também aquele que, embora regular no seu início, foi desviado

de sua finalidade legal durante a sua implementação.

Noto que, nas gravações constantes nos autos, existem entrevistados/eleitores discorrendo sobre

fatos relacionados à duas barragens. Nas gravações dos eleitores LETÍCIA e ANTÔNIO (ID 2615920), os

mesmos afirmam o seguinte:

[...]

Morador (ANTÔNIO): Assim com medo de quando começar a chover, uma vez a gente tomou

ate um prejuízo porque com uma chuvinha que deu já amoleceu as redes que temos aqui que já

tao quase triscando uma na outra já até falamos ontem com o menino da Eletrobras pra olhar aqui

como tá essa rede porque ai tá bem complicado. E ai a barragem tá ai

Entrevistador: Mas pra senhora a barragem foi boa?

Moradora (LETICIA): Eu achei, graças a Deus eu achei, porque assim a gente não tava

esperando também ai já foram chegando com esse projeto pra fazerem essa barragem pra

nós

Entrevistador: Tem quantos dias? Dois meses?

Moradora: Já tem mais, tem mais de dois meses já, tá com uns três meses já, até o mês de

agosto ele estava, num tava?

Morador: Ai ele veio pedir o voto pra ele e pra mulher e disse que ia fazer a barragem

Entrevistador: Mas o compromisso foi feito ai o senhor votou e agora tá satisfeito

Moradora: Tamo satisfeito, porque aqui é um lugar muto sofrido por água
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Veja-se que o vídeo confirma que, a despeito da alegação dos recorrentes de que as obras

foram precedidas de procedimento administrativo iniciado antes do período eleitoral, a execução

dos serviços ocorreu apenas durante o pleito de 2016.

Observo, também, que os eleitores comprovam o fato de que NUNES DE JESUS, ao firmar seus

compromissos, pedia também voto para CARMELITA, o que reforça que ela era beneficiária direta das

condutas praticadas pelos demais recorrentes.

Em outro vídeo, os entrevistados identificados como EROTILDES, RANIS e MARIA (ID

2632820) afirmam, expressamente, que o compromisso referente à barragem foi feito com HELIO

ISAIAS, esposo de CARMELITA. Os entrevistados, corroborando a gravação anterior, também

confirmam que a barragem foi feita durante o período eleitoral apenas:

Morador: Não o negócio ai foi com o Nunes mais o Hélio Isaías

Entrevistador: O deputado né

Morador: O deputado

Entrevistador: E quando foi que foi feito ai?

Morador: Em julho e terminaram parece que agora, fim de setembro

?Entrevistador: Por causa da eleição

Morador: Ai por causa da eleição parou lá

Entrevistador: Mas o Nunes veio fez a reunião e disse que ia fazer a barragem?

Na mesma gravação, os entrevistados confirmam a participação de MARTINHO AFONSO

(LOBIM), sua ligação com HELIO ISAIAS e com a Secretaria de Defesa Civil, reforçando, no contexto

das demais ilegalidades praticadas, o uso do órgão estadual, por meio de HELIO e com participação de

LOBIM, para benefício da candidatura de CARMELITA:

Entrevistador: Esse Hélio Isaías que mandou umas máquinas?

Morador: Foi, agora alugarem essa máquina ai do Lobim

Entrevistador: E a a que ganhou a eleição ela veio por aqui?

Morador: Um dia diz que passou ai, mas eu nunca nem vi essa mulher, só pelo retrato, nunca vi,

nunca vi nem o marido dela imagine ela. Eu votei foi no Avelar, tá com quatro anos que eu não

vi ele, vim ver agora.
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Ainda que o procedimento para contratação da empresa tenha se iniciado em período

anterior, há provas nos autos, não contestadas por outros meios de provas, indicando que as obras

só foram executadas no período eleitoral. Isso, por si só, seria suficiente para indicar, quando

analisado em conjunto com os demais fatos do processo, um claro direcionamento e uso da

Secretaria de Defesa Civil em favor da candidatura de CARMELITA.

Inobstante, o depoimento dos eleitores corrobora as alegações dos investigantes e é harmônico

com as demais provas do processo que apontam para um particular modo de proceder durante as eleições.

Essa prática repete-se no contexto da , em que asLocalidade SERRA DOS GRINGOS

gravações apontam, também, em circunstâncias em tudo similares, para a participação de LOBIM e

HELIO ISAIAS e benefício de CARMELITA CASTRO.

Na Serra dos Gringos, consta registro fotográfico do trator de esteira, cuja execução dos serviços

em período eleitoral foi testemunha e confirmada pelas testemunhas ouvidas em juízo RAIMUNDO

NONATO e NILTON ARAUJO. Em gravação feita por essas testemunhas, um morador da região

chamado Leônidas afirma que foi a Defesa Civil a responsável pela obra (ID 2618720):

Entrevistador: Esse açude pertence a quem?

Morador: Associação

Entrevistador: O senhor sabe me dizer quem foi que mandou fazer esse serviço ai?

Morador: Foi a Defesa Civil, segundo comentários que eu já ouvi

Entrevistador: Ali pra baixo tem alguma casa

Morador: Tem, ali depois do açude

Entrevistador: Como é o nome do senhor?

Morador: Leônidas

Entrevistador: Aqui é a associação da serra do gringo né?

Morador: É, serra do gringo

Entrevistador: Essa barragem tá com quanto tempo ai?

Morador: Rapaz há muitos anos, era a fazenda do doutor Isaias ai vieram e tomaram de conta ai

Entrevistador: Pra onde é que tem mais casa aqui?

Morador: Só pra Ia
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Entrevistador: Qual a idade do senhor?

Morador: 72 anos

Entrevistador: E há quanto tempo mora aqui?

Morador: 10 anos

Entrevistador: É a primeira vez que está sendo limpa essa barragem?

Morador: Primeira vez

Veja-se, novamente, que as circunstâncias são as mesmas dos fatos anteriores, o que reforça a

veracidade do conteúdo da gravação. O morador informa que a DEFESA CIVIL está realizando a obra e

que era a primeira vez que a barragem estava sendo limpa.

Em outras palavras, muito embora a contratação da empresa tenha ocorrido antes do

período eleitoral, o serviço só foi executado durante as eleições, e nas mesmas circunstâncias da

abertura da barragem no RETIRO, da abertura de poços, implantação de rede de água etc.

Há gravação, nos autos, da presidente da associação de moradores da Serra dos Gringos, Senhora

ANA CÉLIA, confirmando o envolvimento da DEFESA CIVIL e que apenas durante o período eleitoral

foi executado o serviço (ID 2618720):

Entrevistador: Como é o nome da senhora?

Presidente: Ana Célia

Entrevistador: Vamos falar sobre a máquina que está trabalhando ali

Presidente: Certo

Entrevistador: Queria saber se essa obra tá seguindo a regulamentação certa Presidente: Rapaz eu

não tenho documentação não, porque a gente faz tudo pro governo, eles mandaram agora da

cisterna ai estamos esperando

Entrevistador: Cisterna? Onde é?

Presidente: A cisterna foi espalhada bem ali naquela parte ali, ai fazemos reuniões, fiscalização

Entrevistador: É justamente disso que estou atrás. Qual a idade da senhora? Presidente: 32 anos

Entrevistador: E essa barragem ai como vocês conseguiram ela?

Presidente: Eu havia pedido, mas não conseguia, porque tem outra barragem ali pra baixo

ai fomos pedindo, pedindo e conseguimos, essas caixas têm 10 litros e conseguimos no
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tempo do seu Ubiraci Carvalho desde esse tempo que pedimos auxílio a ele, que aqui

através do INCRA a gente não tem nada

Entrevistador: E essa ai foi através da defesa civil também?

Presidente: É, só que ai eu não peguei nenhum protocolo nem nada

Como já dito, não é razoável acreditar que, por uma absoluta coincidência, essas obras

iniciaram-se todas no mesmo período que, coincidentemente, era o período eleitoral. A análise conjunta

dos meios de prova aponta para um grau elevadíssimo de consistência e harmonia, de sorte a reforçar a

conclusão sobre a prática dos ilícitos e participação dos recorrentes.

Nesse toar, considerando o contexto que se extrai do exame do feito, verifico, na esteira do

entendimento perfilhado pelo Juiz da 13ª Zona Eleitoral e pelo Procurador Regional Eleitoral, que

existem nos autos provas indubitáveis que corroboram, com a necessária certeza, a prática de captação

ilícita de sufrágio, bem como de abuso de poder político e econômico e de conduta vedada.

No entanto, destaco que, com relação ao Senhor LUÍS ALBERTO COSTA MACEDO,

vice-Prefeito, entendo não ter ficado comprovada a sua participação efetiva e direta nos ilícitos eleitorais

praticados.

Embora haja indícios de sua ciência, mormente em virtude de ter sido diretamente beneficiado

com as práticas ilícitas, entendo que a sanção de cassação do diploma deve ser mantida, devendo ser

afastada, porém, a pena de inelegibilidade, em razão do caráter personalíssimo dessa sanção.

Por fim, cumpre registrar que a diferença de votos entre os recorrentes Carmelita e Luís Alberto,

eleitos Prefeita e Vice-Prefeito, para o candidato que ficou em segundo lugar, o Sr. Avelar Ferreira, foi de

apenas 394 (trezentos e noventa e quatro) votos, o que representou 2,94% dos votos válidos, os quais

totalizaram 19.438 votos, informação que se mostra de grande relevo diante do contexto fático-probatório

dos autos, especialmente se considerar a quantidade de famílias beneficiadas pelas práticas ilícitas ora

narradas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial, VOTO pelo conhecimento

e desprovimento dos recursos eleitorais, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que julgou

parcialmente procedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ressalvando-se apenas a

não-aplicação da sanção de inelegibilidade ao recorrente LUÍS ALBERTO COSTA MACEDO.

É como voto.

 

V O T O (V E N C E D O R)

(QUESTÃO DE ORDEM DE JULGAMENTO CONJUNTO DA AIME E AIJE)
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O SENHOR   JUIZ AGLIBERTO GOMES MACHADO: Senhor Presidente, Senhores Juízes

Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais

pessoas presentes,

Logo no início do julgamento, o advogado de defesa José Norberto Lopes Campelo suscitou

questão de ordem, encampada pelos causídicos que representam os demais investigados, nos seguintes

termos:“observando a tramitação tanto da AIME quanto da AIJE, verifica-se que não há nenhuma razão

plausível para um julgamento em momentos distintos (...) o devido processo legal exige que ambas as

ações sejam julgadas simultaneamente (...) porque o recurso manejado pela parte impugnante naquela

AIME é todo baseado na necessidade de um julgamento conjunto”. Dito isso, acrescentou que o

julgamento da presente AIJE não poderia ocorrer em momento distinto da AIME correspondente, a qual

encontra-se conclusa para tal fim.

Quanto ao ponto, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não acolhimento da questão

de ordem, asseverando que a “circunstância de que uma ação, a AIJE, foi julgada com ampla análise e

cognição exauriente a respeito dos fatos e provas contidos no processo e a outra demanda, a AIME, foi

extinta sem resolução do mérito, não se vislumbra, a priori, que exista a possibilidade, neste momento, de

existirem decisões conflitantes”.

O relator do feito, Juiz Charlles Max Pessoa Marques da Rocha, por sua vez, posicionou-se no

sentido de não reunir as demandas, considerando que, como tiveram tratamentos jurídicos e desfechos

distintos na primeira instância, não haveria efetivo prejuízo em decorrência de julgamento não

simultâneo.

Contudo, com a devida venia, divirjo desse entendimento pelos seguintes fundamentos.

As duas ações ora versadas foram completamente instruídas em primeiro grau, onde se julgou o

mérito da AIJE e se extinguiu a AIME por litispendência, o que significa dizer que o Juiz monocrático

entendeu que as demandas possuem as mesmas partes e causa de pedir.

Tal situação nos remete ao disposto nos arts. 1013, § 3º e 485, do CPC, que dispõem:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

“§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde

logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485; (...)”

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(…)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (…)”
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Diante de tais normas, extrai-se que se trata de uma situação típica, em que as demandas são em

tudo por tudo semelhantes no tocante às partes e à causa de pedir, bem como contêm o mesmo arcabouço

instrutório, com a única peculiaridade de que a AIME foi extinta sem julgamento do mérito por

litispendência, o que não é suficiente para afastar a regra do julgamento conjunto, em atenção aos

preceitos de celeridade e economia processual.

Desse modo, encontrando-se a AIME igualmente pronta para apreciação colegiada, deve ser

julgada concomitantemente com AIJE respectiva.

É como voto.

 

V O T O – V I S T A

(QUESTÃO DE ORDEM DE JULGAMENTO CONJUNTO DA AIME E AIJE)

 O SENHOR DESEMBARGADOR FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO:

Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores

 Advogados, Servidores desta casae demais pessoas aqui presentes.

 Trata-se de Questão de Ordem levantada por um dos recorrentes alegando a necessidade de

reunião dos processos (AIJE e AIME) para julgamento em conjunto, sob o argumento de que versam

sobre os mesmos fatos.

O relator do feito, o Dr. Charlles Max Pessoa Marques da Rocha, não acolheu a questão de

ordem por entender desnecessária a reunião dos feitos, já que se encontram em fases distintas, tendo a

AIME sido extinta sem resolução do mérito enquanto a AIJE teve o mérito apreciado pela instância

ordinária.

Acompanharam o relator o Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto e o juiz membro

Thiago Mendes de Almeida Férrer.

Inaugurou a divergência o Juiz Agliberto Gomes Machado, entendendo pela necessidade de

reunião das ações sob pena de se correr o risco deste Tribunal proferir decisões conflitantes.

Seguiram a divergência os Juízes Antônio Soares dos Santos e Aderson Antônio Brito Nogueira.

Com o empate, vieram os autos para o desempate.

É o que importa relatar para apreciar a presente questão.

V O T O

Inicialmente, insta considerar, que o pedido de adiamento realizado pelos recorrentes não alcança

     o presente Voto, que é tão somente o Voto de desempate em relação à questão de ordem cujo julgamento

  foi iniciado na sessão anterior, sendo o julgamento contínuo, seguindo para a sessão seguinte para simples
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desempate, não havendo o que se falar em adiamento em relação a ponto já posto em julgamento,

cabendo ao Relator, nos termos do Art. 51, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, decidir sobre o

 acatamento ou não de tais pedidos em relação ao seguimento do feito.

Passo então a proferir o voto de desempate.

   A questão remonta à antiga alegação de conexão eventualmente existente entre a Ação de

 Investigação Judicial Eleitoral e a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, quando versam sobre os

mesmos fatos.

No âmbito do Estatuto Processual Civil a matéria é tratada no artigo 55 do código, que prega:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa

de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já

houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação

de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão

entre eles.

   Na seara eleitoral, há também previsão expressa na Lei n. 9.504/97, prevendo, o artigo 96-B da

norma, que:

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes

diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver

recebido a primeira.

§ 1º O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do

Ministério Público no mesmo sentido.

§ 2º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou

em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar,

figurando a parte como litisconsorte no feito principal.

§ 3º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em

julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas.
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Ocorre que há muito já restou pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral a inexistência de

conexão entre a AIJE e a AIME, tendo a Corte Superior já consolidado o entendimento de que “não se

reputam conexas ações eleitorais, por serem autônomas, possuírem requisitos legais próprios e

consequências distintas” (Respe n. 36.277/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, DJE de 10/05/2010).

Assim, pacífico na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral a autonomia das ações

eleitorais, que embora versem sobre os mesmos fatos, têm objetos e consequências distintas.

    Ademais, com a máxima vênia, tanto o artigo 55 do estatuto instrumental quanto o artigo 96-B

     da Lei n. 9.504/97 não podem ser interpretados como normas imperativas absolutas, mas sim como uma

 recomendação para evitar decisões conflitantes e como forma de favorecer o andamento dos feitos,

  prevenindo a repetição desnecessária de atos processuais comuns a ambas as ações, mas sempre com o

    cuidado de se evitar que a reunião dos processos possa vir a prejudicar a solução dos litígios postos em

juízo.

Assim tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa de julgado, que cito:

 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO.

JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. ESVAZIADA A RAZÃO DE SER DA

CONEXÃO E, ASSIM DO JULGAMENTO CONJUNTO EM FACE DA PROLAÇÃO DE

SENTENÇA EM UMA DAS AÇÕES. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte

Superior tem consolidado o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos

processos, se um deles já foi julgado. Enunciado 235/STJ. 2. Não se justifica a desconstituição da

sentença prolatada para que seja julgada conjuntamente com a outra ação, que, ademais, fora

redistribuída para o mesmo juízo. 3. Necessidade, apenas, de o magistrado evitar a prolação de

decisões díspares. 4. Não se pode incentivar o retrocesso, senão a solução em tempo razoável da

presente controvérsia. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1660685/CE,

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em

26/08/2019, DJe 30/08/2019).

De tal forma que, se por alguma razão, um dos feitos estiver atrasando o andamento dos demais,

é prudente até que seja promovido o desapensamento para evitar prejuízo à necessidade de julgamento

célere, sob pena de ferir a norma constitucional de ofensa à razoável duração do processo.

   O que se observa na prática, em relação a esses casos, é que a reunião dos processos se dá mais

   por conveniência da instrução e julgamento, até porque, na maioria dos casos têm as mesmas partes e

 versam sobre os mesmos fatos, seguem portanto reunidas como forma de facilitar o trâmite e a prática dos

 atos processuais, inclusive com audiência una, para facilitar a produção da prova nas duas ações de forma

simultânea, sendo igualmente conveniente o seu julgamento conjunto, como forma de facilitar a

apreciação dos feitos em uma só oportunidade, como tem ocorrido rotineiramente nos casos que chegam a

 este Tribunal, quando é possível fazê-lo.
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    Foi como entendeu o juiz Thiago Mendes de Ameida Férrer, que discorreu com prioridade em s

   eu voto oral, conforme trecho dele, quando disse:

“... neste caso que nós estamos a analisar, aparentemente é a mesma causa de pedir, porém não é.

E a jurisprudência sempre foi no sentido de não haver litispendência entre a AIME e a AIJE,

justamente porque a causa de pedir jurídica, ela é diversa, de uma e de outra.

A AIJE, ela pode estar assentada em abuso de poder exclusivamente político; já a AIME, por

exemplo, não pode, tem que ter o entrelaçamento com o poder econômico. Na AIJE, por

exemplo, nós podemos analisar a conduta vedada pura e simples; na AIME nós não podemos. Na

  AIJE nós podemos analisar o art. 41-A puroe simples; na AIME, isso tem que ter conotação de

  corrupção. Não é o art. 41-A, é a corrupção eleitoral. Então, aparentemente seria a mesma coisa,

porém não é, e nunca foi. E mais: essa questão de conexão, a boa técnica processual, a doutrina

processual, isso aí não existe vinculação de julgamento conjunto com conexão. Pode haver ou

não. Não é a conexão que gera o julgamento conjunto; é o risco das decisões conflitantes. Tanto

 é que tem um dispositivo específico noNovo CPC que permite que haja essa reunião mesmo sem

   haver a conexão. E o art. 96-B também não fala de conexão; ele é empregado quando há o risco

 de decisões conflitantes. Inclusive tem sido essa... inclusive nesse precedente que está sendo

utilizado aqui, do Min. Tarcísio, eu até destaquei aqui que ele destaca isto: a questão do risco das

 decisões conflitantes. Porém, naquele caso, como eu disse,é fraude à cota de gênero emque se

analisa o mesmo fato sob o mesmo viés jurídico.

 … Então, sinceramente eu não vi aqui a demonstração, tecnicamente falando, do risco de

decisões conflitantes. A AIME e a AIJE, como eu disse, elas possuem causa de pedir diversa, o

fundamento sempre foram diversos, as consequências são diversas... Na AIJE há aplicação de

inelegibilidade; na AIME não há. Na AIJE pode ter parte quemnão tem mandato; na AIME, via

 de regra, não, salvo nessa quota de gênero, que inventaram de incluir quem não tem mandato,que

eu, inclusive, já assentei o meu ponto de vista aqui de que a AIME nem caberia nessa questão da

quota de gênero. Então, o meu entendimento que eu estou proferindo aqui, ele é harmônico com

    aquilo que eu já venho dizendo em relação aAIME e aAIJE.”

Outrossim, no presente caso, o próprio relator justificou a necessidade da separação dos feitos

em relação a uma renúncia tardia de uma Advogada na AIME, que impediu a sua inclusão em pauta

juntamente com a AIJE.

Por outro lado, a despeito de se encontrarem na mesma fase processual (recursal) as lides

encontram-se em etapas distintas: a AIJE teve um julgamento exauriente, em que foram superadas as

questões preliminares, valoradas as provas e proferido julgamento de mérito, enquanto a AIME terminou

   por ser extinta sem julgamento do mérito, por litispendência, pelo juízo de primeiro grau, encontrando-se,

 portanto, em etapas diferentes, já que a AIME não teve julgamento de mérito.

  Nesse sentido, translúcida foi a manifestação do Procurador Regional Eleitoral sobre o assunto:
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“… que concerne à necessidade de julgamento simultâneo das ações, o primeiro ponto a ser

travado e ressaltado é a própria contextualização dos fatos, que foi muito bem apontada por um

dos nobres advogados, que são ações rigorosamente idênticas, mas uma delas, a AIME, foi

extinta sem resolução do mérito, e o recurso que foi interposto foi com o objetivo de se insurgir

contra aquela decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O julgamento simultâneo de ações reunidas, de ações conexas, ele tem o propósito primordial,

principal, de acordo com o Código de Processo Civil, de evitar decisões conflitantes.

Tendo em vista essas circunstâncias que uma ação, a AIJE, foi julgada com ampla análise e

cognição exauriente a respeito dos fatos e provas contidos no processo e a outra demanda, a

 AIME, foi extinta sem resolução do mérito, não se vislumbra, a priori, que exista a

possibilidade, neste momento, de existirem decisões conflitantes. Justamente por isso é que a

jurisprudência, ela concede um certo grau de discricionariedade ao julgador ao proceder ao

 julgamento conjunto de ações reunidas.”

    Ressalte-se, por oportuno, que a aplicação do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil não é

 automática, há de se perquirir caso a caso sobre a necessidade ou não do retorno dos autos à instância

   ordinária, para analisar eventual ocorrência de supressão de instância, especialmente em casos deste

naipe, em que não se trata de matéria exclusivamente de direito, já que a análise do mérito da AIME em

questão prescinde igualmente da valoração de provas e de fatos.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido pela necessidade de, em alguns casos,

devolver os autos ao juízo de origem para prolatação de sentença de mérito, conforme julgado, que cito:

“Com efeito, a responsabilidade ou participação do titular da chapa no ato fraudulento alegado na

petição inicial deve ser aferida por ocasião do julgamento do mérito do pedido, a luz das provas

produzidas durante a instrução do feito.

Por fim, importa realçar ser incabível qualquer consideração sobre o mérito da demanda nesse

momento processual, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso especial, a fim de reformar o acórdão

regional que julgou extinto o processo sem Resolução do mérito, e determino a baixa dos autos a

instância a quo para regular prosseguimento.(REspe n. 7-94.2011.6.11.0000/MT, com data de

publicação em 19/08/2016)

Assim, não sendo automática a aplicação da teoria da causa madura, fazendo-se necessário

  analisar eventual ocorrência de supressão de instância, caso ocorra de plano o exame do mérito pelo órgão

     recursal, entendo, com a devida vênia, desarrazoada tal justificativa para sustentar a necessidade de

   reunião das ações, já que não se sabe sequer se vai ser aplicada a teoria da causa madura no caso em

concreto.
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Ademais, o perigo do risco de decisões conflitantes ou contraditórias deve ser mensurado em

cada caso concreto.

Assim, quando as ações conexas se encontram distribuídas para diferentes juízes o risco é

diverso de quando as demandas se encontram ajuizadas perante um mesmo julgador.

Neste último caso, o risco diminui consideravelmente, ou até mesmo desaparece, pois, seja a

sentença um ato de vontade, ou não, como se discute na teoria geral do processo, a decisão judicial é,

antes de tudo, um ato de lógica jurídica, razão pela qual caberá ao prolator da sentença evitar a prolação

de decisões díspares, quando sejam proferidas separadamente na sua vara ou juízo.

Este perigo de decisões conflitantes ou contraditórias é praticamente zero quando uma destas

ações já teve o julgamento de mérito, por sentença definitiva, e a outra foi extinta, sem resolução de

mérito, por decisão terminativa.

Haverá de se convirque, nestas circunstâncias, o julgador se encontra diante de sentenças com

eficácia jurídica diferente, como assinala Humberto Theodoro Júnior, ao escrever que “teórica e

 praticamente, há que se distinguir, ainda a diversidade de efeitos entre os provimentos que solucionam a

lide e os que não a alcançou”. (Curso de Direito Processual Civeil, vol. 1, 2015, p. 1010, n. 753).

Esta diversidade entre as sentenças definitiva e terminativa é tão relevante que a doutrina

considera a sentença de mérito no processo como “sentença definitiva, ou sentença em sentido estrito”

(Humberto Theodoro Júnio, ob. cit., p. 1037, n. 760), já que há, “no plano de eficácia, tratamento legal

diferenciado para uma e outra modalidade sentencial, pois, enquanto “as sentenças definitivas tornam

impossível a rediscussão judicial sobre a mesma causa,” “as sentenças terminativas (…) não vedam às

partes voltar a discutir o litígio em outro processo” (Humberto Theodoro Júnior, ob. cit. , p. 1011, n. 753).

 O certo é que, como uma destas ações não apreciou o meritum causae, na oportunidade em que

isto for feito, seja nesta segunda instância, ou no primeiro grau, caso o processo retorne para julgamento

   de mérito pelo juízo de primeiro grau, o julgador terá o cuidado de não proferir decisão conflitante ou em

contradiçãocom a quejá foi realizada a apreciação meritória da lide.

É razoável argumentar-se que esta é uma das leituras da Súmula 235 do STJ ao prescrever que “a

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Em outras palavras, a conexão não determinará a reunião dos processos se em um deles já foi

apreciado o mérito da causa, ou seja, já foi julgado em sentido estrito, por sentença definitiva.

A doutrina, por sua vez, oferece apoio a este entendimento, ante a inexistência de perigo de

decisões conflitantes, já que uma delas foi julgada, em primeiro lugar, quanto ao mérito, como sublinham

Nelson/Rosa Nery:

“Se uma delas já foi julgada: a) não pode haver julgamento conjunto; b) não há o perigo de

decisões conflitantes.” (Código de Processo Civil Comentado, 2019, p. 249, n. 18)
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Assim, como se têm ações em situações processuais distintas, com uma das ações tendo julgado

o mérito da causa, e a outra não, é preciso ter-se em conta que, na forma do que foi decidido pelo STJ, “O

Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a

intensidade da conexão e o grau de risco de ocorrência de decisões contraditórias.” (Theotônio Negrão,

 Código de Processo Civil, 2019, nota ao art. 55, 3-a.

Por isso, continua o STJ, “a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a

obrigatoriedade de julgamento em conjunto”. (  )idem, ibidem

“Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações

com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz,

 automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão.”, desde que não se fira a regra da pas de nullité

 sans grief. (Idem, ibidem)

É o caso da questão de ordem. O magistrado de primeiro grau reuniu os processos para

julgamento em conjunto, mas os julgou em separado, para extinguir uma das ações por litispendência, e,

como o grau de risco de decisões incoerentes é de baixa intensidade, ou simplesmente não existe nesta

segunda instância, não há necessidade de reuni-los em grau de recurso para julgamento simultâneo.

Afinal, como também já decidiu o STJ, a legislação processual “se limita a instituir os requisitos

 mínimos de conexão, cabendo ao juiz, conforme os elementos presentes em cada caso, aquilatar se a

adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última

análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e a pacificação social.” (Theotônio Negrão, ob.

cit., no art. 55 – 3b).

Por isso, sublinha o STJ que “o critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nesta avaliação

situa-se em torno da avaliação da conveniência da reunião dos processos. A mera possibilidade de juízos

divergentes sobre uma mesma questão jurídica não configura, por si só, conexão entre demandas a que for

suscitada.”.

 Dessa forma, “o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a

 partir das circunstâncias presentes em cada caso (...)” (idem, ibidem)

Assim, para avaliar os requisitos mínimos de conexão, as particularidades processuais do caso

em debate não resultam da reunião dos processos que se encontram em situações processuais diferentes,

sem risco de decisões incoerentes para as ações que se encontram em grau de recurso.

Por fim, há de se considerar que estamos a falar de um processo que se refere a eleição municipal

 ocorrida aindaem 2016, estando próximo ao término do mandato ao qual se refere, não sendo razoável

retardar ainda mais o andamento do feito, que já demorou demasiadamente na instância ordinária.

Assim, acompanho o relator e voto pelo não acolhimento da Questão de Ordem que tem por

objeto a reunião dos processos (AIME e AIJE).
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 É como voto.

 

 

V O T O (V E N C I D O)

(MÉRITO DO AGRAVO REGIMENTAL)

 O SENHOR JUIZ ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS: Sr. Presidente, demais pares,

O processo é a vida do cidadão. O direito material o cidadão conhece, o direito processual é seara

do técnico do direito, do advogado. O processo é composto de atos eminentemente processuais praticados

pelo advogado, mas também tem atos personalíssimos, aqueles que dizem respeito à própria parte

pessoalmente fazê-los.

Os atos processuais puros basta a intimação do patrono judicial, do advogado, mas qualquer

outro ato que dependa da ação pessoal da parte, entendo, Presidente, que essa parte deve ser intimada,

notificada ou dado ciência para produzir aquele ato, e mais: que essa intimação seja acompanhada da

advertência das consequências do não atendimento.

Uma coisa é dever; outra coisa é ônus. Ela não tem o dever de contratar outro advogado; é ônus

dela. Significa dizer o quê? Que ela não o fazendo assumirá as consequências advindas.

O Juiz condutor do processo, ele, além de condutor do processo, ele é manietado às regras do

processo, por se tratar de normas cogentes indisponíveis, visto que é de interesse de toda a comunidade,

de toda a sociedade. O juiz do processo é um juiz corregedor permanente; ele deve sanear os autos do

processo a todo e qualquer tempo, a todo e qualquer grau de jurisdição. Exatamente por quê? Porque a

Constituição preconiza que ninguém pode ser julgado sem o devido processo legal; além de ser legal, ele

tem que ser devido.

O que acontece? Numa situação dessa em que, naturalmente, é evidente que o advogado tem o

ônus, e aí não ônus, é o dever de comunicar à parte que renunciou, ele tem todo o direito de fazê-lo.

Vamos pelo raciocínio comum, no geral: a parte é leiga, não entende de direito. E aquilo, ela deixa passar,

naturalmente, não se apercebe das consequências daquele ato que venham a produzir na sua vida.

O juiz percebe, e quando ele percebe que a parte está sem advogado, é dever do juiz – no meu

 pensar, na minha visão, e assim o faço – instar a parte, alertando daquele fato, dizendo o que ele tem que

fazer, inclusive, e nesse despacho, ou nesse mandado, ou nessa comunicação terá de constar, ainda,

necessariamente, a advertência das consequências daquele ato que a parte pretenda ou não pretenda

produzir.

Ora, o advogado renunciou, fez cópia da renúncia nos autos, o Juiz tomou conhecimento daquela

 renúncia. Os dez dias são para que, mesmo tendo renunciado, aquele patrono assistirá a parte, é ad

cautelamdo legislador. Depois desses dez dias, ele não é obrigado mais a assisti-lo, mas a parte é parte do
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processo. Para o processo continuar regularmente, eu entendo que aquela parte terá de ser instada,

notificada ou intimada para que providencie a regularização de sua representação judicial. Por quê?

Porque não está mais regular a sua representação inicial, originária; o patrono que ela contratou saiu do

processo ela quer que continue o processo.

Pois bem. O juiz então o que faz? Para que regularize o andamento do feito e o regular

prosseguimento do feito o juiz faz essa regulamentação e a parte providencia.

No caso aqui do Tribunal, seria sobre advertência de deserção do seu recurso, deserção. Lá no

primeiro grau, entre nós, seria de indeferimento da petição inicial.

Mas o ato é personalíssimo, porque só ele pode constituir novo advogado, novo procurador.

Então a intimação terá que ser, a meu ver, pessoal mesmo para a parte fazer esse providenciamento.

Mas o Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade, 18ª Ed. da Revista dos Tribunais, em

comentário a esse artigo citado pelas partes e pelo Sr. Relator agora, art. 75, ele remete ao art. 76. O

próprio art. 75 remete ao art. 76. Pressuposto processual: “A representação das partes em juízo é

pressuposto processual de validade, de sorte que o juiz deve examiná-la de ofício, procedendo da forma

determinada pelo art. 76” – isso é no art. 75, remetendo ao art. 76. Por quê? Porque o sistema é

englobante entre si, ele não é estanque. Então, na hora que tem uma consonância, uma extensão de

percepção de um artigo para outro. Então não é estanque o art. tal; é, na verdade, o fato de que um artigo

remete ao outro numa situação que é própria daquele outro. E o art. 76 traz exatamente irregularidade de

representação. Incapacidade é uma coisa, irregularidade é outra coisa. No caso, o que é irregular? É aquilo

que não está regular. Existe regularidade em processo em que a parte não seja assistida por advogado? Eu

penso que não.

Por isso, Sr. Presidente, que a parte deve ser intimada pessoalmente para a prática de ato

personalíssimo, e, desse modo, com pesar, eu divirjo do Sr. Relator e voto diferente, entendendo que a

parte devia ser intimada para tanto, pessoalmente.

 

 

V O T O –  V I S T A  (V E N C E D O R)

(M É R I T O)

 O SENHOR DESEMBARGADOR FERNANDO LOPES E SILVA NETO (RELATOR

 DESIGNADO): Senhor Presidente, demais eminentes Membros desta Corte Eleitoral, senhor Procurador

Regional Eleitoral, senhores advogados, demais pessoas que acompanham este julgamento,

Trata-se de dois recursos eleitorais, o primeiro interposto por Carmelita de Castro Silva, Luis

Alberto Costa Macedo e Helio Isaias da Silva (ID 2272620), e o segundo manejado por Rian Marcos

Alves da Silva, Nunes de Jesus Santos, Laercio Dias de Carvalho, José Ronaldo Deodato de Siqueira e

Martinho Afonso Ribeiro (ID 2272670), ambos contra a sentença proferida pelo Juiz da 13ª Zona
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Eleitoral que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais veiculados na Ação de Investigação

Judicial Eleitoral nº 55427, ajuizada pela Coligação “Força do Povo” e por Avelar de Castro Ferreira, com

fundamento em supostas práticas de abuso do poder econômico e político, de conduta vedada e de

captação ilícita de sufrágio pelos investigados, ora recorrentes, nas eleições municipais de 2016.

Na sessão de julgamento anterior, após o ilustre relator proferir seu voto quanto ao mérito dos

apelos, concluindo pelo desprovimento de ambos, entendi prudente e necessário pedir vista dos autos, de

modo a externar o voto com maior segurança, haja vista a complexidade das muitas questões apreciadas,

notadamente - mas não apenas - quanto à valoração das provas.

Pois bem. De início, importante tecer algumas ponderações acerca das gravações produzidas por

Raimundo Nonato de Costa França, conhecido como “Marabá”, Thiago Castro e Nilton Araújo Candim

Neto.

Tais gravações, contendo supostas entrevistas com moradores de localidades diversas no

município de São Raimundo Nonato, embora tenham sido produzidas por um dos interlocutores,

circunstância que, a princípio, não implica, necessariamente, a sua nulidade, entendo que a admissão

desses registros como elementos probatórios exige a análise de outras circunstâncias, que passo a

externar.

Importante destacar que as referenciadas gravações não captaram a ocorrência de ilícitos

eleitorais que estivessem em curso. Vale dizer, inexistem, naqueles arquivos de vídeo, registros de

candidatos ou de terceiros prometendo ou entregando, a quaisquer dos interlocutores, benesses em troca

de votos ou abstenções ou de algum modo presentes em atos e eventos relacionados a tais ilícitos.

Trata-se apenas de “entrevistas”, vale dizer, de diálogos entre os autores das gravações e moradores das

localidades mencionadas na exordial.

Inobstante alguns dos entrevistados tenham percebido que os diálogos estavam sendo gravados, é

certo que outros sequer tinham ciência disso. Nesse contexto, a aparente espontaneidade das respostas

dadas pelos moradores entrevistados, mencionada em perícia levada a efeito nas mídias contendo os

arquivos das entrevistas, não é suficiente para considerar as respectivas gravações como provas dos fatos

por eles informados, revelando-se necessária a sua confirmação por outros meios idôneos de

comprovação.

Com efeito, à exceção de Berilo de Negreiros Paz, que foi ouvido em Juízo, conforme IDs

2277070 e 2277170, os demais moradores que tiveram seus diálogos gravados em vídeo não prestaram

depoimento para confirmar ou não o teor das informações prestadas aos autores das filmagens. Portanto,

sequer suas identidades – com as qualificações necessárias - e a existência de eventuais interesses na

causa são conhecidas.

Importante ressaltar que, mesmo na hipótese do próprio declarante produzir sua declaração, seja

por escrito ou por registro de áudio e vídeo, esta não possui valor probante caso deixe de ser confirmada
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em Juízo. Daí porque, mesmo as declarações firmadas perante autoridades públicas, como nos casos de

procedimento do Ministério Público e de inquérito policial, têm sua validade como prova condicionada à

ratificação do seu conteúdo perante o Poder Judiciário.

Veja-se, nesse sentido, o julgado que segue:

“Recurso Eleitoral. Representação por conduta vedada. Declarações colhidas pelo Ministério

Público.

- Declarações colhidas unilateralmente e não ratificadas em juízo são destituídas de valor

probante e desautorizam, por consequência, a formação de decreto condenatório, por ofensa aos

princípios do contraditório e ampla defesa.

- Decisão fundamentada em declarações tais deve ser desconstituída, para que se tenha novo

julgamento da representação, após a realização de audiência de instrução, com a oitiva dos

declarantes e testemunhas arroladas pelas partes”.

(TRE-CE: RECURSO ORDINARIO ELEITORAL nº 12751, Relator JOSÉ EDUARDO

MACHADO DE ALMEIDA, Publicado em Sessão, Data 01/10/2004)

Importante realçar que a inaptidão probatória de declarações não ratificadas em juízo de maneira

alguma decorre do sistema de tarifação de prova. Diversamente, essa limitação encontra fundamento na

imparcialidade, no contraditório e na ampla defesa, indispensáveis à busca da verdade.

Registre-se que, mesmo no caso de ratificação de declaração em Juízo, com a gravação de

entrevista sendo considerada, por hipótese, como documento particular, ainda assim tal documento apenas

provaria a ciência dos fatos declarados, mas não os fatos em si, incumbindo o ônus de prová-los ao

interessado em sua veracidade, conforme dispõe o parágrafo único do art. 408 do Código de Processo

Civil.

Desse modo, os depoimentos de Raimundo Nonato de Costa França, conhecido como “Marabá”,

e Nilton Araújo Candim Neto, tomados em juízo, obviamente não demonstram a perpetração de ilícitos

eleitorais eventualmente informados no contexto das mencionadas entrevistas, pois, por ocasião da

audiência, somente reiteraram as informações nelas abordadas. Portanto, os autores das referidas

gravações seriam, se muito, “testemunhas de ouvir dizer”.

Aliás, tanto Marabá quanto Nilton confirmaram em Juízo que não presenciaram a ocorrência dos

ilícitos eleitorais apontados na inicial e que seu conhecimento dos fatos limitava-se ao que os

entrevistados lhes disseram. Daí porque seus testemunhos não tornam prescindível a ratificação das

declarações dos entrevistados em juízo.

Quanto ao outro autor dos vídeos, Thiago Castro, que seria irmão de Nilton, não foi ouvido em

Juízo para esclarecer as circunstâncias e propósitos das entrevistas.
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Também passou ao largo dos esclarecimentos prestados em Juízo a informação acerca da

ocorrência ou não de entrevistas realizadas com outros moradores das localidades mencionadas, os quais

poderiam ter apresentado declarações diversas em relação aos fatos apontados na exordial.

Feitas essas ponderações, reconheço a licitude das gravações, porque produzidas por um dos

interlocutores, na esteira da jurisprudência mais recente do colendo Tribunal Superior Eleitoral (com

destaque para o REspe 408-98/SC, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 09/05/2019, DJe de 06/08/2019),

mas, em relação àquelas cujos entrevistados não foram ouvidos em Juízo, tenho que os diálogos

respectivos são destituídos de valor probante.

Sem delongas, passo então ao exame dos fatos e provas objetos dos recursos.

 1. Abertura de poço tubular na localidade Cachoeirinha

Os investigantes/recorridos apontaram, na inicial, que, entre os dias 06 e 07 de setembro de 2016,

portanto durante o período eleitoral, foi aberto um poço tubular, na localidade Cachoeirinha, na zona rural

de São Raimundo Nonato/PI, na propriedade de Israel Ribeiro da Costa.

Aduziram que o referido poço teria sido prometido pelo investigado/recorrente Rian Marcos

Alves da Silva, que foi eleito vereador nas eleições de 2016.

Alegaram ainda que, além do poço, o então candidato Rian também teria prometido aos eleitores

daquela localidade a instalação dos respectivos postes de energia elétrica para viabilizar o seu

funcionamento.

Asseveraram que, quando da abordagem dos eleitores com a promessa de instalação do poço

tubular, o candidato Rian encontrava-se na companhia de Ivanildo Santos Silva e de Claudionor Brito

Alves, este tio de Rian.

Finalmente, destacaram que o poço foi perfurado por empresa de propriedade de Carlito Pereira

dos Santos, que teria estreitas relações com os investigados.

Acerca desse fato, afasto de logo a validade probante das declarações prestadas por Israel,

afirmando que um poço teria sido instalado em sua propriedade por intermédio de Rian, o qual também

iria providenciar a energia elétrica para a sua ligação, uma vez que, deixou de ser ouvido em Juízo.

A instalação do mencionado poço tubular, no mês de setembro de 2016, foi declarada pela

testemunha João Aparecido de Sousa, agente comunitário de saúde que reside na localidade Cachoeirinha.

Em Juízo, disse que conhece Israel Ribeiro da Costa e que é seu vizinho. Especificamente acerca das

circunstâncias em que o referido poço foi instalado, disse que “chegou a história” de que o vereador Rian

e a Prefeita Municipal e candidata Carmelita Castro iriam mandar abrir um poço tubular para a

comunidade, o que viria a ocorrer no mês de setembro, com a chegada da máquina naquela localidade.

Acrescentou que, durante a operação de perfuração do poço tubular, ele esteve presente, encontrando-se

no local ainda mais ou menos 400 a 500 pessoas acompanhando o serviço.
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Indagado acerca de quem lhe teria contado essa “história”, de que a instalação do poço seria uma

promessa de Rian e Carmelita, a testemunha respondeu que “comentavam lá, principalmente no dia que

tava abrindo, o pessoal comentava, a prefeita nem eleita foi e já tá fazendo uma obra aqui, mas era o

comentário”.

Constata-se, então, que a testemunha João Aparecido de Sousa, embora estivesse presente

quando da perfuração do poço tubular, não testemunhou a promessa feita por Rian ou por Carmelita,

repetindo apenas supostos comentários que teria ouvido de outras pessoas. Aliás, indagado precisamente

se “chegou a ver ou ouvir a prefeita ou o vereador prometendo alguma coisa”, respondeu negativamente.

Quanto à pretensa inauguração do poço tubular, afirmou que o recorrente Rian Marcos Alves da

Silva não se achava presente no evento. Aliás, o vereador Rian também não estaria presente quando da

perfuração, somente constatando sua presença durante a operação de montagem. A testemunha afirmou

que na inauguração achava-se presente o irmão de Rian, com carro de som e soltando foguete, mas não

soube dizer se o veículo continha adesivos de campanha de Rian ou de Carmelita, nem se difundia música

ou jingles de campanha. Desse modo, a pretensa inauguração do poço, ainda que tenha de fato ocorrido,

não comprova que sua instalação tivera finalidade eleitoral, levando apenas a dúvidas e suposições.

Em sua defesa, o vereador Rian Marcos Alves da Silva aduziu que, no mês de maio de 2016,

encaminhou um ofício para a Deputada Federal Rejane Ribeiro Sousa Dias com solicitação de abertura de

um poço tubular naquela localidade, em razão do início do período de estiagem e das dificuldades de

abastecimento de água. Acrescentou que o poço teria sido executado pela Secretaria das Cidades em

atendimento a uma demanda local, sem participação da Secretaria de Defesa Civil e sem sua interferência.

Como bem ressaltado pelo Procurador Regional Eleitoral e, também, pelo Eminente Relator, o

referido ofício, apresentado pelo recorrente Rian Marcos Alves da Silva, conforme documento ID

2270370 (fl. 76), não contém protocolo nem outra comprovação de que tenha sido de fato, efetivamente,

enviado para a Deputada Federal, tampouco na data alegada, 02/05/2016. Além disso, outros documentos

supostamente relacionados com a tramitação do pedido junto à Secretaria das Cidades, também juntados

aos autos (ID 2270370, fl. 78), não permitem identificar que se refiram à instalação do referenciado poço

tubular, na localidade Cachoeirinha, em São Raimundo Nonato.

Porém, entendo que a insuficiente comprovação de que a perfuração e montagem daquele poço

efetivamente tenha sido realizada pela Secretaria das Cidades, em razão de pretenso ofício encaminhado à

Deputada Federal Rejane Dias e repassado ao Governo do Estado, não permite concluir que tal obra tenha

sido executada pela Secretaria da Defesa Civil ou por outro órgão ou pessoa mediante influência política

do vereador Rian Marcos ou da candidata Carmelita Castro.

Ouvido em Juízo, embora na condição de informante, Ivanaldo Santos Silva, também declarou

que a Secretaria das Cidades teria sido responsável pela construção da obra, a qual decorreria de um

requerimento popular encaminhado à Deputada Federal Rejane Dias, que o repassou ao Governador do

Estado, Wellington Dias. Apesar de não ter confirmado quem teria subscrito o pedido de perfuração do

poço, uma vez que não vira o requerimento, suas declarações naturalmente deixam em aberto a
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possibilidade de qualquer pessoa ter assinado a petição para a realização da obra, inclusive o vereador

Rian Marcos.

Por fim, constata-se nos depoimentos da testemunha João Aparecido de Sousa, como também do

informante Ivanaldo Santos Silva, que o poço tubular teria sido perfurado por uma máquina da empresa

de Carlito Pereira dos Santos (Carlito Procópio), seja a serviço da Secretaria das Cidades ou de outro

órgão ou pessoa. Todavia, o fato desse empresário possuir relações políticas com os recorrentes, por ter

sido vereador no município e exercido cargo em comissão na Prefeitura Municipal de São Raimundo

Nonato, não é suficiente, por si só, para demonstrar, cabalmente, que a perfuração do mencionado poço

tenha sido promovida pelos recorrentes e com finalidade eleitoral, não se admitindo tal conclusão com

fundamento em meras suspeitas.

Destarte, é certo que as circunstâncias alegadas pela defesa do recorrente Rian Marcos Alves da

Silva concernentes com a execução do serviço de instalação do poço tubular na localidade Cachoeirinha

não foram, satisfatoriamente, demonstradas, deixando de se desincumbir de seu ônus probandi

estabelecido no art. 373, II, do CPC.

Todavia, constato, ante a fragilidade das provas apresentadas pelos investigantes, que estes

igualmente não comprovaram a veracidade das alegações exordiais, pelo menos neste ponto, ônus que

lhes caberia a teor do que dispõe o mesmo art. 373 do CPC, em seu inciso I.

Reputo, portanto, não comprovada a responsabilidade dos recorrentes pela instalação do poço

tubular, em setembro de 2016, na localidade Cachoeirinha, tampouco a finalidade eleitoral daquela obra

em razão da fragilidade das provas coligidas na instrução do feito, inclusive as que foram apresentadas

pelos investigantes.

 2. Abertura de poço tubular na localidade Cacimbas

Os investigantes/recorridos apontaram, na inicial, que, entre os dias 06 e 07 de setembro de 2016,

portanto durante o período eleitoral, foi aberto um poço tubular, na localidade Cacimbas, na zona rural de

São Raimundo Nonato/PI, na propriedade de Carlos Omar Carneiro Deusdará.

Afirmaram, ainda, que o poço teria sido perfurado por Carlito Pereira dos Santos (Carlito

Procópio).

Afasto, de logo, a validade probante das declarações prestadas em gravações por moradores que

deixaram de ser ouvidos em Juízo, uma vez que, seguem desconhecidos sua identidade, intenções e

interesses.

Constata-se, ainda, que o proprietário do imóvel onde o poço teria sido instalado (Carlos Omar

Carneiro Deusdará), bem como o responsável pela instalação daquele equipamento (Carlos Procópio),

também, não foram ouvidos em Juízo.
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As provas produzidas consistem, portanto, no depoimento de Areolino Ribeiro Deusdará, irmão

de Carlos Omar, e pela cópia autenticada de um recibo produzido por Carlos Procópio, atestando ter

recebido de Carlos Omar uma quantia em pagamento pela instalação do poço tubular.

A testemunha Areolino Ribeiro Deusdará disse em Juízo que reside na localidade Cacimbas e

que sabe que foi perfurado um poço na propriedade de seu irmão, de nome Manoel Ribeiro Deusdará, no

mês de setembro de 2016. Que seu irmão Manoel Deusdará lhe disse que o vereador Rian estava presente

no dia da abertura do poço, o qual também fora visto pela testemunha, cuja casa dista apenas 100 metros

da casa de seu irmão Manoel, sendo possível acompanhar todo o movimento daquele dia. Informou que a

energia elétrica do poço tubular é ligada na casa de sua sobrinha, de nome Silvana, filha de seu irmão

Manoel Deusdará. Disse, ainda, que Manoel é lavrador e beneficiário do programa Bolsa-Família, e

“acha” que ele não teria condições de arcar com os custos da instalação de um poço tubular.

Constata-se, com perplexidade, que, em nenhum momento, a testemunha Areolino Deusdará se

refere ao seu irmão Carlos Omar, em cuja propriedade os investigantes aduziram que o poço teria sido

perfurado e em cujo nome foi emitido o recibo de pagamento pelo referido serviço de perfuração, levado

a efeito por Carlos Procópio. A testemunha se reporta sempre a um outro irmão, de nome Manoel, o qual,

assim como Carlos Omar, também, não foi ouvido em Juízo.

Além disso, a testemunha negou que seu irmão Manoel lhe tivesse dito que a obra do poço teria

sido executada em troca de apoio político para o vereador Rian ou para a candidata Carmelita Castro.

Disse, ainda, que não viu oferta do poço em troca de votos feita pela candidata Carmelita, pelo Deputado

Hélio, pelo vereador Rian ou pela pessoa conhecida como Lobinho.

Quanto ao vereador Rian, a testemunha Areolino Deusdará apenas afirmou tê-lo visto em

algumas ocasiões na localidade onde o poço tubular estava sendo perfurado, como também, em uma

suposta inauguração. Essa informação não corroborada com os depoimentos de outras testemunhas

residentes na localidade Cacimbas. É certo, ainda, que a presença de Rian durante a execução dos serviços

como, também, na aventada inauguração do poço tubular não denota, por si, a ocorrência de ilícito

eleitoral.

O depoimento da testemunha Areolino Deusdará nada esclarece acerca da instalação do poço na

propriedade de seu irmão Carlos Omar, tampouco menciona se ele de fato custeara ou não o serviço. Com

efeito, cingiu-se a “achar”, portanto sem certeza, que um outro irmão seu, Manoel Deusdará, não poderia

ter pago pela obra, por se tratar de lavrador beneficiário de programa social, por exemplo, bolsa família.

A referida prova oral, em verdade, revela-se absolutamente inapta para a comprovação dos

ilícitos apontados pelos investigantes.

Quanto ao documento apresentado pela defesa dos investigados (ID 2270370, fl. 83), trata-se de

um recibo emitido por Carlito Pereira dos Santos, em que informa ter recebido de Carlos Omar Carneiro

Deusdará a importância de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) referente a perfuração de um poço

tubular e revestimento na localidade Cacimbas, Zona Rural de São Raimundo Nonato.
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Entendo que o recibo em tela possui natureza apenas declaratória, razão pela qual, não comprova

o fato nele declarado, qual seja, o pagamento pelo serviço realizado, mesmo porque, não restou

corroborado por outros elementos de prova.

Todavia, essa circunstância não permite presumir de que o poço tubular referido tenha sido

instalado em troca de apoio político em favor de quaisquer dos investigados, uma vez que, a conclusão

em sentido contrário, demandaria a produção de provas robustas da perpetração dos ilícitos aventados

pelos investigantes, ônus do qual estes deixaram de se desincumbir.

Reputo, portanto, não comprovada a ilicitude em relação ao serviço de montagem de um poço

tubular, na localidade Cacimbas.

 3. Abertura de poço tubular na localidade Lagoa dos Veados

Os investigantes aduziram que o vereador Rian teria prometido instalar um poço na localidade

Lagoa dos Veados, na propriedade de Rafael Lopes Negreiros.

Afirmaram que, quando da promessa, Rian estaria acompanhado de outras pessoas, conhecidas

como “Caca”, Luís Neto e Nilza, que seriam encarregadas de coordenar os contratos de Rian, naquela

localidade.

Para tentar comprovar os fatos apontados, apresentaram entrevistas gravadas em vídeo contendo

diálogos com uma pessoa que se identifica como Rafael Lopes Negreiros, e outras duas pessoas

conhecidas por Nivaldo e Ivanilde de Negreiros.

Todavia, essas pessoas deixaram de ser ouvidas em Juízo, razão pela qual as declarações

contidas nas suas entrevistas em vídeo são desvestidas de valor probante, uma vez que seguem

desconhecidos, ou pelo menos não confirmados, suas identidades, ligações com as partes, intenções e

interesses.

Assim, os investigantes/recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a veracidade dos

ilícitos apontados.

Por outro lado, os investigados arrolaram como testemunha um morador da localidade Lagoa dos

Veados, de nome Luís Ferreira dos Santos Neto. A testemunha disse em Juízo que a perfuração do poço

tubular, naquela comunidade, não foi custeada por Rian nem por Carmelita Castro, mas, pela própria

testemunha e por seu sogro Paulo Domingo. Afirmou que o valor do serviço totalizou R$ 3.000,00 (três

mil reais), cabendo-lhe arcar com a metade, R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e o restante sendo

pago por seu sogro. Declarou, ainda, que o pagamento foi feito em duas parcelas, metade à vista e a outra

metade para trinta dias. Esclareceu que outra pessoa também contribuiu, cedendo o terreno onde o poço

seria perfurado. Negou que tenha havido reunião promovida pelo vereador Rian ou por Carmelita Castro,

na qual, tivessem prometido instalar o poço tubular em troca de apoio eleitoral.
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Consta dos autos um recibo de pagamento (ID 2270370, p. 85) emitido em 28/09/2016, pela

empresa Hydromax Comércio e Serviços Ltda., referente à perfuração de um poço tubular na localidade

Lagoa dos Veados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Repousam nos fólios, também, cópias de um cheque no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais),

pré-datado para 10/10/2016, e um outro cheque no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pré-datado para

06/12/2016, ambos emitidos pela testemunha Luís Ferreira dos Santos Neto, apresentados como

comprovantes do pagamento.

Constata-se que, em ambas as cártulas, foi anotado o termo “Bom”, denotando-se que de fato

tratam-se de cheques pré-datados (ID 2272470, fls. 54/55).

Embora os cheques apresentados estejam nominados para pessoas diversas da empresa

contratada para perfurar o poço tubular, entendo que a justificativa apresentada pela defesa de que os

referidos cheques não foram, originalmente, emitidos nominalmente, porém, repassados a terceiros que os

nominaram.

Por ouro lado, ainda que persistam dúvidas acerca da veracidade desses pagamentos em razão de

divergências de datas, valores e nomes constantes nos cheques e no recibo mencionado, é certo que não

permitem presumir que os ilícitos apontados pelos investigantes, ora recorridos, tenham de fato ocorrido.

A perpetração dos ilícitos eleitorais, repita-se, deve ser demonstrada mediante provas convincentes, o que

não ocorreu, pois, os investigantes se limitaram a embasarem suas alegações em entrevistas contendo

declarações não ratificadas em juízo pelos respectivos declarantes.

 4. Abertura de poço tubular, promessa de construção de uma adutora e de um bebedouro para

animais na localidade Serra Nova, bem como entrega de postes para instalação de rede elétrica, canos de

PVC e tijolos, na mesma localidade

Os investigantes/recorridos afirmaram na exordial que, nos dias 6 e 7 de setembro de 2016, um

poço tubular teria sido perfurado no Assentamento Lago de Baixa e Nascimento, na localidade Serra

Nova, Zona Rural de São Raimundo Nonato/PI, tendo como Presidente Pedro Fernandes das Chagas,

irmão do vereador Arenaldo Ribeiro Fernandes, o qual, teria trabalhado para eleger sua filha Katiuscia de

Oliveira Ribeiro Morais, além de Carmelita de Castro Silva.

Segundo os investigantes, ora recorridos, o referido poço teria sido prometido pela prefeita eleita,

Carmelita Castro, e pelo vereador eleito por sua coligação, Eumadeus Pereira Ferreira, em uma reunião

realizada na comunidade, na residência de uma pessoa de nome Antônio. Na reunião, também teriam

prometido a construção de uma adutora e de um bebedouro para animais.

Os investigantes/recorridos afirmaram, ainda, que Laércio Dias de Carvalho prometeu e

efetivamente entregou um poste para instalação de rede elétrica para o funcionamento do poço, além de

canos de PVC e tijolos, na localidade de Serra Nova, ocasião em que estava presente Nifrânio Ribeiro do

Nascimento.
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Pois bem. Tal como dito anteriormente, os investigantes/recorridos buscam comprovar os fatos

apontados mediante entrevistas gravadas em vídeo contendo diálogos com pessoas não identificadas.

Essas pessoas indicadas nas degravações apenas como “Morador 1” e “Morador 2”, as quais, não

foram ouvidas em Juízo, razão pela qual, as declarações contidas nas suas entrevistas em vídeo não

possuem valor probante.

Deste modo, também, nesse ponto, os investigantes não se desincumbiram do ônus de comprovar

a veracidade dos ilícitos alegados.

Oportuno registrar, ainda, conforme destacado pelo Eminente Procurador Regional Eleitoral,

que:

“[...] não ficou devidamente comprovada a ocorrência dos fatos com a atuação dos investigados

Carmelita Castro e Laércio Dias.

As declarações dos moradores não são uníssonas. Uns afirmam que Carmelita prometeu o poço,

outros afirmam que foi pedido dos moradores e que a candidata não pediu voto em troca.

Relativo aos fatos imputados a Laércio, de igual forma, apenas as declarações de alguns

moradores, sem que isso tenha sido confirmado em juízo, não permite que se faça uma

imputação ao investigado da benesse realizada”.

Ante a ausência de provas dos ilícitos apontados, com relação à instalação de poço tubular e

outras benesses eleitoreiras, na localidade Serra Nova, resta inadmissível a cominação de sanções aos

investigados/recorrentes em razão de tais fatos.

 5. Abertura de poço tubular na localidade Vereda

Os investigantes aduziram que os investigados/recorrentes Carmelita Castro e Laércio Dias de

Carvalho prometeram a Delano Paes dos Santos, suposto morador da localidade Vereda, a instalação de

um poço tubular na sua propriedade.

Neste sentido, afirmaram que o investigado/recorrente Laércio levou o maquinário utilizado na

perfuração do poço tubular, deixando, porém, de realizar os pagamentos devidos à empresa responsável

pela execução do serviço. De sorte que, coube àquele morador proceder ao pagamento, para o qual, teria

firmado contrato de mútuo bancário, figurando como avalista o investigado Laércio Dias de Carvalho.

Acerca desses fatos, as provas apresentadas pelos investigantes consistem em filmagens

contendo diálogos entre a pessoa entrevistadora, uma senhora e um senhor não identificados, além de

Delano.

Nenhum dos entrevistados foi ouvido em Juízo para confirmar ou não sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa, as declarações reveladas nas filmagens. Nessas circunstâncias, entendo

que tais declarações não possuem valor probante, pois, declarações prestadas por pessoas cujas
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identidades são desconhecidas ou não foram confirmadas, como, ainda, nada se sabe acerca de suas

ligações de interesse político.

Ademais, nenhuma outra prova foi produzida no sentido de reconhecimento da veracidade dos

fatos apontados quanto à perfuração do poço tubular, na localidade Vereda.

 6. Promessa de instalação de bomba, caixas d'água, canos PVC e abertura de valas na Localidade

Garrincho, além de equipamento de poço e doação de caixas d'água com logomarca do DNOCS, na

localidade Lagoa dos Bois.

Neste ponto, os investigantes apontaram o cometimento de supostos ilícitos eleitorais praticados

pelos investigados/recorrentes Carmelita de Castro Silva, Luis Alberto Costa Macedo e Hélio Isaías da

Silva, concernente à promessa de instalação de bombas, caixas d’água e 1.500 metros de canos de PVC,

além da abertura de valas na região, beneficiando 55 (cinquenta e cinco) residências, na localidade

Garrincho.

  O magistrado a quo entendeu que restou comprovado um possível elo entre os investigados e

algumas lideranças locais, como se pode observar no trecho da sentença, a seguir:

“  Observa-se, assim, do teor das entrevistas, um liame entre o fornecimento dos canos e da

máquina retroescavadeira com a imagem da candidata e primeira investigada, seja através

do vínculo familiar com o então Secretário de Defesa Civil, seja da própria associação, que

fora comandada por pessoa vinculada a seu partido político.” (Grifos acrescidos)

Para reconhecer o referido liame entre os investigados/recorrentes e pessoas relacionadas com

membros da direção da Associação de Moradores local, o Juiz Eleitoral estabeleceu como premissas: i)

que o investigado Martinho Afonso Ribeiro, conhecido como “Lobim”, foi o responsável pelo

fornecimento dos canos e da máquina retroescavadeira, o qual, perante a comunidade, estaria vinculado

diretamente ao investigado Hélio Isaías, esposo da investigada Carmelita Castro, e ainda; ii) a atuação da

candidata Anita, seu marido, sua irmã Maria dos Anjos Pereira (presidente da associação), juntamente

com a associação de moradores, na distribuição e instalação dos materiais doados pelo DNOCS.

Quanto à aquisição dos materiais para realização da obra, observa-se que documentalmente

comprovada nos autos (ID 2272470, fls. 26/35), sendo incontroverso que foram fornecidos regularmente

pelo DNOCS, mediante requerimento da Associação de Moradores da localidade referida.

No tocante à participação do investigado Martinho Afonso Ribeiro, conhecido como “Lobim”,

na aquisição, distribuição e instalação dos materiais, o magistrado fundamentou sua decisão

transcrevendo trechos de entrevistas realizadas, naquela localidade, contendo declarações dos moradores

Nataniel Santos de Jesus e Genivaldo de Jesus.

No entanto, tais entrevistas foram produzidas extrajudicialmente, sem que fosse oportunizado o

devido contraditório, pois, os declarantes/entrevistados não foram ouvidos em Juízo.
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Acerca da aquisição, distribuição e instalação dos materiais envolvendo o investigado Martinho

Afonso Ribeiro, conhecido como “Lobim”, a única prova produzida em juízo sobre o caso refere-se ao

depoimento prestado pela testemunha Cleonice Ribeiro da Silva (ID 2276420), que declarou: “Que

conhece “Lobim” de vista; Que ele andou lá fazendo um negócio de cano; Que colocou os canos de água

na casa da Maria, presidente da associação de moradores e irmã de Anita, candidata a vereadora; Não

sabe se Anita foi bem votada na Região; Não sabe se teve alguma reunião na associação com o Sr. Lobim

tratando da distribuição desses canos; Não pagou pelos canos; Que os canos eram da associação.”

Ressalta-se, por oportuno, que não existem elementos que possam vincular qualquer poder de

gerência dos investigados junto ao DNOCS, tendo eles, inclusive, solicitado a inclusão do Diretor-Geral

daquele órgão para integrar o polo passivo desta demanda, como litisconsorte necessário, o que fora

  afastado pelo magistrado a quo e por esta Corte.

Quanto ao fato do Lobim ter sido visto na comunidade com uma retroescavadeira, não comprova

que a abertura de valas na localidade tenha sido por ele ou a mando dele, pois, a única testemunha ouvida

em juízo afirmara que as valas para colocação dos canos foram abertas pelo trator de propriedade da

Associação local, tendo como operador da máquina o marido da candidata a vereadora Anita, ambos

membros da aludida Associação de Moradores. Deste modo, inexistem nos autos provas robustas que a

retroescavadeira de propriedade de Lobim tenha sido usada na execução dos serviços.

No que se refere à existência de alguma ingerência política por parte da Anita, correligionária da

recorrente Carmelita Castro, e a participação de seu marido na execução da obra, o magistrado

transcreveu trechos de entrevistas dos supostos moradores conhecidos por José Raimundo, Mauri e

Máximo, as quais, também não foram ouvidos em Juízo, para fundamentar sua sentença.

Para dar credibilidade às declarações nas entrevistas referidas, o Juiz Eleitoral assentou que no

depoimento prestado pela testemunha Cleonice Ribeiro da Silva, esta dissera ter visto Lobim instalando

canos de água na localidade, acrescentando que os canos estavam antes de sua utilização na casa de

Maria, Presidente da Associação de Moradores.

Em verdade, os fatos relacionados com a comunidade Garrincho, envolvem exclusivamente a

Associação dos Moradores e seus associados, a qual, já foi presidida pela candidata a vereadora Anita,

porém, na época dos fatos, estava sendo presidida pela sua irmã Maria dos Anjos Pereira. A candidata ao

cargo de Vereador Anita, ex-Presidente da Associação, e seu marido são sócios da Associação e suas

condutas quanto aos fatos apontados neste processo, decorreram dessa condição e não de pretensos

vínculos político-partidários.

Com efeito, a aquisição dos materiais doados pelo DNOCS, encontra-se devidamente

comprovada nos autos, figurando a Presidente da Associação de Moradores, Maria dos Anjos Pereira,

irmã da Anita, como responsável pela guarda e distribuição de todos os materiais, destinados aos sócios

da associação, indistintamente. Por essa razão, não se pode afirmar que houve interesse político-partidário

na sua aquisição e distribuição proveniente de regular procedimento administrativo e tendo sido

contempladas todas as residências daquela localidade, embora nem todas recebam a água por motivos

diversos.
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Quanto à execução da obra, ficou demonstrado que ficou a cargo do marido da Anita, o qual,

realizou a abertura das valas para a colocação dos canos, visando atender a todas as residências da

localidade, conforme informado pela testemunha ouvida em juízo, para tanto, utilizando um trator da

própria associação, cabendo aos demais associados e moradores daquela comunidade, a colocação dos

canos, trabalhando em uma espécie de mutirão para a conclusão da obra, circunstância que afasta

qualquer interferência política na execução dos serviços com participação dos recorrentes.

  Em relação à atuação da vereadora Anita, seu marido e sua irmã Maria, Presidente da

Associação, na distribuição e instalação dos materiais doados pelo DNOCS, a testemunha Cleonice

Ribeiro da Silva (ID 2276420), arrolada pelos recorridos (ID 2270320, fl. 40), esclareceu que:

“O marido da Anita abria as valas com o trator da associação, e os próprios moradores ajudaram

colocar os canos; Todos os moradores foram beneficiados, e que apenas em cinco casas a água

não chega, incluindo a sua; Que não sabe por que não chega água, e que essas cinco casas ficam

numa região um pouco alta; Não pagou pelos canos, e que falaram que os canos eram da

associação; Que ninguém comentou se teve reunião com a Carmelita ou vereadores para fazer

essa obra em troca de votos; Que não sabe se a associação tem algum vínculo com algum grupo

político.”

  Quanto à alegação de que os investigados supostamente teriam se valido do material doado para

tirarem proveito político-eleitoral, verifico que não encontra respaldo nas provas constantes nos autos,

uma vez que ficou comprovado que os materiais empregados na obra foram fornecidos pela associação de

moradores, à qual coube a sua distribuição, e que a instalação fora realizada indistintamente para todos os

moradores. Ademais, a referida associação arcou, inclusive, com o pagamento de alguns dos materiais

utilizados para a sua conclusão.

Dessa forma, entendo que inexistem elementos de provas nos autos que aptos a confirmar, com a

robustez necessária, o cometimento de ilícito por parte de qualquer dos investigados naquela localidade.

Prossigo, então, na apreciação do fato alusivo ao suposto do aparelhamento de um poço e de

doação de caixas d’água na localidade Lagoa dos Bois.

Nesse ponto, também há registros de gravações contendo entrevistas com alguns moradores

acerca do recebimento de caixas d’água com inscrições do DNOCS naquela comunidade, por intermédio

do investigado Nunes de Jesus Santos.

Pois bem. Conforme ressaltado anteriormente, os próprios investigados requereram a oitiva do

Diretor-Geral do DNOCS para que esclarecesse se teria havido doação de caixas d’água para a

comunidade Lagoa dos Bois, o que não está esclarecido nos autos, uma vez que a documentação

encaminhada pelo DNOCS demonstra que apenas houve doação de caixa d'água para a localidade

Garrincho e não para a localidade Lagoa dos Bois.
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Além disso, inexistem nos autos provas de pretenso poder de influência dos investigados junto ao

DNOCS, de modo que não restou demonstrada a sua participação na doação das referidas caixas d’água.

Os investigantes afirmaram, ainda, que o investigado Nunes de Jesus Santos também teria

intermediado a construção de um poço naquela localidade.

Quanto a esse fato, Milton Aparecido, morador da localidade Lagoa dos Bois, declarou em juízo

ter sido ele o responsável pelo pagamento e abertura do referido poeço, ainda no ano de 2015, e não os

investigados.

Aliás, a sentença concluiu pela inexistência de prova de que a perfuração do poço na propriedade

de Milton Aparecido tenha sido promovida pelo investigado Nunes De Jesus Santos, entendimento esse

também seguido pelo Juiz Relator, que em seu voto, fez o seguinte registro: “em relação à perfuração do

poço tubular, o depoimento de MILTON APARECIDO (ID 2276470) afigura-se coerente, indicando ter

sido ele o responsável pelo pagamento e abertura do poço, e não os recorrentes. Além disso, analisando-se

o conteúdo das gravações, eles não se mostram robustos e harmônicos, como nos demais casos, para fins

de comprovar o ilícito nesta localidade.”

De igual modo, reputo não comprovada a prática dos ilícitos eleitorais apontados pelos

investigantes nas localidades GARRINCHO e LAGOA DOS BOIS.

 7. Abertura de poço na Localidade Lagoa de Fora

No que se refere a supostos ilícitos cometidos com a perfuração de poço na localidade Lagoa de

Fora, os investigantes apontaram na inicial que o investigado José Ronaldo Deodato de Siqueira, também

candidato a vereador pela coligação de Carmelita Castro, teria intermediado junto à Defesa Civil do

Estado a construção de um poço naquela localidade, na área em frente à casa do morador Berilo de

Negreiros Paes, em razão de promessa de benefício eleitoral.

Compulsando os autos, verifico que as provas insertas que tendem a imputar o cometimento de

ilícito eleitoral por José Ronaldo consistem em gravações contendo entrevistas realizadas com moradores

daquela localidade, sendo uma realizada supostamente no local da construção do poço e a outra na

residência do morador Berilo de Negreiros.

Observo que, o magistrado de piso e o eminente Relator, ao firmarem seu convencimento,

levaram em consideração, sobretudo, a entrevista realizada na presença do senhor Berilo de Negreiros,

ocorrida em sua residência. Contudo, somente o morador Berilo foi ouvido em Juízo, de modo que é a

partir do seu depoimento prestado perante o Poder Judiciário, sob o crivo do contraditório e da ampla

defesa, que reputo possível formar um juízo de convicção seguro acerca dos fatos apontados na inicial,

supostamente ocorridos na localidade Lagoa de Fora. Todavia, não se constata, em suas declarações

prestadas em juízo (ID 2277070 e ID 2277170), a indicação de qualquer ilícito eleitoral que possa ser

atribuído aos investigados. Senão vejamos:
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Pergunta: É verdade que Carmelita e Ronaldo fizeram esse poço em troca de voto?

Resposta: Não.

Pergunta: Eles fizeram algum poço lá na região?

Resposta: Fizeram.

Pergunta: Quem que fez?

Resposta: Já depois da eleição.

Pergunta: Do poço da época da eleição?

Resposta: Foi feito um poço lá, e esse poço foi feito quando se fez um documento. Inclusive ele

tá por aí esse documento. Entre os doadores do terreno e a associação de pequenos produtores do

município, e a gente enviou à Secretaria do Estado, e depois apareceu na véspera da eleição,

agora o porquê eu não sei.

Pergunta: A candidata a prefeita Carmelita ela teve lá dizendo que ia fazer esse poço em troca de

apoio político?

Resposta: Não.

Pergunta: O Hélio Isaias teve lá dizendo que ia fazer poço?

Resposta: Também não.

Pergunta: E Lobinho teve lá dizendo que ia fazer poço?

Resposta: Também não.

Pergunta: E Ronaldo?

Resposta: Também não. A história do Ronaldo só é porque a gente foi procurado quem era que

tinha ajudado e a gente citou o nome do Ronaldo porque era o vereador da região. Ele pediu para

que a gente fizesse o documento e enviasse para a secretaria.

Pergunta: Teve um pessoal na sua casa fazendo uma filmagem?

Resposta: Sim.

Pergunta: Eles chegaram dizendo que trabalhavam de que?

Resposta: A gente não conheceu as pessoas e eles chegaram como se fosse gente do governo.

Inclusive eu me enganei.
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Pergunta: Ele dizia que trabalhava de que?

Resposta: Foram procuram pelo nome dos que fazem os poços. Insistiram procurando, até que

depois a gente preocupado, achando que não seria bem a realidade, porque finalmente ele

perguntou quem era o secretário da Defesa Civil.

Pergunta: Eles perguntaram para o senhor, se o senhor sabia quem era o secretário?

Resposta: Sim.

Pergunta: Eles diziam que trabalhavam no órgão do governo?

Resposta: Assim que eles deram a entender, porque eles chegaram procurando pelos poços, se

tinha sido aberto poço agora.

Pergunta: Eles disseram que estavam lá, por que eram da equipe que equipavam os poços?

Resposta: Isso.

Pergunta: Eles em algum momento na hora dessa entrevista, disseram que só iam equipar os

poços que tivessem sido feito por político?

Resposta: Sim.

Posto isso, reputo não comprovado o cometimento de ilícito eleitoral por parte do investigado

José Ronaldo, inexistindo nos autos provas de que teria tentado se beneficiar eleitoralmente com a

construção do referido poço na localidade Lagoa de Fora.

 8. Implantação de rede de água na localidade Patos

No que se refere a supostos ilícitos cometidos na localidade Patos, os investigantes apontaram na

inicial que a investigada Carmelita Castro teria realizado a implantação de uma rede de água na região,

beneficiando diretamente 4 (quatro) residências, serviço esse realizado por intermédio do empreiteiro

Hilário Dias Silva, o qual, por sua vez, teria contratado para executá-la o Sr.Raimundo Miranda da Coisa,

conhecido como "De Ouro", utilizando uma máquina pertencente a Troneis José de Santana, proprietário

da empresa "Casa do Serralheiro", de São Raimundo Nonato.

  Nesse ponto, o Juiz a quo se convenceu da ocorrência de ilícito eleitoral atribuindo a prática à

candidata, nos seguintes termos: “no que toca à implantação de rede de água na Localidade PATOS (item

16), corrobora os depoimentos das testemunhas indicadas pelos investigantes as palavras de trabalhador

entrevistado (vídeo denominado Funcionário Hilário Patos) em que o mesmo confirma que o empreiteiro

Hilário, responsável pela obra, teria comparecido ao local com a candidata CARMELITA, acrescentando

que houve uma reunião para colocar ‘essa água aí.”
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Em sede de recurso, os recorrentes asseveram que “a mera alegação de que a recorrente teria

comparecido ao local da obra, por si só, jamais seria suficiente para lhe atribuir qualquer ilícito eleitoral,

posto ser indispensável a apresentação de prova robusta, inconteste e idônea.”

Assim, observo que o magistrado de piso e o Juiz Relator se convenceram da ocorrência de

ilícito eleitoral, com base, sobretudo, nas gravações trazidas aos autos, em que uma pessoa, supostamente

funcionário do senhor Hilário Dias Silva, empreiteiro contratado para a execução da obra, afirma que a

investigada havia viabilizado a obra, executada após promessa realizada em reunião naquela localidade.

Ocorre que, compulsando os autos, analisando detidamente os pontos trazidos acerca dos fatos

ocorridos naquela localidade, entendo inexistir elementos suficientes de prova da prática do ilícito pela

investigada.

Com efeito, é inadmissível que se reconheça a prática de ilícito eleitoral com base em meras

informações trazidas por um entrevistado que sequer fora ouvido em juízo. Destaco, ainda, que também

não foram ouvidos em Juízo os moradores das 4 (quatro) residências mencionadas na inicial, que teriam

supostamente se beneficiado da obra, tampouco o responsável pela sua execução.

Aliás, também é esse o entendimento seguido pelo Procurador Regional Eleitoral que, seu em

parecer, assentou o que segue:

“Nada obstante as declarações do trabalhador da obra, entendo que se trata de uma única prova

que não é forte o suficiente para estabelecer o liame entre a implantação da rede de água com a

investigada Carmelita Castro. Não foram ouvidos os demais moradores beneficiados, nem

tampouco o empreiteiro responsável pela obra. De forma que a versão dos fatos dada pelo

trabalhador gravado é a única prova do ilícito que, em que pese a materialidade demonstrada

pelas fotos e vídeos, não é possível atrelá-lo à investigada CARMELITA CASTRO.”

Tem-se, portanto, que a prova apresentada exclusivamente por meio de entrevista com pessoa

que estaria trabalhando na obra para o senhor Hilário Dias Silva, dono da suposta empresa contratada (ID

2609520 e ID 2609570), sem ter sido ouvido em Juízo, revela-se absolutamente inapta para demonstrar a

ocorrência do ilícito eleitoral apontado pelos investigantes.

 9. Barragem na localidade Retiro

O Relator concluiu pela existência da irregularidade eleitoral apontada pelos investigantes com

relação à realização da obra de barragem na localidade Retiro, levando em consideração as gravações das

entrevistas da Sra. Letícia e do Sr. Antônio (ID 2615920), os quais informaram que o investigado Nunes

de Jesus teria pedido voto para a investigada Carmelita em troca da feitura da barragem, realizada no

período eleitoral e das entrevistas com os Srs. Erotildes, Ranis e Maria (ID 2632820), que afirmaram que

o compromisso referente à realização da barragem teria sido feito com Hélio Isaias, esposo da aludida

investigada e que o Sr. Martinho Afonso, conhecido como “Lobim”, teria participação na obra.
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Os recorrentes negam peremptoriamente a existência de ilícito eleitoral, defendendo que a obra

foi regularmente realizada pela Empresa SMA Construtora Ltda, por meio da Secretaria de Defesa Civil

do Estado, conforme processo administrativo n. 0675/2015.

Analisando os autos, observa-se que foi colacionado cópia do aludido processo administrativo

(ID 2272070,fls. 194/208), cujo objeto era a execução de “serviços de limpeza e recuperação de paredes

das barragens de Localidades do Município de São Raimundo Nonato – PI”.

A contratação, ocorrida em 23/02/2016, foi realizada por dispensa de licitação, com base no

Decreto n. 16.366, de 28 de dezembro de 2015.

Com efeito, ficou comprovada nos autos, por meio do mencionado Decreto (ID 2272070,fls.

211/212), a declaração de situação de emergência no Município de São Raimundo Nonato/PI, em virtude

de grave estiagem, pelo que estaria autorizada a contratação de forma direta.

Importante destacar que a Procuradoria Geral do Estado (fls. 214 do ID 2272070a fl. 16 do ID

 2272120) manifestou-se favorável à contratação na forma realizada, afiançando, in verbis, que:

“[...] configura, no caso em comento, uma situação tal que, para que bem se atenda ao interesse

público envolvido na questão, o qual, pelas razões já expostas, sinaliza no sentido da

conveniência da contratação de empresa especializada para executar serviços de limpeza e

recuperação de paredes de barragens de Localidades do município de São Raimundo Nonato-PI,

nenhum sentido haveria em abrir-se um certame licitatório nas condições verificáveis no caso

concreto.

Assim, a contratação poderá dar-se diretamente, sem necessidade de licitação.

(...)

Com estes cuidados, e, sobretudo, frente aos documentos, pareceres, atos oficias, decretos,

manifestações e justificativas de ordem técnica, é possível sim a contratação direta mediante a

declaração de dispensa de licitação para execução das obras e serviços de limpeza e recuperação

de paredes de barragens de Localidades do município de São Raimundo Nonato-PI, a serem

executados por empresa e/ou profissional detentor de capacidade técnica para tanto, pode ser

contratada diretamente, sobretudo, frente ao risco já evidenciado da possibilidade de danos

maiores caso não sejam adotadas as providências técnicas que o caso requer”.

Os documentos do Tribunal de Contas do Estado (ID 2272120, fls. 21/36) comprovam que os

serviços objetos do contrato administrativo referenciado foram devidamente feitos e pagos em 3 (três)

vezes, sendo a nota fiscal referente à última parte do pagamento e, na qual foi certificada a efetiva

prestação do trabalho, datada de julho de 2016.

Pois bem. Analisando todo o acervo probatório entendo, com a devida vênia, de forma

divergente do voto do Relator.
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Com efeito, as gravações de simples entrevistas de eleitores – produzidas de forma unilateral e

sem o compromisso de dizer a verdade – se apresentam extremamente frágil para a expedição de um

decreto condenatório. Ademais, consta dos autos cópia de contrato que, embora não especifique

exatamente os locais dos serviços, trata de obra de barragens em São Raimundo Nonato/PI, município do

qual a localidade Retiro faz parte. Ressalte-se que, consoante o exposto, e notadamente considerando o

Decreto n. 16.366/2015 e o Parecer da Procuradoria Geral do Estado, o multicitado contrato foi firmado

de forma regular, estando devidamente justificada a dispensa de licitação, tendo em conta o prévio

Decreto que declarou situação de emergência na Região.

Anote-se que a jurisprudência do Tribunal Superior é consolidada no sentido de que é necessário

prova robusta para comprovar o abuso de poder, não admitindo, jamais, condenação com base em meras

ilações.

 10. Barragem na localidade Serra dos Gringos

No que pertine à barragem na localidade Serra dos Gringos, o Relator também concluiu pela

existência do ilícito alegado pelos investigantes, baseando-se em registro fotográfico de um trator de

esteira, no depoimento das testemunhas Raimundo Nonato e Nilton e da gravação das entrevistas do Sr.

Leônidas, o qual afirmou que a Defesa Civil foi a responsável pela obra, e da Sra. Ana Célia, que ratificou

a responsabilidade da Defesa Civil na realização da obra, a qual teria sido executada durante o período

eleitoral.

Os recorrentes negam a existência de irregularidade, argumentando que a obra foi realizada de

 forma legal, nos termos do Contrato Administrativo nº 01230/2015.

Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada cópia do aludido contrato (ID 2270370, fls.

179/194), assinado em 19/01/2016, comprovando a contratação da Empresa CMA Engenharia e Serviços

Ltda, por meio da Secretaria de Defesa Civil, para “executar serviços de limpeza e recuperação de

Barreiros em municípios piauienses que se encontram em estado de emergência em virtude da seca e da

estiagem”.

A contratação também ocorreu de forma direta, por dispensa de licitação, tendo em vista a

excepcionalidade da situação de emergência em São Raimundo Nonato/PI em virtude da estiagem,

conforme Decreto n. 16.366, de 28 de dezembro de 2015.

A Procuradoria Geral do Estado (ID 2270370, fls. 201/224), manifestou-se pela legalidade do

certame por dispensa de licitação.

Pois bem. Examinando cuidadosamente as provas colacionadas aos autos, peço vênia para

novamente divergir do Relator.

De início, ressalte-se que as fotografias retratam apenas um trator de esteira, não servindo para

provar, por exemplo, a quem pertencia e tampouco como foi utilizado.
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Quanto às entrevistas, repita-se, não judicializadas, gravadas em vídeo com a Presidente da

Associação da Serra dos Gringos, Sra. Ana Célia, e com o Sr. Leônidas, mencionadas no voto do Relator,

tratam-se apenas de relatos no sentido que a obra teria sido executada pela Defesa Civil durante o período

eleitoral. Com efeito, essas gravações de entrevistas são extremamente frágeis para comprovar o fato.

Ressalte-se que sequer se sabe a respeito da isenção dos entrevistados. Meras afirmações genéricas,

obtidas através de gravação, produzida de forma unilateral e sem o compromisso de dizer a verdade, não

comprova, jamais, de forma estreme de dúvidas a existência de irregularidade eleitoral.

Os depoimentos das testemunhas Raimundo Nonato e Nilton apenas confirmam que foram eles

os autores das gravações e repetem o respectivo teor, de modo que, se muito, caracterizam oitiva com

base no “ouvir dizer”.

Deveras, o caderno probatório não corrobora as alegações dos recorridos, ante a ausência de

firme demonstração de que a obra tenha sido realizada de forma a promover a candidatura dos

recorrentes, em detrimento da de seus adversários.

Demais disso, consta dos autos cópia de contrato que – a despeito de não mencionar

detalhadamente os locais dos serviços – comprova que houve contratação de empresa para executar

trabalhos nos barreiros dos municípios que sem encontravam em estado de emergência.

Frise-se que, conforme o exposto, ficou demonstrada a legalidade da referida contratação

realizada por dispensa de licitação.

De fato, nesse cenário, em que há documentos comprovando a legalidade de contratação de

 empresa com vistas à execução de serviços de limpeza e recuperação de barreiros e pequenas barragens

em municípios piauienses que se encontravam em estado de emergência em virtude da seca, incluindo

 São Raimundo Nonato/PI, as simples entrevistas – não judicializadas – obviamente não comprovam a

existência de irregularidade eleitoral.

 11. Calçamento na localidade São Vítor

Quanto ao calçamento na localidade São Vitor, há nos autos cópia do Contrato Administrativo

01064/2015 (ID 2272070, fls. 140/162), assinado em 20/07/2016, demonstrando que a obra, precedida de

licitação pela modalidade tomada de preço, foi realizada pela Secretaria de Defesa Civil, por meio da

Empresa Umbuzeiro Ltda.

Outrossim, foi juntada fotografia da placa da obra (ID 2270320, fls. 50/51) constando a

Secretaria de Defesa Civil como a responsável pelos serviços, que iniciaram em 21 de julho de 2016, com

previsão de término em 16 de janeiro de 2017.

O Procurador do Estado (ID 2272070, fls. 167/171) emitiu parecer no processo administrativo,

concluindo pela inexistência de óbice no regular desenvolvimento do processo licitatório.
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Posteriormente, o Procurador-Chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos (ID 2272070, fls.

173/174), em acréscimo ao opinativo anterior, observou a necessidade de se fazer algumas correções no

processo licitatório e de juntar “ato que autorize a intervenção do Estado em tais bens, como um convênio

entre Estado e Município”.

Ao final da manifestação, o Procurador-Chefe consignou expressamente que “com essas

considerações, que passam a compor o Parecer, sugiro sua aprovação” e que “após as devidas correções, a

licitação poderá ser realizada”.

Da leitura das várias peças e documentos constantes dos autos, não vislumbrei informações

acerca da adoção das providências sugeridas pela Procuradoria, de modo que não ficou esclarecido se

foram feitos os reparos, circunstância, porém, que, por si só, revela-se inapta a presumir que tenha

ocorrido qualquer irregularidade naquele procedimento.

A sentença consigna, ainda, ser “inegável que a pavimentação de área de responsabilidade

municipal distancia-se das atuações normais da Secretaria de Defesa Civil”.

Com efeito, observa-se, a princípio, que calçamento de ruas parece mesmo não guardar

pertinência com a finalidade precípua daquela Secretaria.

Todavia, essas supostas irregularidades – que sequer foram bem esclarecidas nos autos – devem

ser apuradas em outra seara, pois não se refere à matéria eleitoral, notadamente porque, ainda que

restassem demonstradas, haveria a necessidade de comprovar a existência de finalidade eleitoral para

configurá-la ilícito dessa natureza.

Com relação a esse fato, há também o depoimento da testemunha Nilton Araújo (ID 2275520), o

qual assevera que, na filmagem que fez na localidade, um dos trabalhadores teria dito que parte do

dinheiro da obra seria utilizado na campanha dos investigados Nunes e Carmelita.

Com efeito, as provas são muito frágeis. Um depoimento afirmando que “ouviu dizer” que o

dinheiro da obra seria desviado para a campanha não é suficiente para comprovar o suposto abuso.

A parte recorrida alega também que a Construtora Umbuzeira pertence a um parente da Prefeita

investigada. No entanto, pelo que se observa dos autos, houve prévia licitação, na modalidade tomada de

preço, e a empresa sagrou-se vitoriosa, não havendo prova de proveito para a candidata em virtude do

laço de parentesco.

Imprescindível, para a caracterização do ilícito, a efetiva comprovação, mediante prova robusta,

de que a obra foi realizada para beneficiar candidatura específica. Esta, contudo, não é a hipótese destes

autos, uma vez que não existem elementos suficientes a comprovar o caráter eleitoreiro.
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A bem da verdade, restou demonstrado nos autos que a Secretaria de Defesa Civil foi

responsável pela obra, a qual foi precedida de licitação, não havendo nenhuma relação com

irregularidades no âmbito eleitoral, ainda mais considerando que essa Secretaria também realizou obras

em vários outros municípios piauienses que também se encontravam em situação de emergência.

 12. Contratação, por dispensa de licitação, para abastecimento de água nas localidades Pé do

Morro e Vistosa e para recuperação de barragens em São Raimundo Nonato/PI

No que tange às obras de abastecimento de água nas localidades Pé do Morro e Vistosa e de

recuperação de barragens em São Raimundo Nonato/PI, observa-se que foram apresentadas cópias dos

respectivos processos administrativos 0757/2016 e 0870/2016, comprovando a contratação, por

intermédio da Secretaria de Defesa Civil, da Construtora Olho D’água Ltda (ID 2270370, fls. 255/272),

na data de 22/09/2016, e da Empresa Welson Leal Duarte e Cia Ltda (ID 2272070, fls. 02/19), em

02/09/2016, por dispensa de licitação, tendo em conta o estado emergencial de seca no Município, com

base no Decreto 16.674, de 12 de julho de 2016.

Do exame dos autos, verifica-se que essas contratações, de forma célere, com dispensa de

licitação, encontram respaldo no Decreto que declarou situação de emergência em São Raimundo

Nonato/PI.

Outrossim, está comprovado, conforme data da publicação do Decreto, que essa situação

excepcional foi decretada há menos de três meses da realização do pleito, em vários municípios do

Estado, tendo a Secretaria de Defesa Civil feito obras com vistas a amainar os problemas advindos com a

seca.

A Procuradoria do Estado emitiu parecer no processo administrativo (ID 2270370, fls. 280/307)

opinando pela “contratação direta mediante a declaração de dispensa de licitação para executar a obra de

implantação de Sistema de abastecimento de Água na localidade Pé do Morro/Vistosa no município de

São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí, a serem executados por empresa e/ou profissional detentor de

capacidade técnica para tanto, pode ser contratada diretamente, sobretudo, frente ao risco já evidenciado

da possibilidade de danos maiores caso não sejam adotadas as providências técnicas que o caso requer”.

Igualmente, a Procuradoria do Estado (ID 2272070, fls. 27/55) manifestou-se favorável à

“contratação direta mediante a declaração de dispensa de licitação para executar obra de recuperação de

08 (oito) barragens de terra nos Municípios de Bonfim do Piauí, São Raimundo Nonato e Dom Inocêncio,

todos no Estado do Piauí, a serem executados por empresa e/ou profissional detentor de capacidade

técnica para tanto, pode ser contratada diretamente, sobretudo, frente ao risco já evidenciado da

possibilidade de danos maiores caso não sejam adotadas as providências técnicas que o caso requer”.

 Relevante registrar que a Procuradoria Geral do Estado, com relação às obras alusivas às

localidades Pé do Morro e Vistosa (ID 2270370, fl. 308), entendeu que os autos do processo

administrativo referentes à licitação não apresentaram de maneira satisfatória elementos que

comprovassem "urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
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segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares", razão pela

qual diligenciou à Secretaria Estadual de Defesa Civil a fim de que justificasse/certificasse a efetiva

necessidade da contratação direta em atenção às exigências do art. 24, IV, da Lei de Licitações e

Contratos.

Em cumprimento à diligência supramencionada, verifica-se que a Secretaria de Defesa Civil

apresentou justificativas (ID 2270370, fls. 209/314).

Com relação ao Processo Administrativo visando à recuperação de barragem nos municípios de

São Raimundo Nonato, Bonfim e Dom Inocêncio, a Procuradoria Geral do Estado (ID 2272070, fls.

56/57) também solicitou diligência no sentido de que a Secretaria de Defesa Civil esclarecesse como a

obra afastaria de imediato os efeitos danosos da estiagem, justificando, assim, a contratação direta.

A Secretaria de Defesa Civil (ID 2272070, fls. 58/63) apresentou justificativa, endereçada à

Procuradoria Geral do Estado.

Conforme consignado na sentença, não há “registro visível nos autos de que o processo tenha

retornado à análise prévia da Procuradoria-Geral do Estado”. Realmente não consta essa informação.

Todavia, ficou comprovado que a Secretaria de Defesa Civil prestou justificativas sobre os assuntos

solicitados, em ambos os processos administrativos.

A despeito desse eventual vício – no qual há dúvidas se realmente ocorreu, ante a carência de

informações nos autos – importante realçar, também neste tópico, que não se trata de matéria afeta à

Justiça Eleitoral nem serve para, no conjunto probatório em análise, indicar irregularidade eleitoral.

Aliás, oportuno transcrever parte dos opinativos do Procurador do Estado nos processos

administrativos referenciados que enfatizou que:

“[...] a execução dos serviços do caso em tela tem caráter essencial e contínuo, deles não

podendo prescindir a Administração Estadual, até mesmo porque está caracterizada a emergência

com o Decreto Estadual. A questão afeta, grande atuação administrativa do estado, o que impõe

maior atenção e celeridade às contratações.

(...)

Isto porque há evidências de que os riscos são efetivos, na medida em que existe o risco das

famílias não terem água pelo período em que se prolongar a seca ou estiagem no semiárido

piauiense. Portanto, não é meramente teórico o risco dos atos praticados serem declarados nulos.

Portanto, diante do fato concreto, a contratação é tecnicamente necessária e sem dúvida,

instrumento inicial de exclusão do risco será isto suficiente, tanto que se adotem as

recomendações técnicas legais.”
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Merecem registro, também, as observações contidas nos documentos do Tribunal de Contas do

Estado (ID 2270370, fl. 317 e ID 2272070, fl. 66), intitulados “Informativo para efeito de cumprimento às

 Resoluções TCE-PI n. 904 e 905, de 22/10/2009”, in verbis:

Referente ao processo administrativo n. 0757/2016:

A contratação tinha caráter emergencial, tendo em vista que o Município de São Raimundo

Nonato, no Estado do Piauí, estava em estado emergencial de seca e estiagem, conforme se pode

observar no Decreto Estadual n. 16.674 de 12 de julho de 2016, publicado no DOE PI n. 131 de

13 de julho de 2016, sendo que convem ressaltar que a referida situação de seca e estiagem foi

reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil através da Portaria n. 171 de 08

de setembro de 2016, publicada no DOU n. 176 do dia 12 de setembro de 2016.

A obra objeto da referida contratação visa obra de Implantação de Sistema de Água em

localidades do município de São Raimundo Nonato para que as famílias que moram nessas

localidades e adjacências tenham um meio para obter água.

Cumpre destacar ainda que água é essencial e indispensável para a sobrevivência, com isso

haverá prejuízo de dano se fosse aguardado o tempo necessário a realização de uma licitação,

considerando os prazos de publicidade e de realização da fase competitiva, ressaltando-se ainda a

incerteza de previsão meteorológica para a ocorrência de chuva, a referida contratação perderá

seu objeto, deixando desamparadas famílias que sofrem com a falta de água.

Referente ao processo administrativo n. 0870/2016:

A contratação tinha caráter emergencial, tendo em vista que os municípios de Bonfim do Piauí,

São Raimundo Nonato e Dom Inocêncio, todos no Estado do Piauí, estavam em estado

emergencial de seca e estiagem, conforme se pode observar no Decreto Estadual n. 16.674 de 12

de julho de 2016, a obra tem como objetivo o acúmulo de água e se passasse o período de chuva,

a contratação perderia seu objeto, deixando desamparadas inúmeras famílias que sofrem com a

falta de água, com isso haverá prejuízo de dano se fosse aguardado o tempo necessário a

realização de uma licitação, considerando os prazos de publicidade e de realização da fase

competitiva.

Acerca da obra realizada pela Construtora Olho D’água, verifica-se que foi colacionados nos

autos (ID 2612420) uma gravação, em vídeo, de pessoas: i) afirmando que os investigados Martinho

Afonso Ribeiro, conhecido como “Lobinho”, e Hélio Isaías compareceram no local das obras de

abastecimento de água e ii) aduzindo que ocorreu uma reunião, na residência do Sr. Joaquim Ribeiro de

Carvalho, conhecido como “Quindô”, oportunidade em que a investigada Carmelita teria prometido água

e perfuração de poços em todos os lugares e que a obra foi paralisada após as eleições.

Essas gravações, realizadas de forma unilateral e não judicializadas, são inaptas para comprovar

que a eventual paralisação tivesse motivação eleitoreira.
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Registre-se que a testemunha Nilton Araújo Candim Neto, em seu depoimento (ID 2275520),

apenas confirmou que fez uma gravação em que o Sr. “Quindô” relatava a existência do evento, em sua

residência, oportunidade em que a investigada teria prometido caixa d’água para a região. Trata-se,

portanto, apenas de um depoimento com base no “ouvir dizer”.

Anote-se que o simples fato de o proprietário da Construtora Olho D’água ser parente da

candidata a prefeita investigada também não serve como elemento de prova para confirmar ilícito, para

tanto não se prestando dúvidas, suspeitas e suposições.

Por sua vez, não procede a alegação de que houve contratação de serviço em duplicidade pela

Secretaria de Defesa Civil na execução de implantação de sistema de abastecimento d’água na região, ao

argumento de a obra teria sido contratada tanto pela Construtora Olho D’Água quanto pela Empresa

Tecnopoços.

Com efeito, da leitura dos contratos das empresas mencionadas, verifica-se que os objetos são

distintos. A Construtora Olho D’Água (ID 2270370, fls. 256/272) foi contratada para executar a

implantação de sistema de abastecimento de água na localidade Pé do Morro/Vistosa no Município de São

Raimundo Nonato/PI, e a Empresa Tecnopoços (ID 22720, fls. 72/87) para realização de serviço de

perfuração e instalação de 3 (três) poços tubulares em localidades no município de São Raimundo

Nonato/PI.

Realmente, pelo que observa dos autos, não há elementos para concluir que as obras tenham sido

feitas para beneficiar os investigados. Ao revés, a obra se apresentava como urgente e necessária em razão

da seca, consoante se depreende, principalmente, do teor do parecer da Procuradoria do Estado e do

mencionado documento expedido pelo Órgão de Controle de Contas.

Não se pode olvidar que a intenção do legislador, ao dispor acerca de condutas vedadas a agentes

públicos na Lei das Eleições, é coibir o uso eleitoreiro de obra pública. Porém, exige-se cautela na

interpretação e aplicação da lei, cuja finalidade não é de engessar a administração pública e, por

conseguinte, acarretar graves prejuízos à população, notadamente nas circunstâncias descritas nestes

autos.

Com efeito, cotejando o conjunto probatório, a conclusão é de que a execução das obras está em

perfeita consonância com o estado de emergência decretado no município.

Novamente, convém anotar que o simples fato de o Secretário de Defesa Civil ser o cônjuge da

então candidata à chefia do Poder Executivo Municipal não serve para comprovar a irregularidade

eleitoral, notadamente quando a aludida Secretaria também foi responsável pela realização de obras em

outros municípios, enfraquecendo, assim, a tese de que existiu na sua atuação o intuito eleitoreiro.

Enfatize-se que, mesmo considerando a hipótese de existência dos vícios apontados nessas

contratações, de a obra ter sido realizada no período eleitoral e o Secretário de Defesa Civil ser esposo da

candidata investigada, não haveria prova suficiente para demonstrar que as obras foram utilizadas em prol

da candidatura dos recorrentes. Tais circunstâncias, se muito, poderiam caracterizar apenas indícios. No
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ponto, ressalte-se ser imprescindível demonstrar o lime entre as obras e a sua utilização em prol das

candidaturas.

A prova testemunhal é bastante frágil, praticamente baseada no “ouvir dizer” e em gravações

que, além de não terem sido judicializadas, limitam-se a mostrar entrevistas de pessoas sem o

comprometimento de dizer a verdade.

Da análise detida de todo o acervo probatório, a conclusão é no sentido de que as obras –

também executadas em outros municípios - foram justificadas em virtude da situação de emergência na

qual se encontravam várias localidades do estado do Piauí.

Relevante registrar que os aludidos Decretos que instituíram a situação de anormalidade em

diversos municípios do Piauí, dentre eles São Raimundo Nonato, determinou expressamente que “ficam

acionados os órgãos e entidades da Administração Púbica (...) e os vinculados ao Sistema de Defesa Civil

do Estado para adoção das medidas necessárias à restauração da normalidade".

Pois bem. Como cediço, a legislação não autoriza a expedição de um decreto condenatório com

base em ilações. Ao revés, exige prova inconteste.

A par do exposto, compreende-se pela inexistência de elementos comprobatórios hábeis a

demonstrar que as obras referenciadas foram realizadas para beneficiar as candidaturas dos recorrentes.

CONCLUSÃO

Não é demasiado enfatizar que para a configuração do ilícito eleitoral faz-se imprescindível a

apresentação de provas robustas e incontestes de sua perpetração. Nesse sentido, os seguintes julgados do

colendo Tribunal Superior Eleitoral:

 DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO

DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR E PREFEITO. GRAVAÇÃO

AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM AUTORIZAÇÃO

JUDICIAL EM AMBIENTE PÚBLICO. LICITUDE DA PROVA. PRELIMINARES

AFASTADAS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS

 PARA CONFIGURAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE

PROVA ROBUSTA. RECURSO DA COLIGAÇÃO NÃO CONHECIDO.

(...)

13. Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, é imprescindível a demonstração da

gravidade das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de abalar a normalidade e

 a legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa. Ademais, a condenação exige prova

robusta, não podendo se fundar em frágeis ilações ou em presunções quanto ao
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encadeamento dos fatos, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas.

Precedentes. (grifado). (Recurso Especial Eleitoral nº 46996, Acórdão, Relator Min. Napoleão

Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 29/08/2019).

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.

ELEIÇÕES 2016. AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO. TEORIA

DA ASSERÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA

ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

(...)

 11. Diante da gravidade das sanções impostas em AIJE por abuso de poder, exige-se prova

robusta e inconteste para que haja condenação. Precedentes. (negritado). (Ação Cautelar nº

060390392, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de justiça

eletrônico, Data 26/06/2019, Página 25)

No caso dos autos, a despeito da diversidade e complexidade dos fatos apontados pelos

investigantes, as provas produzidas pelas partes e submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa,

em obediência ao devido processo legal, revelaram-se frágeis e inaptas a demonstrar a ocorrência dos

ilícitos alegados.

A regra a ser observada é a da preservação da soberania popular. A perda de mandatos e

diplomas e a restrição a direitos fundamentais, como o são os direitos políticos, configuram medidas

extremadas e inequivocamente graves, e por isso mesmo somente podem ser tomadas em casos de

evidente, firme e vigorosa comprovação de ocorrência de ilícito eleitoral que comprometa a lisura e

higidez do processo eleitoral. Não é este, frise-se novamente, o caso dos autos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e pedindo vênia ao eminente Relator, inauguro a divergência e VOTO pelo

conhecimento e provimento de ambos os recursos para julgar improcedentes os pedidos exordiais, em

dissonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral Superior.

É como voto.

 

V O T O

(DECLARAÇÃO DE VOTO)

  O SENHOR JUIZ AGLIBERTO GOMES MACHADO: Senhor Presidente, Senhores Juízes

Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais

pessoas presentes,
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Trata-se de dois recursos em ação de investigação judicial eleitoral, interpostos contra sentença

proferida pelo Juiz Eleitoral da 13ª Zona/PI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais,

por considerar comprovadas as práticas de abuso de poder político/econômico e conduta vedada por parte

 CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUÍS ALBERTO COSTA MACEDO, HÉLIOdos investigados

ISAÍAS DA SILVA, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, NUNES DE JESUS SANTOS, LAÉRCIO

DIAS DE CARVALHO, JOSÉ RONALDO DEODATO DE SIQUEIRA e MARTINHO AFONSO

RIBEIRO,aplicando as sanções de cassação de diploma/mandato, inelegibilidade e multa, bem como

declarando nulos os votos conferidos aos dois primeiros investigados e determinando a realização de

novas eleições.

Os recorrentes alegaram, preliminarmente: 1) que o feito deve ser extinto total ou parcialmente,

sem resolução de mérito, por ausência de citação do representante legal do DNOCS como litisconsorte

passivo necessário; e 2) que seja reconhecida a ilicitude das gravações em áudio e vídeo constantes dos

autos, em virtude de sua clandestinidade e da falta de autorização dos interlocutores, a configurar uso de

fraude e falsidade ideológica, a motivar sua exclusão dos autos bem como das demais provas que delas

tenham derivado. No que tange ao mérito, em suma, negaram a ocorrência dos ilícitos narrados na

exordial e pugnaram pela reforma da decisão para ver julgada improcedente a demanda, afastando as

sanções impostas – ID 2272570 e ID 2272570.

Contrarrazões às fls. 165/2017 do ID 2272570.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no ID 2730120 pela rejeição das preliminares e, no

mérito, pelo conhecimento e provimento do apelo aviado por CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUÍS

ALBERTO COSTA MACEDO e HÉLIO ISAÍAS DA SILVA, apenas para afastar a sanção de

inelegibilidade imposta ao segundo recorrente (LUÍS ALBERTO COSTA MACEDO), bem como pelo

conhecimento e desprovimento do expediente recursal manejado por RIAN MARCOS ALVES DA

SILVA, NUNES DE JESUS SANTOS, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, JOSÉ RONALDO

DEODATO DE SIQUEIRA e MARTINHO AFONSO RIBEIRO.

Pois bem.

 1 - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DNOCS COMO

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO

Na ótica dos recorrentes, como os investigantes asseveraram na exordial que houve

envolvimento do DNOCS na prática dos ilícitos denunciados, fazendo referência expressa ao aludido

órgão e anexando aos autos fotografias de caixas d’água supostamente doadas de modo irregular com sua

logomarca, configurar-se-ia o referido departamento como litisconsorte passivo necessário não citado

para compor a lide – fato que ensejaria a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Com efeito, a jurisprudência eleitoral consolidou-se no sentido de exigir, a partir das Eleições de

2016, a formação de litisconsórcio passivo necessário em AIJE entre o candidato beneficiado e o agente

público responsável pelas condutas abusivas. Contudo, restou também assentado em reiterados
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precedentes do TSE que a aferição da existência ou não de litisconsórcio na demanda é fundada na Teoria

da Asserção, como se extrai do seguinte excerto:

“PRELIMINAR REJEITADA 4. Fixado, por maioria, o entendimento de que, para as Eleições

2016, exige-se a formação de litisconsórcio passivo necessário, também em caso de abuso do

poder econômico, entre os candidatos beneficiados e quem, no momento da propositura da ação,

 seja apontado como responsável pelo ilícito. Para aferição da necessidade de litisconsórcio

passivo, é suficiente a aplicação da teoria da asserção, devendo integrar o polo passivo da ação

as pessoas às quais seja diretamente atribuída, na petição inicial, a prática de condutas ilícitas.

 5. No caso, a conduta de particulares não está individualizada na narrativa dos fatos trazidos

na petição inicial, de modo que sua inclusão no polo passivo não é indispensável para o

ajuizamento da causa. Viável, portanto, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta,

apenas contra os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico, para imposição das

sanções exclusivamente a estes (...)”.

(Recurso Especial Eleitoral nº 32503, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 28/11/2019, Página 60-62)

No caso epigrafado, quando os investigados mencionam o DNOCS na inicial, o fazem

tão-somente nos seguintes trechos e termos:

Na Lagoa dos Bois, foi equipado 01 (um) poço na propriedade do Sr. Milton Aparecido Dias de

  Castro, que também recebeu caixas d'água do DNOCS. Se tratou de promessa da candidata a

prefeita eleita, e ora investigada, Sra. Carmelita Castro, juntamente com o seu candidato a vice-

prefeito, Sr. Beto Macedo, e o vereador reeleito por sua coligação, Sr. Nunes de Jesus Santos.

Estes, assim como os demais, objetivavam beneficiar não só os proprietários dos terrenos onde

os poços seriam instalados, mas todas as famílias da região, que teriam livre acesso a eles.

Os poços construídos na Lagoa dos Bois foram perfurados pela empresa Hydromax (Hydromax

Comércio e Serviços LTDA, CNPJ 22.354.662/0001-00), localizada na Rua Cidade de Casa

Nova, 390, Centro, Remanso - BA. O intermediário da operação foi o Sr. Lindon Johnson. Com

efeito, a construção do poço aqui citado é confirmada em vídeo pelo Sr. Jardiel Magalhães de

Castro, pessoa de confiança do vereador Nunes de Jesus.

O mesmo vereador Nunes de Jesus também doou, na mesma região da Lagoa dos Bois, caixas

d'água ao senhor Valdenor Magalhães de Castro e sua esposa Zita, bem como ao Sr. Carlos

 Ferreira de Castro, c também ao Sr. Milton de Castro, já citado. Aqui importantíssimo notar que

 a caixa d'água doada contém logomarca e inscrições do DNOCs - Departamento Nacional de

Obras Contra as Secas - o que denota que foram obtidas por meio de alguma das secretarias

estaduais.Esse fato fica comprovado quando essa doação específica é analisada no contexto

mais amplo das construções de poços, barragens e calçamentos, que contaram, como se

demonstrará, com a participação direta da Secretaria Estadual de Defesa Civil.
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Como se percebe, em momento algum, a parte autora atribuiu o cometimento direto de qualquer

ilicitude ao DNOCS, imputando integral responsabilidade pelos atos narrados na peça vestibular aos

investigados.

Demais disso, o TSE possui precedente recente, temperando o posicionamento firmado pela

 Corte Superior em 2016, ao declarar que a “obrigatoriedade da formação do litisconsórcio passivo

necessário, não é de observância irrestrita e automática no âmbito de ações de investigação judicial

eleitoral, ou mesmo em sede de representações por prática de condutas do art. 73 da Lei 9.504/97”,

como se observa abaixo:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. NEGATIVA

DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO. CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.

RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. PROCEDÊNCIA.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.

CASSAÇÃO DE DIPLOMAS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO ELEITOS E DECLARAÇÃO

DE INELEGIBILIDADE.

(...)

 3. A jurisprudência do Tribunal, no sentido da obrigatoriedade da formação do litisconsórcio

passivo necessário, não é de observância irrestrita e automática no âmbito de ações de

investigação judicial eleitoral, ou mesmo em sede de representações por prática de condutas do

art. 73 da Lei 9.504/97, o que revela a aparente impertinência de se pretender a aplicação

uniforme - a todo e qualquer contexto fático em que se tenha a multiplicidade de agentes

(responsáveis e beneficiários) - da regra de que devem ser citados, até a data da diplomação,

todos os responsáveis pela conduta e o respectivo beneficiário, sob pena de extinção do feito.

4. Em caso similar, já se decidiu, que "o litisconsórcio passivo necessário que a jurisprudência

do TSE deriva do § 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, e mesmo assim apenas a partir das

Eleições 2016, é no sentido de que o candidato beneficiário deve compor o polo passivo com

aqueles acusados da prática da conduta vedada, não sendo necessário incluir entre esses

últimos todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para a prática da infração" (RO

1874-15, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2018).

(...)

Agravo regimental a que se nega provimento.

(Ação Cautelar nº 060094502, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE -

Diário de justiça eletrônico, Tomo 239, Data 04/12/2018)

Por fim, vale ressaltar, apenas como reforço de argumentação, que a análise do mérito conduzirá

à conclusão de que é absolutamente questionável o alegado envolvimento do DNOCS nos fatos ora

debatidos.
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Dessa forma, não merece acolhida a preliminar ora exposta, motivo pelo qual VOTO pela sua

rejeição.

 2 - PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS GRAVAÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO QUE

COMPÕEM OS AUTOS

Os recorrentes sustentam que são ilícitas as gravações em áudio e vídeo constantes dos autos, em

suma, em virtude de sua clandestinidade e da falta de autorização dos interlocutores, configurando uso de

fraude e falsidade ideológica, a motivar sua exclusão dos autos bem como das demais provas que delas

tenham derivado.

No entanto, o que se observa das aludidas mídias é que duas das pessoas arroladas pelos

investigantes como testemunhas fizeram visitas às várias localidades de São Raimundo Nonato onde

foram realizadas as obras mencionadas na exordial, entrevistando os moradores locais sobre a autoria, a

data e a intenção da doação das benesses à população.

Foram os próprios interlocutores que gravaram os diálogos e isso, segundo a atual jurisprudência

do TSE, independentemente de se tratar de ambiente público ou privado, afasta da prova a pecha de

clandestina, considerando que não se configura na espécie flagrante preparado ou qualquer outro ardil

dessa natureza. Os entrevistados são pessoas do povo e não os demandados.

Por outro lado, segundo a perícia técnica levada a cabo pela Polícia Federal, não há indício de

edição, fraude ou de consciência dos indagados de que estavam sendo gravados – o que, nesse contexto,

implica maior legitimação da prova, vez que exclui a possibilidade de simulação ou embuste nas falas

captadas.

Demais disso, no que tange à alegativa da defesa de que os autores das gravações não se

identificaram corretamente para os entrevistados, tal circunstância, por si só, não elide o fato de que as

declarações dos eleitores foram espontâneas, sendo que eventual induzimento deve ser apurado quando da

abordagem sobre o mérito da causa, após análise detida do conteúdo da prova.

Saliente-se, por fim, que a análise acerca da (i)licitude das gravações, em sede preliminar, deve

se restringir à forma de obtenção dos áudios e vídeos, ficando o exame do conteúdo respectivo reservado

para a etapa de apreciação do mérito da presente demanda.

Com essas considerações, VOTO pela rejeição da preliminar ora enfrentada.

  3 - MÉRITO

O arcabouço fático probatório do presente feito demonstra que, durante o período eleitoral de

2016, em pelo menos 19 (dezenove) localidades rurais de São Raimundo Nonato/PI, foram realizadas

obras relacionadas ao abastecimento de água, seja mediante perfuração de poços, implantação de rede de

distribuição (incluindo 55 residências na localidade GARRINCHO, com a instalação de bombas, caixas

d'água e canos), além de construção, limpeza e reforma de barragens; e, ainda, da pavimentação de ruas

do município.

Num. 3192320 - Pág. 100inado eletronicamente por: FERNANDO LOPES E SILVA NETO - 09/06/2020 12:14:03

s://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060911444304600000003073012
mero do documento: 20060911444304600000003073012



Segundo as provas documentais, audiovisuais e testemunhais colhidas nos autos, em todas as

obras, houve a participação ou a presença de algum correligionário, candidato a vereador ou agente ligado

à campanha dos investigados, bem como deles próprios.

Percebe-se que a atuação da Secretaria Estadual da Defesa Civil do Piauí, capitaneada por Hélio

Isaías, marido da primeira investigada e atual prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro, foi

preponderante. Em resposta à diligência requerida nos autos, aquele órgão declarou que, em 2016,

realizou 7 (sete) procedimentos licitatórios, sendo 1 (uma) tomada de preços e 6 (seis) dispensas de

licitação, todas contemplando localidades rurais de São Raimundo Nonato, nos seguintes moldes:

 

Procedimento Objeto Empresa

Tomada de preços n. 01/16 Calçamento Umbuzeiro

Dispensa de Licitação n.
17/15

Recuperação de 8 barragens, sendo 1 em
São Raimundo Nonato

Welson Leal

Dispensa de Licitação n.
24/15

Recuperação de barragens SMA

Dispensa de Licitação n.
25/15

Limpeza e recuperação de barreiros e
barragens

CMA

Dispensa de Licitação n.
17/16

Perfuração de 3 poços TECNOPOÇOS

Dispensa de Licitação n.
19/16

Instalação de rede elétrica na localidade
Pé do Morro

ver

Dispensa de Licitação n.
21/16

Rede de abastecimento de água nas
localidades Pé do Morro/Vistosa

Construtora Olho
D’Água

Além do fato de que o órgão da Defesa Civil Estadual, cujo titular era o esposo da candidata à

prefeita, voltou todos os seus esforços ao beneficiamento de São Raimundo Nonato/PI, marcadamente no

segundo semestre de 2016, em meio à campanha eleitoral, salta aos olhos a circunstância de que, em

praticamente todos os procedimentos licitatórios, houve ressalvas por parte do Procurador-Geral do
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Estado, dando conta da necessidade de observância de algum requisito legal que foi, solene e

imediatamente, ignorado pelo então gestor e ora investigado Hélio Isaías.

Para ilustrar, no feito administrativo de n. 21/2016 (Dispensa de licitação, visando a construção

de rede de abastecimento de água nas localidades Pé do Morro/Vistosa), a PGE emitiu parecer salientando

 que “os autos não apresentam de forma satisfatória elementos que comprovem a urgência de

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou que compromete a segurança de pessoas,

obras, serviços equipamentos e outros bens públicos e particulares”. Dito isso, determinou a devolução

do processo à Defesa Civil para que apresentasse justificativas da necessidade de contratação sem

licitação – o que foi feito na sequência, na data de 20/09/16, porém, seguido de imediata ratificação e

homologação da dispensa (também em 20/09/2016), sem retorno dos autos à PGE para novo parecer.

Do mesmo modo, nos autos da Dispensa de Licitação n. 17/2015, cujo objeto era a recuperação

 de barragens, o Procurador Geral do Estado frisou em sua cota que “não se apontou a justificativa

concretamente por que não se pode aguardar o tempo necessário à licitação, especificamente quanto à

necessidade de ser atendida (…) deve-se esclarecer se o objeto pretendido – recuperação de barragens –

não pode, sem prejuízo de dano (demonstrado concretamente e não de modo abstrato), ser feito mediante

o competente processo licitatório, notadamente quanto à acumulação de água, uma vez que já se iniciou

o período de estiagem, com escassez de chuvas (a justificativa aponta a existência de baixos índices

pluviométricos)”. Entretanto, logo após a justificativa complementar apresentada pela Secretaria, já houve

a ratificação e homologação da dispensa (em 02/09/2016) pelo Secretário Hélio Isaías, sem retorno dos

autos para novo parecer da Procuradoria, em prática marcadamente açodada e indiciariamente irregular,

vez que, no mês de setembro, dá-se no Estado do Piauí o auge do período de estiagem, com flagrante

ausência de chuvas e a consequente inutilidade da recuperação de barragens que não seriam abastecidas

até que chegasse o tempo das chuvas, em regra, a partir da segunda quinzena de dezembro – a demonstrar

que ainda havia mais de 3 (três) meses à frente para a realização de escorreita concorrência licitatória,

visando a realização das obras. Contudo, seguiu-se de forma precipitada à sua execução, por dispensa, em

plena campanha eleitoral da esposa do referido Secretário.

Nos demais procedimentos licitatórios, houve ressalvas não atendidas sobre ausência de licença

ambiental e/ou indicação de dotação orçamentária (Dispensas de Licitação n. 25/2015 e n. 17/2016), e,

ainda, na Tomada de Preços n. 01/2016, cujo intento era o calçamento de ruas de São Raimundo Nonato

(objeto totalmente atípico e questionável em relação às funções normais de uma Secretaria de Defesa

Civil), o parecer da Procuradoria salientou a falta de convênio entre Estado e município, a necessidade de

alteração de cláusula contratual e a falta de projeto executivo, mas, mesmo assim, houve ratificação e

homologação do procedimento, seguidas da execução da obra entre julho e setembro/2016, como

comprovam os respectivos termos e a nota fiscal de pagamento dos serviços (fls. 841/848 dos autos

físicos).

Observou-se nos citados procedimentos que a justificativa para a realização das obras foi

apresentada de maneira genérica, fundada, basicamente, na ocorrência da seca, fenômeno que acontece no
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Piauí todos os anos e que, não obstante o sofrimento que acarreta às populações atingidas, não mobilizou

a Secretaria da Defesa Civil com a mesma “agilidade” nos anos anteriores ou mesmo no primeiro

semestre de 2016.

Assim, restou demonstrado que foram desprezadas as importantes orientações da PGE, foi

atropelado o trâmite da licitação e das dispensas de licitação, foram suprimidas fases essenciais à

observância da regularidade e da legalidade do iter, e restou estampada nos autos a pressa com que se

viabilizou a execução dos objetos licitados, sem justificativa concreta para a excepcional urgência

alegada.

Cumpre assinalar que tais condutas irregulares dizem respeito, para fins de apuração (se for o

caso), à seara administrativa do Governo do Estado ou judicial, mas no âmbito comum. No entanto, são

relevantes para a análise do contexto eleitoral de 2016 em São Raimundo Nonato/PI, considerando a

estreita ligação entre os ora recorrentes e as obras realizadas pela Secretaria da Defesa Civil do Piauí.

Registre-se que, na presente ação investigatória, os fatos devem ser perscrutados sob a ótica do

abuso de poder político e econômico, bem como da conduta vedada, entabuladas, segundo a exordial e a

sentença, mediante a exploração eleitoral das obras relatadas, que implicaram o emprego de vultosos

recursos financeiros do erário (apenas uma das obras relatadas custou aos cofres públicos mais de R$

600.000,00 – seiscentos mil reais).

Frise-se que boa parte dos populares entrevistados na prova audiovisual tinha conhecimento de

que as benesses estavam sendo realizadas pela Defesa Civil e sabia quem a comandava ou quem

intermediava a realização das obras, relacionando diretamente o beneficiamento alcançado ao grupo dos

investigados. De acordo com a localidade em que residiam os eleitores e com o grau de

envolvimento/presença dos investigados naquelas comunidades no período eleitoral, foram mencionados

expressamente pelos entrevistados os nomes de CARMELITA DE CASTRO SILVA, HÉLIO ISAÍAS

DA SILVA, LUÍS ALBERTO COSTA MACEDO, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, NUNES DE

JESUS SANTOS, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, JOSÉ RONALDO DEODATO DE SIQUEIRA e

MARTINHO AFONSO RIBEIRO.

In casu, apesar de negarem a autoria e a materialidade dos ilícitos, os investigados não lograram

desconstituir as alegativas exordiais ou comprovar suas próprias assertivas. À guisa de exemplo, apesar de

argumentarem que determinados poços foram pagos por particulares, no geral, não demonstraram

cabalmente a ocorrência desse fato, pois, em regra, alicerçaram suas afirmações em meras

declarações/recibos pessoais de particulares nesse sentido, quando, pelo contexto, poderiam, se fosse o

caso, ter demonstrado tal circunstância com farta prova documental.

Ressai do caderno processual a atuação direta e indireta dos demandados nos ilícitos, seja

ordenando a realização das obras, participando de reuniões com a comunidade e/ou prometendo sua

implantação, bem como se fazendo presente no momento da execução das benfeitorias e/ou da sua

entrega às comunidades, inclusive, em meio a festa e comemoração com fogos, e, ainda, por meio da

divulgação do papel protagonista da Defesa Civil nas condutas.
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A respeito da prova oral (analisada em cotejo com as gravações ambientais e com a prova

documental anexada aos autos), subscrevo algumas das impressões do juiz de primeiro grau, autoridade

 judiciária mais próxima aos fatos, que registrou no decisum:

“É certo que os depoimentos prestados em juízo pelos responsáveis pelas gravações ambientais

devem ser analisados com a necessária cautela, como de costume no âmbito de processos dessa

natureza. Observe-se que a pessoa de RAIMUNDO NONATO DA COSTA FRANÇA fora ouvido

apenas como informante do juízo, tendo em conta seu possível interesse no desfecho do presente

processo. Ademais, a testemunha NILTON ARAÚJO CANDIM NETO, mesmo que

compromissada, deve ter seu depoimento observado com o necessário cuidado, pois também

atuou diretamente na colheita do material probatório plasmado em vídeo, ensejando a suspeita

 de que tenha interesse, no mínimo, em confirmar suas hipóteses de prática ilícita. Todavia,

apesar das necessárias reservas, os referidos depoimentos não podem ser descartados em

 absoluto, devendo ser lidos à luz dos demais elementos probatórios existentes. Assim, servem as

testemunhas acima como fonte de elementos indiciários, a serem confirmados ou não a partir da

consideração de todo o acervo probatório. Note-se que, no âmbito do processo penal, o sistema

legal admite inclusive a utilização das palavras de coautor de ilícito, desde que vinculadas e

indicativas de outras provas que corroborem a versão Assim, os depoimentos acima referidos

não serão tomados de forma isolada, mas segundo a coerência que evidenciem e a consideração

do conteúdo efetivo das gravações levadas a efeito pelos depoentes. Muito embora haja

questionamento por parte dos investigados quanto à validade das gravações ambientais, sob a

alegação de que as pessoas entrevistadas teriam sido induzidas a proferir inverdades, o certo é

 que, da observância do conteúdo gravado verifica-se em muitos diálogos a confirmação de

interferência de políticos, inclusive de candidatos, para a concessão de benefícios às

comunidades, em plena época de campanha eleitoral. Dos referidos diálogos, inclusive,

pode-se extrair narrativas espontâneas sobre atuações ou promessas de investigados para a

obtenção de benefícios para determinada pessoa ou a comunidade. Ainda que os

entrevistadores tenham ocultado sua identidade, por ocasião dos diálogos gravados, não resta

em absoluto prejudicada a seriedade das palavras das pessoas entrevistadas, que se deve

verificar caso a caso.Aliás, quando da resposta ao quesito sobre a eventual consciência dos

entrevistados que estavam sendo gravados, os peritos do Departamento de Polícia Federal

registram não haver sinais dessa ciência, tendo em conta o "comportamento espontâneo" das

pessoas entrevistadas (fls. 1992). Portanto, muitos dos diálogos mostram narrativas

espontâneas, que não podem ser desconsideradas, a priori, conforme abaixo exposto.”

Em relação a cada fato e localidade, o magistrado analisou as falas dos depoentes e concluiu, a

título ilustrativo, que:

“Quanto aos fatos envolvendo o investigado RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, consta na

inicial a abertura de um poço tubular, na Localidade CACHOEIRINHA, entre os 06 e 07 de

setembro, na propriedade do Sr. Israel Ribeira da Costa, bem como, de outro poço tubular, na

Localidade CACIMBAS, na propriedade do Sr. Carlos Omar Carneiro Deusdará, e ainda

demais um poço tubular na Localidade LAGOA DOS VEADOS, na propriedade do Sr. Rafael
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Lopes Negreiros (itens 01, 02 e 03). O conteúdo dos autos evidencia que, de fato, o investigado

 atuou na obtenção dos referidos poços tubulares, no período eleitoral (…) a testemunha JOÃO

APARECIDO DE SOUSA, Agente Comunitário de Saúde, afirmou que teria chegado a história

de que Vereador RIAN e a Prefeita CARMELITA iriam abrir o poço, confirmando, ainda, ter

visto RIAN na montagem do poço, além do irmão do mesmo, chamado "CACAU", na

inauguração. Israel, segundo relatou a testemunha JOÃO APARECIDO DE SOUSA, teria

trabalhado para o Vereador RIAN. Considere-se, ainda, que a testemunha IVANALDO SANTOS

SILVA, ouvido como informante, negou a atuação de RIAN, afirmando que teria acompanhado a

perfuração a pedido da Deputada Rejane Dias. Todavia, a própria defesa confirma a

intermediação política, tendo em conta que o ofício constante às fls. 415, solicitando a abertura

do poço, é subscrito pelo próprio Vereador RIAN MARCOS ALVES DA SILVA. Muito embora o

citado ofício seja datado de 02 de maio de 2016, a construção do poço somente ocorreu no

curso da campanha para eleição municipal, sendo inegável o potencial de sua exploração

político-eleitoral.

No que se refere aos fatos relativos à Localidade CACIMBAS, há registro em vídeo de um

entrevistado confirmando a atuação do Irmão RIAN na obtenção do poço. Registre-se, ainda, o

depoimento da testemunha AREOLINDO RIBEIRO DEUSDARÁ, afirmando que o poço fora

aberto na propriedade de seu irmão, Manoel Ribeiro Deusdará, o qual seria lavrador e não

teria condições de arcar com a construção do poço. Afirmou a testemunha AREOLINO

RIBEIRO DEUSDARÁ que RIAN estava no local de vez em quando, inclusive na inauguração do

poço, quando soltaram foguetes.

(...)

Quanto ao poço tubular na Localidade LAGOA DOS VEADOS, observa-se nas gravações

apresentadas um vídeo em que um homem que se identifica como Rafael Lopes de Negreiros

confirma que o Irmão RIAN teria feito compromisso com famílias, acrescentando que se desse

água seria para todos (tios, tias, primos...). Ademais, outro entrevistado (Nivaldo), também

confirmou a presença do Irmão RIAN, sendo que outra entrevistada (Ivanilde de Negreiros)

também se refere ao RIAN e a seu "sobrinho" conhecido como "CACA", De outro lado, muito

embora a testemunha LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO tenha alegado ser o responsável

pelo pagamento do poço, juntamente com seu sogro, houve contradições em seu depoimento que

o fragilizam, especialmente quanto ao modo de adimplemento do valor do poço. Note-se que,

embora haja um recibo de pagamento de R$ 3.000,00 para a perfuração de um poço na

Localidade Lagoa dos Veados datado de 28 de setembro de 2016 (fls. 424), em nome de Paulo

Antônio de Freitas, a £~ supracitada testemunha apresentou dois cheques supostamente usados

para o pagamento, nos valores de RS 1.000,00 e RS 500,00, mas datados de 10/10/2016 e

06/12/2016 (fls. 2068/2069). Desse modo, o depoimento da testemunha supracitada não exclui a

atuação política do investigado em face do poço em referência.

(…) considera-se comprovada a atuação do investigado na exploração político-eleitoral da

construção de barragem na Localidade RETIRO, com máquinas da Secretaria de Defesa Civil.
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Com efeito, corroborando os depoimentos das testemunhas indicadas pelos investigantes,

observa-se na gravação em vídeo contida nos autos as palavras da entrevistada Letícia dos

Santos Marques quanto à atuação do investigado na obra da barragem. Referiu ainda a

entrevistada que o NUNES teria ido ao local com a CARMELITA, mas bem antes da eleição,

para apresentá-la como candidata. Do mesmo modo, outro entrevistado afirmou que "o

negócio" teria sido com o NUNES e o HÉLIO ISAÍAS, sendo que o responsável pela máquina

seria o "LOBIM" Observa-se, portanto, clara atuação do investigado NUNES DE JESUS

SANTOS na exploração político-eleitoral de obra pública, devendo ser reconhecida como ilícito

eleitoral.

(…)

Alegam os investigantes, ainda, que teria havido promessa de distribuição de água para 55

residências na Localidade GARRINCHO, tendo havido a instalação de bomba, caixas d'água e

1.500 metros de canos pvc, além da abertura de valas na região (item 15). Um dos moradores

entrevistados (vídeo com nome de Nataniel Santos de Jesus), perguntado, confirmou que teria

ido para a região uma máquina retroescavadeira de propriedade de LOBIM, acrescentando que

houve comentário de que seria da Defesa Civil, sem, entretanto, mostrar segurança. Outro

entrevistado (vídeo identificado como Genivaldo de Jesus) afirmou que "ela" falou que, "se

votasse nela", prometia "trazer uns canos, caixa d'água" fazer "uma adutorinha”. Afirmou,

ainda, que a máquina retroescavadeira teria vindo através do HÉLIO ISAÍAS, e que o

responsável por ela seria LOBIM, bem como, que teria sido colocada a encanação e a caixa

d'água, tendo a obra sido iniciada em setembro e terminando já "perto da política". Um outro

morador entrevistado (vídeo identificado como José Raimundo) acrescentou que o poço teria

sido aberto pela Prefeitura, na gestão do Padre Herculano, sendo que agora somente teriam

colocado a caixa, e que os canos teriam sido obtidos através de ANITA, presidente da

associação que fora candidata a vereadora e que seria "do lado do HÉLIO ISAÍAS".

Ainda sobre a Localidade GARRINCHO, outro homem entrevistado (vídeo identificado como

José Rodrigues) confirmou que o responsável por levar os canos para a localidade teria sido

LOBIM que também teria levado uma máquina retroescavadeira. Um outro entrevistado (vídeo

identificado como Mauri), apesar de relacionar a obra à associação local, afirmou que a

responsável pela referida associação, ANITA, seria do mesmo partido da então candidata que

ganhou, CARMELITA. Referiu, ainda, o mesmo entrevistado, ter ouvido falar que os

responsáveis por essa água seriam o HÉLIO ISAÍAS e a CARMELITA. Referiu, também, que os

canos tenham sido providenciados pela pessoa de HÉLIO ISAÍAS. Ainda outro morador

entrevistado (vídeo identificado como Máximo) afirmou saber que os canos teriam sido obtidos

através de HÉLIO ISAÍAS. Indagado se a esposa do mesmo HÉLIO ISAÍAS teria ido ao local e

feito algum ^. compromisso político, o entrevistado respondeu que não, que mandou só a

máquina, dizendo que era da Defesa Civil. Acrescentou, também, o mesmo morador

entrevistado, que o responsável pela máquina da Defesa Civil era LOBIM, sendo que a

responsável pelo material era ANITA. Registre-se, por oportuno, que a testemunha arrolada

pelos investigados, CLEONICE RIBEIRO DA SILVA, alegou ter visto LOBIM "encanando umas
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coisas de água", acrescentando que os canos teriam ficado na casa de Maria, presidente da

Associação de Moradores. Observa-se, assim, do teor das entrevistas, um liame entre o

fornecimento dos canos e da máquina retroescavadeira com a imagem da candidata e primeira

investigada, seja através do vínculo familiar com o então Secretário de Defesa Civil, seja da

própria associação, que fora comandada por pessoa vinculada a seu partido político.

De outro lado, no que toca à implantação de rede de água na Localidade PATOS (item £ 16),

corrobora os depoimentos das testemunhas indicadas pelos investigantes as palavras de

trabalhador entrevistado (vídeo denominado Funcionário Hilário Patos) em que o mesmo

confirma que o empreiteiro Hilário, responsável pela obra, teria comparecido ao local com a

candidata CARMELITA, acrescentando que houve uma reunião para colocar "essa água”.

(…)

Da mesma forma, há elementos probatórios indicativos da exploração político-eleitoral pela

primeira investigada, CARMELITA DE CASTRO SILVA, no que se refere à obra pública de

implantação de sistema de abastecimento de água na Localidade Pé do Morro (item 24). Com

efeito, além dos depoimentos das testemunhas indicadas pelos investigantes, há registro em

vídeo de pessoas entrevistadas naquela localidade, informando sobre a promessa da então

candidata a Prefeita de São Raimundo Nonato da perfuração de poço e de instalação de

abastecimento de água, ^ que restaram efetivados no curso da campanha eleitoral. Por

elucidativo, destaca-se a entrevista com morador (vídeo identificado como Romário de França

Magalhães), que se disse responsável por ter cavado buracos e feito "variantes" para o sistema

de água, em que o mesmo se refere a uma reunião em que "ela" teria dito que iria por água em

todas as casas que, se votasse nela, poderia saber que iria fazer poço. Outro morador

entrevistado (vídeo identificado como Joaquim Ribeiro de Carvalho "SEU QUINDO") confirma

que a então candidata CARMELITA teria prometido fazer o poço, e que o referido poço já teria

sido aberto.”

Com efeito, os fólios processuais revelam um esquema de fonte centralizada na multicitada

 Secretaria de Defesa Civil, utilizando-se, em meio ao processo eleitoral, de um padronizado modus

operandi:os candidatos (e cabos eleitorais) investigados se comprometiam em realizar as obras perante a

comunidade, em nome e em prol de suas candidaturas aos cargos de prefeita e de vereadores; e o órgão

estadual, sob a titularidade do marido da primeira demandada, autorizava a realização e executava as

obras por meio da Secretaria da Defesa Civil, com recursos públicos, ainda que via procedimentos de

licitação ou dispensa de licitação aparentemente irregulares, visando o favorecimento das campanhas da

esposa do aludido gestor e de seus correligionários.

Neste feito, ressaem como pontos importantes, que demarcam a ocorrência de abuso de poder

político entrelaçado com abuso de poder econômico, bem assim de conduta vedada, os seguintes:

1) a população era consciente acerca da autoria das benesses pelo grupo político dos demandados

e, considerando que se tratava do fornecimento de água, bem de primeira necessidade, esperado há

décadas naquelas desfavorecidas localidades rurais, certamente, sentiu-se impelida a retribuir conferindo
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votos aos benfeitores, independentemente de expresso e direto pedido nesse sentido – o que –

acrescente-se - chegou a ocorrer em algumas ocasiões, de forma expressa ou velada, consoante declarado

pelos entrevistados, que se utilizaram de termos exatamente iguais ou semelhantes a “Carmelita prometeu

(…) e ela e Beto não se conformavam porque ele não enxergava mais para votar”, “o Nunes quer voto”,

 “prometeu aqui e eu vendo voto” (fls. 92/96 dos autos físicos), “Irmão Rian fez compromisso com dez

  famílias” (fl. 101), “fez acordo para votar nele” (fl. 106), “quando disse que não votava nele ficou

  zangado” (fl. 115); “Nunes veio pedir voto pra ele e a mulher e disse que ia fazer a barragem” (fl.

 121/122), “o negócio foi com o Nunes e o Hélio Isaías” (fl. 123), “o Nunes cumpriu”, “Carmelita falou

  que ia fazer o poço e fez” (fls. 143), “pediu apoio na reunião” (fl. 145)e “ela prometeu o poço e

 cumpriu” (fl. 146).

2) os ilícitos aqui descritos possuem caráter preponderantemente coletivo, uma vez que foram

beneficiadas comunidades inteiras com perfuração de poços, reforma/construção de barragens, instalação

de redes de abastecimento e calçamento de ruas, que contemplaram várias famílias, valendo ressaltar que,

segundo as provas dos autos, mesmo às obras realizadas em propriedades particulares passaram a ter

acesso todos os moradores locais;

3) o parentesco entre a candidata a prefeita, Carmelita Castro, e o Secretário Estadual de Defesa

Civil, Hélio Isaías, foi o mote para a prática censurável de uso de bens e recursos públicos para atribuir

relevante vantagem eleitoral aos investigados, em evidente configuração de conduta vedada, que

culminou com a eleição dos mesmos (valendo destacar, ainda, as relações de parentesco entre tais

investigados e os donos das empresas contratadas para executar obras por dispensa de licitação);

4) embora argumentem os recorrentes que não é proibido visitar os eleitores e prometer-lhes

melhorias em caso de vitória no pleito, chama a atenção na hipótese a peculiaridade de que tais

beneficiamentos chegaram àqueles rincões do nordeste antes do dia eleição – o que, por óbvio, convola

uma situação, a princípio legítima, em reprovável, pois não se trata de genuínas promessas de campanha,

para se cumprir caso se consagre vencedor, mas, sim, de moeda de troca ofertada antes do exercício do

sufrágio, em clara permuta de obras por votos, tal qual ocorre em relação à doação de brindes em

campanha, vedada pela legislação em vigor, porém, nesse caso, figurando como produto ofertado e doado

pelos candidatos o acesso à água, de inestimável valor para aquele eleitorado tão carente;

5) os requeridos utilizaram-se de seu poder e prestígio perante a Administração Pública estadual,

valendo-se da posição política e do cargo ocupado pelo investigado Hélio Isaías para beneficiar a

candidatura de Carmelita Castro e dos aspirantes à vereança que a acompanhavam; e

6) a gravidade dos atos revelados no feito é patente, na medida em que, via utilização da máquina

pública para beneficiar um considerável número de eleitores de várias localidades rurais do município,

provocou-se nítido favorecimento eleitoral aos investigados, rompendo-se as barreiras de normalidade e

equilíbrio do pleito, com magnitude suficiente para afetar a isonomia entre os concorrentes, tanto mais

quando constatada a diminuta diferença de votação entre os candidatos ao cargo majoritário, da ordem de

apenas 2,14% dos votos válidos;
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  Diante de tudo isso, no meu entender,a decisão a quodeve ser mantida quanto à apreciação do

mérito, sendo que o único retoque cabível diz respeito ao dispositivo, na parte em que condenou o

investigado LUÍS ALBERTO COSTA MACEDO à inelegibilidade por 8 (oito) anos, haja vista a ausência

de plena comprovação de sua atuação direta e específica nos ilícitos versados nos autos.

Com essas considerações, VOTO pelo provimento parcial dos recursos, tão somente para excluir

da condenação a decretação de inelegibilidade por 8 (oito) anos de LUÍS ALBERTO COSTA MACEDO,

 mantendo-se em todos os demais termos a decisão a quo.

É como voto, Sr. Presidente.

V O T O (V E N C I D O)

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO

NECESSÁRIO – AGENTE PÚBLICO DO DNOCS)

O SENHOR JUIZ ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS:

  Por oportuno, esclareço que o litisconsórcio necessário se dará quando, por disposição de lei, ou

pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.

O litisconsórcio pode ser necessário ou facultativo (quanto a obrigatoriedade de sua formação) e

unitário ou simples (quanto a solução a ser adotada no plano do direito material).

Eis o teor dos arts. 114 e 116 do CPC:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da

relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser

litisconsortes.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de

decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

 Como de sabença, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral foi revisada para aplicar, a

partir das Eleições de 2016 (em obediência aoprincípio da segurança jurídica, art. 16 da Constituição

Federal), a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE

que apontem a prática de ilícitos, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e

também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados.

Eis a ementa do citado precedente:

ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATO BENEFICIADO.

RESPONSÁVEL. AGENTE PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA. ALTERAÇÃO. SEGURANÇA
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JURÍDICA. 1. Até as Eleições de 2014, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou

no sentido de não ser necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o

candidato beneficiado e o responsável pela prática do abuso do poder político. Esse

entendimento, a teor do que já decidido para as representações que versam sobre condutas

vedadas, merece ser reformado para os pleitos seguintes. 2. A revisão da jurisprudência

consolidada do Tribunal Superior Eleitoral deve ser prospectiva, não podendo atingir pleitos

passados, por força do princípio da segurança jurídica e da incidência do art. 16 da Constituição

 Federal. 3. Firma-se o entendimento, a ser aplicado a partir das Eleições de 2016, no sentido

da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que

apontem a prática de abuso do poder político, as quais devem ser propostas contra os

candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas

omissões a serem apurados.4 (...). (Recurso Especial Eleitoral nº 84356, Acórdão, Relator(a)

Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico de 02/09/2016,

Página 73/74)

Observe-se que a citada decisão,esclarece a virada jurisprudencial no sentido de ser obrigatória a

formação do litisconsórcio passivo necessário em relação ao autor/beneficiáriosda conduta tida como

ilícita em AIJE.

Na sequência, indo a jurisprudência daquela Casa mais além, estendendo também aos

particulares acusados do cometimento do ilícito eleitoral, vejam:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. AÇÃO DE

IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PREFEITO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.

 FRAUDE. PROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO 1. A Coligação Mãos Limpas ajuizou a AIJE

754-39 em face dos ora recorrentes, eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município

de Pirapora/MG nas Eleições Municipais de 2016, imputando-lhes a prática de abuso de

poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação, (...) - Preliminar de ausência

de formação de litisconsórcio passivo necessário 15. No julgamento do REspe 843-56, DJE de

2.9.2016, este Tribunal firmou o entendimento, a ser aplicado a partir das eleições de 2016, de

que é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial eleitoral

que apontem a prática de abuso do poder político, as quais devem ser propostas contra os

candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas

 omissões a serem apurados. 16. Na linha da jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de

inclusão no polo passivo do autor do ilícito não se restringe ao agente público responsável

pela prática abusiva, pois também o particular que tenha cometido o ilícito eleitoral poderá

sofrer as sanções previstas na legislação eleitoral, devendo integrar o polo passivo.

Precedente: REspe 624-54, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 11.5.2018. 17. (...) 18. Na espécie,

tendo em vista se tratar das Eleições de 2016, entendo aplicável a jurisprudência já firmada desta

 Corte, no sentido da obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre
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beneficiários e responsáveis pelo ilícito. (...) 21. Tendo em vista que a autora da ação de

investigação judicial eleitoral não promoveu, no prazo para ajuizamento da referida demanda, a

citação dos litisconsortes passivos necessários, quais sejam, a responsável pela rádio e seu real

proprietário, com efetivo poder de ingerência sobre a programação, operou-se a decadência do

direito de agir, razão pela qual a demanda deve ser extinta com julgamento de mérito, nos termos

do art. 487, II, do CPC. (...). (Recurso Especial Eleitoral nº 75439, Acórdão, Relator(a) Min.

Sérgio Banhos, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 36, Data 20/02/2020,

Página 95-97)

Sobre o assunto:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO. ABUSO. PODER

ECONÔMICO. PODER POLÍTICO. (...) Na hipótese de procedência de ação de investigação

judicial eleitoral, as sanções do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990,

alcançam tanto os candidatos quanto aqueles que tenham contribuído para a realização do ato

abusivo, porquanto podem ser atingidos pela inelegibilidade.(...) (Ação de Investigação Judicial

Eleitoral nº 154781, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE - Diário de

justiça eletrônico, Data 12/09/2018, Página 47-48)

Portanto,Sr. Presidente,entendonão haver possibilidade de escolha/opçãopelo investigante

daqueles contra quem desejam ver suportar as consequências de atos praticados, não sendo, assim,

   facultativo incluir no polo passivo apenas alguns dossupostos autores/beneficiáriosda conduta ilícita.

  No ponto, veja-se trecho do Acórdão do TSE no Recurso Especial Eleitoral nº 84.356, publicado

  no DJe de 2/09/2016:

 (…) “Enquanto os já citados §§ 40 e 81 do art. 73 da Lei 9.504/97 prevêem multa ao agente

público responsável pela conduta vedada, o inciso XIV do art. 22 da LC 64/90 dispõe

expressamente que "julgada procedente a representação, [...] o Tribunal declarará a

 inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuídopara a prática do ato,

cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos

subsequentes [...]". Em outras palavras, assim como nos §§ 4º e 8º do art. 73 é fixada sanção ao

autor do ilícito que não o candidato (vindo este a ser o mero beneficiário), no inciso XIV do art.

22 essa distinção também ocorre, estabelecendo-se sanção a quem comete o ilícito em benefício

do postulante a cargo eletivo”. (Min.RelatorJoão Otávio de Noronha)

E na mesma assentada, quando de sua manifestação e com maior extensão, tem-se o

 entendimento do Eminente Min. Henrique Neves da Silva, que diz:

“É evidente que a não inclusão de quem foi responsável pela prática de determinado ato no

polo passivo da demanda caracteriza situação que dificulta a defesa daqueles que são

apontados apenas como beneficiários.Por óbvio, o agente que praticou o ato tem maiores
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condições não apenas de defender a sua legalidade, mas principalmente de demonstrar as

circunstâncias em que os fatos ocorreram, trazendo, inclusive, eventuais justificativas. Nesse

 aspecto, para a correta aplicação do direito, é necessário privilegiar a verdade material, sem

se descuidar do devido processo legal e da ampla defesa, com todos os recursos que lhe são

inerentes.Em outras palavras, se a acusação formulada contra determinado candidato é no

sentido de que ele foi beneficiado por omissão incorrida ou ato praticado por terceiro, e havendo

- como há - consequências jurídicas previstas na legislação que podem atingir quem praticou o

 ato, tal terceiro deve ser obrigatoriamente incluído na lide - independentemente do tipo de ação

- para que possa se defender e, se for o caso, arcar com as consequências de eventual

condenação.

 É de se observar ter o Tribunal Superior Eleitoral privilegiado o esclarecimento dos fatos

narrados nas AIJEs com a punição de todos quanto tenham contribuído para a prática de ilícitos eleitorais.

A propósito, esclareço que este Regional, com espeque no entendimento do Min. João Otávio de

Noronha,jáadotou tambémesse entendimento, vejam:

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS

2016. CARGOS PREFEITO E VICE-PREFEITO. AVELINO LOPES-PI. PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

 ACOLHIMENTO. (…) 1. Conforme assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, “firma-se o

entendimento, a ser aplicado a partir das Eleições de 2016, no sentido da obrigatoriedade do

litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso

do poder político, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e também

contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados.” (Recurso

Especial Eleitoral nº 84356, Acórdão de 21/06/2016, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE

 NORONHA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico de 02/09/2016, Página 73/74).

(TRE-PI – RECURSO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 123-59.2016,

Relator: Juiz Astrogildo Mendes de Assunção Filho, julgada em 5de junhode 2018). NE:

Julgamento unânime.

RECURSO. AIJE. ELEIÇÕES 2016. ALEGATIVAS DE ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE

 CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO

DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. (…) Em sede de AIJE, a citação do agente

público a quem se imputa o ilícito, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, dentro do

prazo de ajuizamento da ação, faz-se imprescindível para a regular formação da relação

processual, de modo que sua ausência nos autos ocasiona a extinção do feito com julgamento do

 mérito, por incidência de efeito decadencial.(…) (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

ELEITORAL Nº 266-17.2016, Relator designado para lavrar o acórdão: Juiz Federal Daniel

 Santos Rocha Sobral, julgado em 15de maiode 2018). Negritei.NE: julgamento em que foram

vencidos o Relator Juiz Antônio Lopes de Oliveira e o Dr. Astrogildo Mendes de Assunção

Filho, por entenderem pelo prosseguimento do feito em relação a algumas condutas

supostamente praticadas pelos investigados à luz do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
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RECURSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO

NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO.

1. Na esteira da jurisprudência do TSE, há obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de

investigação judicial eleitoral, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e

também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados. 2.

Na espécie, possui condição de litisconsorte passivo necessário o Secretário Estadual de Defesa

Civil apontado, desde a inicial, como agente do ilícito eleitoral. 3. Ausente, na petição inicial da

ação de investigação judicial eleitoral, requerimento de citação do litisconsorte passivo

necessário, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (art. 115, parágrafo único, do

  CPC). 4. Recurso conhecido e provido. (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº

 555-12.2016, Relator designado para lavrar o acórdão: Juiz Federal Daniel Santos Rocha

Sobral, julgado em 18 de março de 2019)NE: julgamento em que foram vencidos o Relator

Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo e o Dr. Thiago Mendes de Almeida Férrer.

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS

2016. PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS BENEFICIÁRIOS. AGENTE

PÚBLICO. ART. 22, INCISO XIV, DA LC Nº 64/90. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO

PROCESSO. DECADÊNCIA. ART. 487, II, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. (...) 2.

Conforme assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, “firma-se o entendimento, a ser aplicado a

partir das Eleições de 2016, no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de

investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, as quais devem

ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos

nos fatos ou nas omissões a serem apurados.” (Recurso Especial Eleitoral nº 84356, Acórdão de

21/06/2016, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de

 Justiça eletrônico, Volume -, Tomo 170, Data 02/09/2016, Página 73/74) 3. Preliminar de

ausência de litisconsorte passivo necessário acolhida e consequente extinção do processo, com

julgamento de mérito, em razão da configuração da decadência, nos termos do art. 487, II, do

CPC. (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 666-02.2016, Relator: Juiz

Astrogildo Mendes de Assunção Filho, julgado em 2 de abril de 2019, julgamento unânime)

Enfim, a petição faz as seguintes menções ao DNOCS:

"Na Lagoa dos Bois, foi equipado 01 (um) poço na propriedade do Sr. Milton Aparecido Dias de

Castro, que também recebeu caixas d'água do DNOCS (fl. 10) Aqui c importantíssimo notar que

a caixa d'água doada contém logomarca e inscrições do DNOCs - Departamento Nacional de

Obras Contra as Secas - o que denota que foram obtidas por meio de alguma das secretarias

estaduais (fl. 11)."

Consta, ainda, imagem juntada com a petição inicial (fl. 46) de caixas d’água com a logomarca

do DNOCS.
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Portanto, entendo não haver possibilidade de escolha pelos investigantes daqueles contra quem

desejam ver suportar as consequências de atos praticados (agentes públicos ou candidatos beneficiários)

sendo obrigatória a inclusão de todos os autores e/ou beneficiários da conduta ilícita.

Assim, Sr. Presidente, VOTO pelo acolhimento da preliminar para extinguir a presente ação,

com julgamento de mérito, por ausência de citação tempestiva (decadência) do litisconsorte passivo

necessário.

 

 

 

V O T O

O SENHOR JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FÉRRER: Senhor Presidente,

QUANTO À LICITUDE DAS GRAVAÇÕES:

A meu ver, a licitude do conteúdo da prova está intimamente atrelada à espontaneidade das falas

dos interlocutores, de forma a garantir que o conteúdo das gravações não foi fruto de manipulação para

prejudicar ou beneficiar uma das partes no processo. E nesse ponto, de fato, merece relevo a conclusão

pericial no sentido de não haver indícios de induzimento nas falas dos interlocutores gravados.

Ademais, não observei nos depoimentos das testemunhas qualquer afirmação de que foram

induzidas a prestar as declarações contidas nas citadas gravações.

Considerar que o prévio conhecimento das identidades dos interlocutores levaria ou poderia levar

a uma outra declaração em sentido diverso, é temerário. Diante dessa situação, qual então seria a versão

verdadeira? Por qual motivo essas pessoas entrevistadas modificariam suas declarações em juízo?

Portanto, não entendo que é possível concluir que a prova é ilícita, nesse caso, partindo

unicamente dessa premissa de ocultação da identidade do interlocutor, sem que se demonstre qualquer

vício no conteúdo da prova documentada, sobretudo diante da ausência de comprometimento da

espontaneidade dos depoimentos prestados nas gravações.

DO ACERVO PROBATÓRIO:

Sustentam os recorrentes que não há provas dos alegados ilícitos, sustentando como argumento

central a ausência de ratificação dos depoimentos obtidos nas gravações, em juízo.

Entretanto, o eminente relator sustentou sua análise processual em , eum conjunto probatório

não exclusivamente em declarações contidas nos vídeos anexados à exordial.

Do voto de sua Excelência destaco o seguinte trecho, :verbis

Num. 3192320 - Pág. 114inado eletronicamente por: FERNANDO LOPES E SILVA NETO - 09/06/2020 12:14:03

s://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060911444304600000003073012
mero do documento: 20060911444304600000003073012



O conjunto probatório dos autos é constituído de: documentos acostados na inicial e, nas defesas;

vídeos gravados em diversas localidades, nos quais entrevistadores colhiam informações de

populares a respeito de obras, serviços e benefícios recebidos; fotografias; provas testemunhais

colhidas em audiência; informações prestadas pela Secretaria de Defesa Civil e pelo Tribunal de

Contas do Estado do Piauí; perícia técnica realizada pela Polícia Federal; e demais documentos

juntados em fase de diligências, por requerimento das partes.

Além disso, é fácil perceber pela leitura do voto do Eminente Relator (tal qual fez agora o

Eminente Desembargador Fernando Lopes no seu voto divergente), que ambos se debruçaram sobre

diversas provas contidas nos autos. Inclusive, vislumbrei uma convergência quanto ao objeto da análise,

pois ambos se referiram praticamente às mesmas provas, porém chegaram a conclusões diversas.

Nesse contexto, não entendo haver necessidade de repetir a fundamentação já exposta pelo

Eminente Relator em seu voto (ao qual me filio em quase todos os aspectos), no qual fora feita uma

análise pontual dos fatos que compõe o objeto da presente análise recursal, fazendo um cotejo entre

depoimentos contidos nas gravações ambientais, com depoimentos testemunhais, análise de

.documentação apresentada ou requisitada, com fotografias

O Eminente relator levou em consideração, ainda, o ônus probatório que recai sobre cada uma

das partes no processo sobre as alegações que apresenta, , nesse processo deinclusive levando em conta

formação do convencimento, as contradições constatadas na instrução e até mesmo omissão de

impugnação quanto a alguns fatos.

Acerca do ônus probatório, no processo eleitoral, cito o RESPE 1057-17, Relator Ministro Jorge

Mussi, julgado em 22.10.2019. No citado precedente, firmado também em sede de AIJE, o Colendo

Tribunal Superior Eleitoral entendeu que: “Não se configurou indevida inversão do ônus probatório, pois,

ante as fortes evidências, o encargo de apresentar situação favorável aos agravantes era deles próprios.

Ademais, não se produziu prova documental ou testemunhal que viesse a contrapor os indícios de

ilicitude dos recursos apreendidos.” 

Não estou a afirmar que a situação posta no acórdão paradigma seja faticamente idêntica à dos

presentes autos, porém destaco o aspecto da possibilidade de se promover uma distribuição adequada e

racional do ônus probatório, tal qual fez o Eminente Relator em seu voto, com fulcro no artigo 373 do

CPC, pois entendo que diante das evidências trazidas pelo autor na exordial, caberia sim aos demandados

o ônus de provar as alegações que fizeram em defesa, o que, a meu ver, se mostrou bastante frágil.

Trata-se de um procedimento complexo, que resulta do denominado principio da persuasão

, onde cabe ao magistrado analisar todo o caderno processual, atento a tudo o que consta comoracional

elementos probatórios, sopesando e cotejando os elementos de prova, atento ao contexto dos fatos, bem

como às experiencias e vivências do magistrado, conforme preceitua o Artigo 23 da Lei Complementar

nº. 64/90.

Diante desses fundamentos, e com as exceções pontuais que a seguir irei expor, eu concordo com

toda a análise fática e probatória feita pelo Eminente Relator.
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QUANTO À GRAVIDADE:

No caso dos autos, restou demonstrado ainda a gravidade dos fatos imputados e comprovados, de

forma a comprometer os valores essenciais que devem ser tutelados em uma disputa eleitoral, quais

sejam: a paridade de forças, a moralidade e a liberdade de sufrágio.

No caso, a meu sentir, restou comprovado a execução de diversas obras, tais como: perfuração de

poços tubulares, sistema de abastecimento d´água, limpeza de barragens, construção de barragens,

distribuição de caixas-d´água, construção de calçamento, etc.

Aliás, entendo que as obras são fatos incontroversos nos autos. A controvérsia existente gira

entorno de autoria, responsabilidade e proveitos eleitorais advindos das mesmas.

Além de um grande número de beneficiários dessas obras, que beneficiaram comunidades

inteiras, proporcionando um bem extremamente valioso naquela região, que é a água (aspecto objetivo

, é forçoso destacar que em uma região de clima semiárido, onde a estiagem éda Gravidade da conduta)

uma constante na vida das comunidades e a água constitui um bem de extremo valor para a sobrevivência

humana, entendo que a utilização de obras e serviços que proporcionam esse bem vital em benefício

político-eleitoral, reveste-se ,ainda, maior gravidade, no seu .aspecto subjetivo

No julgamento do RESPE nº 162-98 (Relator Ministro Jorge Mussi, DJE de 15.05.2018), o

Colendo TSE reconheceu essas circunstâncias de exploração de miséria / necessidades básicas da

população, como circunstância grave a merecer intervenção da Justiça Eleitoral. Transcrevo o seguinte

trecho da Ementa, :verbis

Cabe à Justiça Eleitoral apurar e punir, com rigor, prática de assistencialismo por pessoa que, visando

obter votos para pleito futuro, manipula a miséria humana em benefício próprio ao aproveitar-se da

negligência do Estado em inúmeras áreas - com destaque para saúde, direito social garantido

indistintamente a todos (arts. 6º e 196 da CF/88).

Entendo que esse raciocínio é de todo aplicável ao presente caso, pois entendo ser extremamente

grave a exploração da sede e necessidade humana pela sobrevivência, para obter dividendos políticos. A

meu ver, essas condutas perpetradas violaram a dignidade da pessoa humana, principio fundamental do

Estado Democrático de Direito (Artigo 1º da Constituição Federal).

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, acompanho PARCIALMENTE o voto do eminente relator, rogando

vênia para divergir em dois únicos pontos:

 Quanto ao Recorrente , entendo que a sentença deve ser reformada, vistoPrimeiro: Laércio Dias

que depreendi da sentença e do voto do Eminente Relator que o mesmo teria envolvimento no fato
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relacionado à Abertura de POÇO TUBULAR na Localidade VEREDA, para o Sr. Delano Paes dos

Santos. Entretanto, analisando os autos, entendo haver uma fragilidade probatória acentuada para embasar

um juízo condenatório sobre o mesmo.

 Quanto ao recorrente Hélio Isaías da Silva, acompanho, em parte, o Eminente Relator.Segundo:

Explico: Na sentença, o Eminente magistrado aponta aproximadamente 25 (vinte e cinco) fatos para

sustentar a condenação dos representados. Alguns desses fatos teriam sido praticados por vereadores, sem

a participação direta da Senhora Carmelita e do Senhor Alberto Macêdo. Entretanto, concordo com as

conclusões do eminente relator quanto ao benefício eleitoral desses últimos.

Em outros fatos, há um envolvimento direto da Senhora Carmelita, em consórcio com vereadores

e / ou lideranças não candidatas. E nesse caso, a responsabilidade que recai sobre a mesmo se deve tanto

pela prática do ato ilícito quanto pelo benefício que obviamente obteve com a sua conduta.

Entretanto, , é forçoso destacar que quando ao recorrente Hélio Isaías o mesmo não era

, . Nessa condição, a suacandidato portanto não pode ser punido por ser beneficiário das condutas

eventual responsabilidade decorre da efetiva prática ou participação nas condutas.

Quanto a este recorrente, não posso seguir uma narrativa apresentada na exordial de que o

mesmo seria responsável por todos os fatos, simplesmente por ser o então Secretário de Defesa Civil à

época, e pela sua condição de marido da então candidata Carmelita Castro. Até por que ficou evidenciado

no voto do Eminente Relator que, com a atuação direta ou não da secretaria de defesa civil, os ilícitos

foram praticados.

O abuso de poder não exige que as obras sejam fruto de ações do poder público para se

concretizarem. A canalização de recursos privados, no sentido de executar obras de perfuração de poços,

limpeza de barragens, instalação de sistema de abastecimento de água, construção de pavimentação,

dentre outras obras, com nítido intuito de se promover determinadas candidaturas, constituem sim o abuso

de poder econômico.

Neste Processo, vislumbrei mais de uma espécie de abuso de Poder. Como disse alhures, entendo

que houve abuso de poder econômico, assim como abuso de poder político entrelaçado com o abuso de

poder econômico, que se dá quando as ações do poder público vêm materializada com o emprego de

recursos públicos sendo revestidas em obras, bens ou serviços para a população.

E, nesse ponto, entendo que de fato a participação do recorrente Hélio Isaías da Silva restou

demonstrada em 3(três) situações:  Construção do Calçamento na Comunidade São Vitor; 1) 2)

Contratação para implantação do sistema de abastecimento d´água na localidade Pé do Morro/Vistosa; e 

 Contratação da empresa WELSON LEAL DUARTE E CIA LTDA, para limpeza de barragens em3)

alguns municípios, dentre os quais São Raimundo Nonato-PI.

Num. 3192320 - Pág. 117inado eletronicamente por: FERNANDO LOPES E SILVA NETO - 09/06/2020 12:14:03

s://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060911444304600000003073012
mero do documento: 20060911444304600000003073012



Nesses três fatos, eu vislumbrei a atuação clara e direta do recorrente Hélio Isaías da Silva, visto

que o mesmo era o gestor da Secretaria de Defesa Civil, órgão responsável pela execução dessas obras,

sendo as razões para caracterização do ilícito muito bem postas no voto do Eminente relator, as quais

adoto como fundamentos para minha convicção.

Sendo político com base eleitoral na região, e marido da então candidata ao cargo de Prefeita do

Município de São Raimundo Nonato-PI, o mínimo que se poderia exigir e esperar do gestor da Secretaria

de Defesa Civil, nessa condição, seria cautela e observância dos procedimentos administrativos, de forma

a se evitar cometimento de atos ilegais, abusivos e que resultassem em favorecimento pessoal ou eleitoral.

E isso, no caso, entendo que restou comprovado que o recorrente não observou.

Entretanto, não entendo que diante dessas três situações se mostre proporcional a pena de

inelegibilidade aplicada ao mesmo, sendo corolário da aplicação da pena um juízo de proporcionalidade

entre o ilícito e pena aplicada.

Destaco que as três irregularidades elencadas , merecem repressão estatal, porém desão graves

forma , o que a meu ver, nesse caso, , em relaçãoadequada e proporcional se dá pela sanção pecuniária

ao recorrente Hélio Isaías da Silva.

DISPOSITIVO:

Diante dessas considerações, voto  o relator, divergindo apenasacompanhando parcialmente

para dar provimento ao Recurso de Laércio Dias, julgando improcedente a AIJE em relação ao citado

recorrente, bem como para dar parcial provimento ao Recurso de Hélio Isaías da Silva, para afastar a

sanção de inelegibilidade, mantendo a sanção pecuniária fixada na sentença ora recorrida.

É como voto.

 

V O T O

O SENHOR JUIZ  ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA: Senhor Presidente,

Senhores Juízes, Senhor Procurador Regional Eleitoral e demais pessoas presentes,

DAS PRELIMINARES

1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO

ANTE A AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

A preliminar em análise refere-se à suposta extinção do processo ante a ausência de

litisconsórcio passivo necessário do representante legal do DNOCS.

Sustentam os recorrentes que “Na presente AIJE, os recorridos alegam que a prática dos

supostos ilícitos noticiados na inicial teria sido levada a efeito pelos recorrentes por intermédio de
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órgãos públicos nas esferas estadual e federal, dentre eles o Departamento Nacional de Obras Contra as

Secas - DNOCS. Além de fazer referência expressa ao órgão federal, os recorridos acostaram aos autos

fotografias de caixas d'águas com a logomarca do DNOCS, que teriam sido doadas irregularmente, a fim

de comprovarem seus argumentos. Assim, nos termos da inicial, o representante legal do DNOCS teria

praticado diretamente a conduta ilícita relativa à doação de caixas d'água e equipagem de poços, cujas

fotografias constam na documentação juntada com a inicial, fato este que impõe a obrigatoriedade de

sua citação como litisconsórcio passivo necessário”.

Ab initio, importante citar o artigo do Código de Processo Civil que trata do litisconsórcio

necessário:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da

relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser

litisconsortes.

A melhor doutrina dispõe que o litisconsórcio necessário “acontece em duas situações arroladas

no art. 114: (a) pode ser resultado de imposição da lei (…) (b) pode decorrer da natureza da relação

 jurídica controvertida, cuja solução judicial, para ser eficaz, dependerá da presença no processo de

 todos os respectivos sujeitos” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol.

I. 58a ed. 2018).

Salienta-se que inexiste controvérsia quanto à imprescindibilidade de que as Ações de

Investigação Judicial Eleitoral necessitem de litisconsórcio no polo passivo entre os candidatos

beneficiados e os agentes públicos envolvidos nos fatos apurados. A partir das eleições 2016 tal

obrigatoriedade passou a vigorar. Essa é a jurisprudência pacificada do Tribunal Superior Eleitoral, à qual

cito:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER. USO INDEVIDO DOS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO

MÉRITO. DESPROVIMENTO. Para as eleições de 2016, a jurisprudência desta Corte

Superior se consolidou no sentido da imprescindibilidade de formação do litisconsórcio

passivo necessário entre os autores das condutas sindicadas e os respectivos beneficiários

nas ações de investigação judicial eleitoral que versam sobre o gênero abuso.2. A deficiência

na formação do litisconsórcio passivo necessário acarreta a pronúncia de nulidade processual e,

uma vez ultrapassada a data limite para o ajuizamento da ação, a extinção do processo com

resolução do mérito por decadência, nos precisos termos do art. 487, II, do Código de Processo

Civil. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 17512, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 150, Data 06/08/2019, Página 80-81)

No mesmo sentido vem decidindo esta Egrégia Corte Regional. A título de exemplificação, cito
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voto do eminente Dr. Astrogildo Mendes:

“RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES

MUNICIPAIS 2016. PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE

CITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS

BENEFICIÁRIOS. AGENTE PÚBLICO. ART. 22, INCISO XIV, DA LC Nº 64/90.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECADÊNCIA. ART. 487, II, DO CPC.

RECURSO PREJUDICADO.

(...) 2. Conforme assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ‘firma-se o entendimento, a ser

aplicado a partir das Eleições de 2016, no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo

nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, as

quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes

públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados.’ (Recurso Especial Eleitoral nº

84356, Acórdão de 21/06/2016, Relator Min. João Otávio de Noronha, Publicação: DJE - Diário

de Justiça eletrônico, Volume -, Tomo 170, Data 02/09/2016, Página 73/74) 3. Preliminar de

ausência de litisconsorte passivo necessário acolhida e consequente extinção do processo, com

julgamento de mérito, em razão da configuração da decadência, nos termos do art. 487, II, do

CPC.” (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 666-02.2016, Relator: Juiz Astrogildo Mendes

de Assunção Filho, julgado em 2 de abril de 2019, julgamento unânime).

A questão posta, como já afirmado, é sedimentada nos Tribunais Eleitorais. A problemática a ser

analisada, portanto, diz respeito ao fato de o representante do DNOCS dever ou não ser considerado um

agente público envolvido nos fatos apurados.

A partir da análise da inicial acostada aos autos, percebo que não houve a indicação de

participação de agente público do DNOCS nos fatos alegados. Apesar disso, entendo que a inicial não

imputou a tal agente qualquer participação nos fatos narrados consistentes nas doações de caixas d’águas

e, portanto, acertadamente, não colocou o representante do órgão no polo passivo da demanda.

Conforme explicado no parecer ministerial “observa-se que os investigantes mencionam que as

caixas d’águas continham a logomarca e inscrições do DNOCs apenas para demonstrar a participação

da Secretaria Estadual de Defesa Civil no ilícito - cujo Secretário ao tempo foi incluído no polo passivo

desta demanda- e não do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Destarte, como

devidamente assentado na sentença, não se imputou na inicial a prática de ato por parte de qualquer

agente do DNOCs que pudesse ter concorrido para a configuração do ilícito, não havendo motivos

fáticos para incluí-lo no polo passivo da demanda”.

Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar suscitada.

2. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS GRAVAÇÕES EM ÁUDIO E VÍDEO

COLACIONADAS NA INICIAL, POR SE TRATAREM DE PROVAS COLHIDAS DE FORMA

CLANDESTINA, SEM AUTORIZAÇÃO DOS INTERLOCUTORES.
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Sustentam os recorrentes que devido à forma como foram produzidas as provas trazidas aos

autos pelos recorridos, as mesmas devem ser desentranhadas.

A apreciação desta preliminar exige a análise do contexto fático e meritório da demanda. Dessa

forma, entendo que a prova não deve ser afastada de plano, sendo, em tese, pelo menos em um momento

inicial, válida, remetendo sua análise à apreciação do mérito, momento em que se levarão em conta as

circunstâncias de sua obtenção.

Com essas considerações, VOTO pela rejeição do desentranhamento das provas carreadas aos

autos e reservo-me à análise da ilicitude das mesmas durante a apreciação do mérito.

DO MÉRITO

Ab initio, faz-se necessário tecer considerações acerca das alegações dos recorrentes sobre

ilicitude da gravação ambiental. Sustentam que: a) as gravações foram realizadas sem o conhecimento dos

entrevistados e esses foram induzidos pelas pessoas que as realizaram; b) as pessoas que realizaram as

gravações se apresentaram como funcionários da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Piauí, mesmo

sem serem; c) a gravação é ilícita, vez que realizada em local estritamente particular, por um dos

interlocutores, sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial.

O argumento não procede, tendo em vista o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal de

que a gravação ambiental é modalidade lícita de prova. O Tribunal Superior Eleitoral, no mesmo sentido,

dispôs que é admissível a evolução jurisprudencial desta Corte Superior, para as eleições de 2016 e

seguintes, a fim de reconhecer, como regra, a licitude da gravação ambiental realizada por um dos

interlocutores sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial, sem que isso acarrete prejuízo à

segurança jurídica(TSE-RESPE nº 0000408-98.2016.6.24.0051. Timbó Grande/SC. Relator: Min. Edson

Fachin. Data de julgamento: 06/08/2019. Data de publicação: 06/08/2019).

Quanto ao acobertamento da identidade daqueles que realizaram as gravações, conforme o Juiz

de Primeiro Grau expôs, em sede de sentença, ainda que questionável, por si só, não macula em absoluto

as declarações das pessoas ouvidas, que podem sim relatar fatos reais, aferível quanto à verossimilhança

 a partir da fluidez natural e da espontaneidade das narrativas. Espontaneidade essa que consta do laudo

 pericial, quando narra que “em nenhum dos vídeos há sinais de que as pessoas entrevistadas tenham

consciência de que estão sendo gravadas. O comportamento espontâneo das mesmas sugere que

provavelmente não estão sabendo, apesar de estarem conscientes da presença da pessoa que está

gravando, pois estão conversando com ela".

Por fim, não prospera também a alegação de que as gravações ocorreram em local estritamente

particular, haja vista estarem as pessoas em local aberto, na rua ou no portão de casas.

Ante o exposto, entendo que não deve ser acolhido o pedido de desentranhamento de provas.

Prossigo na análise de mérito.
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Como já sabido, a causa de pedir da Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o uso indevido,

desvio ou abuso do poder econômico ou político; abuso do exercício de função, cargo ou emprego na

Administração Pública; utilização indevida de veículos ou meios de comunicação.

No caso em epígrafe, é fato que as condutas existiram. No entanto, em que pese haver a

enumeração de várias dessas ações trazidas aos autos, não vislumbro os elementos concernentes à

malversação de recursos públicos ou abusos de qualquer tipo.

Trata-se, em verdade, da realização das obras para beneficiar as comunidades. É o papel do

político: servir ao povo e ao interesse público.

Não enxergo finalidade eleitoreira na abertura de poços tubulares, construções de barragens e de

postes. Tampouco os investigantes, ora recorridos, lograram êxito em demonstrar que houve o efetivo uso

político e eleitoreiro por partes dos recorrentes. Cumpre ressaltar que o posicionamento consolidado do

Colendo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de exigir provas robustas e incontestes para

comprovação da gravidade do ato abusivo, não sendo possível fundamentar a prática da conduta abusiva

apenas em meras presunções ou conjecturas. Esse também é o posicionamento deste Regional:

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO

PODER. AUSÊNCIA DE PROVAS DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA

CONDUTA IMPUTADA AOS RECORRIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A controvérsia gira em torno da tese inicial de que a postura dos investigados/recorridos

configurou abuso de poder, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.

2. O acervo probatório coligido aos autos não se mostra apto a embasar a formação de juízo

seguro acerca da prática de abuso de poder por parte dos recorridos. Com efeito, a moldura fática

delineada nos autos não permite inferir a existência de prova inequívoca e robusta da prática das

condutas abusivas. Do contrário, estar-se-ia admitindo a condenação por presunções e

suposições, em especial por não haver evidências quanto ao abuso de poder, em afronta aos

princípios do devido processo legal e da soberania popular.

3. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de 1º grau. (TRE/PI - AÇÃO DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 80-65.2016.6.18.0010 - ORIGEM: AROEIRAS

DO ITAIM/PI, Rel. Juiz José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, Sessão do dia 28 de fevereiro de

2018)

Destarte, as condutas devem ser analisadas sob a capacidade ou não de afetar a igualdade de

oportunidades entre os candidatos, maculando o pleito.

No caso, não vislumbro gravidade suficiente para desequilibrar o pleito. O que se observa é a

efetiva realização das obras em prol da urbe, privilegiando, assim, o interesse público.
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Do exposto, voto pelo conhecimento e provimento dos recursos, devendo ser reformada a

sentença proferida pelo Juiz Eleitoral de Primeiro Grau, para julgar improcedente o pedido contido na

presente ação.

 

V O T O – V I S T A

(M É R I T O)

   O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA (PRESIDENTE):

Senhoreseminentes Membros desta Corte Eleitoral, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores

advogados, demais pessoas que acompanham este julgamento,

Trata-se de dois recursos eleitorais, o primeiro interposto por CARMELITA DE CASTRO

SILVA, LUIS ALBERTO COSTA MACEDO e HELIO ISAIAS DA SILVA (ID 2272620), e o segundo

manejado por RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, NUNES DE JESUS SANTOS, LAERCIO DIAS

  DE CARVALHO, JOSÉ RONALDO DEODATO DE SIQUEIRA e MARTINHO AFONSO RIBEIRO

   (ID 2272670), ambos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 13ª Zona Eleitoral/PI que julgou

parcialmente procedentes os pedidos exordiais veiculados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral

 -AIJE nº 55427, ajuizada pela Coligação “FORÇA DO POVO” e por AVELAR DE CASTRO

   FERREIRA, com suporte em alegadas práticas de abuso do poder econômico e político, de conduta

vedada e de captação ilícita de sufrágio pelos investigados, ora recorrentes, nas eleições municipais de

2016.

      Na sessão de julgamento anterior, suspendi o julgamento dos autos, após o Doutor Thiago

   Mendes de Almeida Férrer proferir seu voto quanto ao mérito dos apelos, concluindo pelo provimento do

recurso em relação a Laercio Dias de Carvalho, pelo provimento parcial quanto a Helio Isaias da Silva e

     desprovimento no tocante aos demais recorrentes, ensejando empate no julgamento com relação aos

recorrentes Carmelita de Castro Silva, Luis Alberto Costa Macedo, Rian Marcos Alves da Silva, Nunes de

 Jesus Santos, José Ronaldo Deodato de Siqueira, Martinho Afonso Ribeiro e Helio Isaias da Silva, este

apenas quanto à pena de multa.

  Na ocasião, entendi prudente e necessário suspender o julgamento dos autos, de modo a externar

 o voto com maior segurança, haja vista a complexidade das questões apreciadas, notadamente - mas não

  somente - quanto à valoração das provas, e o fiz com arrimo no § 2º do art. 66 do Regimento Interno deste

 Tribunal (Resolução TRE-PI nº 107/2005), que assim dispõe:

Art. 66. Os Juízes não poderão modificar seus votos, depois de proclamado o resultado do

julgamento, salvo em se tratando de erro material.

§ 1º As decisões do Tribunal serão tomadas por maioria de votos.

§ 2º Em caso de empate, o Presidente proferirá voto de qualidade, devendo fazê-lo na própria

sessão ou na seguinte.(grifamos)
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Inicialmente, vale registrar algumas ponderações acerca das gravações produzidas por

Raimundo Nonato de Costa França, conhecido como “Marabá”, Thiago Castro e Nilton Araújo Candim

Neto, e faço na mesma linha do posicionamento firmado no voto divergente da lavra do Desembargador

Fernando Lopes e Silva Neto, que assim entendeu:

“(…)

Tais gravações, contendo supostas entrevistas com moradores de localidades diversas no

município de São Raimundo Nonato, embora tenham sido produzidas por um dos interlocutores,

circunstância que, a princípio, não implica, necessariamente, a sua nulidade, entendo que a

admissão desses registros como elementos probatórios exige a análise de outras circunstâncias,

que passo a externar.

Importante destacar que as referenciadas gravações não captaram a ocorrência de ilícitos

eleitorais que estivessem em curso. Vale dizer, inexistem, naqueles arquivos de vídeo, registros

de candidatos ou de terceiros prometendo ou entregando, a quaisquer dos interlocutores,

benesses em troca de votos ou abstenções ou de algum modo presentes em atos e eventos

relacionados a tais ilícitos. Trata-se apenas de “entrevistas”, vale dizer, de diálogos entre os

autores das gravações e moradores das localidades mencionadas na exordial.

Inobstante alguns dos entrevistados tenham percebido que os diálogos estavam sendo

gravados, é certo que outros sequer tinham ciência disso. Nesse contexto, a aparente

espontaneidade das respostas dadas pelos moradores entrevistados, mencionada em perícia

levada a efeito nas mídias contendo os arquivos das entrevistas, não é suficiente para considerar

as respectivas gravações como provas dos fatos por eles informados, revelando-se necessária a

sua confirmação por outros meios idôneos de comprovação.

Com efeito, à exceção de Berilo de Negreiros Paz, que foi ouvido em Juízo, conforme IDs

2277070 e 2277170, os demais moradores que tiveram seus diálogos gravados em vídeo não

prestaram depoimento para confirmar ou não o teor das informações prestadas aos autores das

filmagens. Portanto, sequer suas identidades – com as qualificações necessárias - e a existência

de eventuais interesses na causa são conhecidas.

Importante ressaltar que, mesmo na hipótese do próprio declarante produzir sua

declaração, seja por escrito ou por registro de áudio e vídeo, esta não possui valor probante

caso deixe de ser confirmada em Juízo. Daí porque, mesmo as declarações firmadas perante

autoridades públicas, como nos casos de procedimento do Ministério Público e de inquérito

policial, têm sua validade como prova condicionada à ratificação do seu conteúdo perante o

Poder Judiciário.

Veja-se, nesse sentido, o julgado que segue:

“Recurso Eleitoral. Representação por conduta vedada. Declarações colhidas

pelo Ministério Público.
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- Declarações colhidas unilateralmente e não ratificadas em juízo são destituídas

de valor probante e desautorizam, por consequência, a formação de decreto

condenatório, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

- Decisão fundamentada em declarações tais deve ser desconstituída, para que se

tenha novo julgamento da representação, após a realização de audiência de instrução,

com a oitiva dos declarantes e testemunhas arroladas pelas partes”.

(TRE-CE: RECURSO ORDINARIO ELEITORAL nº 12751, Relator JOSÉ

EDUARDO MACHADO DE ALMEIDA, Publicado em Sessão, Data 01/10/2004)”

Importante realçar que a inaptidão probatória de declarações não ratificadas em juízo de

maneira alguma decorre do sistema de tarifação de prova. Diversamente, essa limitação

encontra fundamento na imparcialidade, no contraditório e na ampla defesa, indispensáveis à

busca da verdade.

Registre-se que, mesmo no caso de ratificação de declaração em Juízo, com a gravação de

entrevista sendo considerada, por hipótese, como documento particular, ainda assim tal

documento apenas provaria a ciência dos fatos declarados, mas não os fatos em si, incumbindo

o ônus de prová-los ao interessado em sua veracidade, conforme dispõe o parágrafo único do

art. 408 do Código de Processo Civil.

Desse modo, os depoimentos de Raimundo Nonato de Costa França, conhecido como

“Marabá”, e Nilton Araújo Candim Neto, tomados em juízo, obviamente não demonstram a

perpetração de ilícitos eleitorais eventualmente informados no contexto das mencionadas

entrevistas, pois, por ocasião da audiência, somente reiteraram as informações nelas abordadas.

Portanto, os autores das referidas gravações seriam, se muito, “testemunhas de ouvir dizer”.

Aliás, tanto Marabá quanto Nilton confirmaram em Juízo que não presenciaram a

ocorrência dos ilícitos eleitorais apontados na inicial e que seu conhecimento dos fatos

limitava-se ao que os entrevistados lhes disseram. Daí porque seus testemunhos não tornam

prescindível a ratificação das declarações dos entrevistados em juízo.

Quanto ao outro autor dos vídeos, Thiago Castro, que seria irmão de Nilton, não foi

ouvido em Juízo para esclarecer as circunstâncias e propósitos das entrevistas.

Também passou ao largo dos esclarecimentos prestados em Juízo a informação acerca da

ocorrência ou não de entrevistas realizadas com outros moradores das localidades

mencionadas, os quais poderiam ter apresentado declarações diversas em relação aos fatos

apontados na exordial.

Feitas essas ponderações, reconheço a licitude das gravações, porque produzidas por um

dos interlocutores, na esteira da jurisprudência mais recente do colendo Tribunal Superior

Eleitoral (com destaque para o REspe 408-98/SC, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
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09/05/2019, DJe de 06/08/2019), mas, em relação àquelas cujos entrevistados não foram

ouvidos em Juízo, tenho que os diálogos respectivos são destituídos de valor probante. (...)”

Observa-se, portanto, que as gravações produzidas por Raimundo Nonato de Costa França,

conhecido como “Marabá”, Thiago Castro e Nilton Araújo Candim Neto, revelam apenas a ocorrência de

diálogos entre os autores das gravações e moradores das localidades mencionadas na exordial, sem

qualquer conotação eleitoral. Vê-se que não há no vídeo colacionado aos autos a presença de candidatos

ou de terceiros prometendo ou entregando benesses em troca de votos ou abstenções, nem a ocorrência de

atos e/ou eventos relacionados a tais ilícitos.

Vale ressaltar que, dos moradores que tiveram seus diálogos gravados em vídeo, somente Berilo

de Negreiros Paz foi ouvido em Juízo, conforme IDs 2277070 e 2277170, e que em relação aos demais

não se sabe sequer suas identidades, com as qualificações necessárias, e que existências de eventuais

interesses na causa são desconhecidas.

É cediço que a declaração, mesmo na hipótese do próprio declarante produzi-la, seja ela por

escrito ou por registro de áudio e vídeo, somente possui valor probante se confirmada em Juízo.

Ademais, no caso de ratificação de declaração em Juízo, com a gravação de entrevista sendo

considerada, por hipótese, como documento particular, ainda assim tal documento apenas provaria a

ciência, mas não os fatos em si, incumbindo o ônus de prová-los ao interessado em sua veracidade.

Com efeito, é o que dispõe o parágrafo único do art. 408 do Código de Processo Civil, in vebis:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o

documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao

interessado em sua veracidade. (grifamos)

 

Portanto, de igual modo ao que ficou assentado no voto dissidente sob comento, entendo que,

embora admitida como lícitas as gravações, porque produzidas por um dos interlocutores, na esteira da

jurisprudência mais recente do colendo Tribunal Superior Eleitoral (com destaque para o REspe

408-98/SC, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 09/05/2019, DJe de 06/08/2019), as declarações e/ou

diálogos, em relação aos entrevistados que não foram ouvidos em Juízo, não possuem valor probatório,

por não terem sido submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante    destacar, ainda,que a Justiça Eleitoral tem por missão institucional arealizaçãode

   eleições legítimas, fazendo prevalecer a liberdade de escolha do eleitor como tambémo fortalecimento de

   valores democráticos, de modo a resguardaro interesse público da sociedade.
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Somente,    em situações excepcionais,como na hipótese darobustademonstração,por fatos e provas

  ,da utilização de meios escusos com o propósitodeviciar o resultado eleitoral, é que a Justiça Eleitoral

   estaria autorizada a revisara legitimidade e a normalidade dos mandatoseletivos obtidosnas urnas.

   Feitas tais considerações, na espécie, pendem de apreciaçãodois recursos que atacam a sentença

 que julgou procedente a presente ação e condenou, com fulcro no inc. XV do art. 22 da Lei

  Complementar n. 64/90 (Lei das Inelegibilidades) e no art. 73 da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições), os

  Investigados CARMELITA DE CASTRO SILVA, LUÍSALBERTO COSTA MACEDO eHÉLIOISAÍAS

  DA SILVA (primeiros Recorrentes), e RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, NUNES DE JESUS

   SANTOS, LAÉRCIODIAS DE CARVALHO, JOSÉRONALDO DEODATO DE SIQUEIRA e

  MARTINHO AFONSO RIBEIRO (segundos Recorrentes), por considerar comprovadas as alegações

  apresentadas na peça vestibular pela parte Investigante.

Sintetizo, a seguir, a moldura fática, que, segundo   consta daexordial, justificaria, em tese,a

  procedência da ação e a consequente condenação dos Investigados com a aplicação, conforme o caso, da

cassação de diploma dos candidatos eleitos, da sanção de inelegibilidade e da imposição de multa

 pecuniária, tais fatos consistem em:

1. Abertura de poço tubular na localidade Cachoeirinha;

 2. Abertura de poço tubular na localidade Cacimbas;

 3. Abertura de poço tubular na localidade Lagoa dos Veados;

 5. Abertura de poço tubular na localidade Vereda;

4. Abertura de poço tubular, promessa de construção de uma adutora e de um bebedouro para animais

na localidade Serra Nova, bem como entrega de postes para instalação de rede elétrica, canos de PVC e

tijolos, na mesma localidade

 6. Promessa de instalação de bomba, caixas d'água, canos PVC e abertura de valas na Localidade

Garrincho, além de equipamento de poço e doação de caixas d'água com logomarca do DNOCS, na

localidade Lagoa dos Bois;

7.Abertura de poço na Localidade Lagoa de Fora;

 8. Implantação de rede de água na localidade Patos;

 9. Barragem na localidade Retiro;

 10. Barragem na localidade Serra dos Gringos;

11. Calçamento na localidade São Vítor;

 12. Contratação, por dispensa de licitação, para abastecimento de água nas localidades Pé do Morro e

 Vistosa e para recuperação de barragens no município deSão Raimundo Nonato-PI.

A propósito    deste julgamento, sobre cada um destes fatos, colho o que o foi expendido no

     magistral voto dissidente proferido pelo eminente DesembargadorFernando Lopes e Silva Neto, que, com

     singular objetividade, esgrimiu a matéria de fundo, e adoto integralmente os fundamentos de cada um

  deles,como razão de decidir, inverbis:
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1. Abertura de poço tubular na localidade Cachoeirinha.

Sobre esse fato, destacou o eminente Desembargador:

“(…)

Acerca desse fato, afasto de logo a validade probante das declarações prestadas por Israel,

afirmando que um poço teria sido instalado em sua propriedade por intermédio de Rian, o qual

também iria providenciar a energia elétrica para a sua ligação, uma vez que, deixou de ser

ouvido em Juízo.

A instalação do mencionado poço tubular, no mês de setembro de 2016, foi declarada pela

testemunha João Aparecido de Sousa, agente comunitário de saúde que reside na localidade

Cachoeirinha. Em Juízo, disse que conhece Israel Ribeiro da Costa e que é seu vizinho.

Especificamente acerca das circunstâncias em que o referido poço foi instalado, disse que

“chegou a história” de que o vereador Rian e a Prefeita Municipal e candidata Carmelita Castro

iriam mandar abrir um poço tubular para a comunidade, o que viria a ocorrer no mês de

setembro, com a chegada da máquina naquela localidade. Acrescentou que, durante a operação

de perfuração do poço tubular, ele esteve presente, encontrando-se no local ainda mais ou menos

400 a 500 pessoas acompanhando o serviço.

Indagado acerca de quem lhe teria contado essa “história”, de que a instalação do poço

seria uma promessa de Rian e Carmelita, a testemunha respondeu que “comentavam lá,

principalmente no dia que tava abrindo, o pessoal comentava, a prefeita nem eleita foi e já tá

fazendo uma obra aqui, mas era o comentário”.

Constata-se, então, que a testemunha João Aparecido de Sousa, embora estivesse presente

quando da perfuração do poço tubular, não testemunhou a promessa feita por Rian ou por

Carmelita, repetindo apenas supostos comentários que teria ouvido de outras pessoas. Aliás,

indagado precisamente se “chegou a ver ou ouvir a prefeita ou o vereador prometendo alguma

coisa”, respondeu negativamente.

Quanto à pretensa inauguração do poço tubular, afirmou que o recorrente Rian Marcos

Alves da Silva não se achava presente no evento. Aliás, o vereador Rian também não estaria

presente quando da perfuração, somente constatando sua presença durante a operação de

montagem. A testemunha afirmou que na inauguração achava-se presente o irmão de Rian, com

carro de som e soltando foguete, mas não soube dizer se o veículo continha adesivos de

campanha de Rian ou de Carmelita, nem se difundia música ou jingles de campanha. Desse

modo, a pretensa inauguração do poço, ainda que tenha de fato ocorrido, não comprova que sua

instalação tivera finalidade eleitoral, levando apenas a dúvidas e suposições.
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Em sua defesa, o vereador Rian Marcos Alves da Silva aduziu que, no mês de maio de

2016, encaminhou um ofício para a Deputada Federal Rejane Ribeiro Sousa Dias com

solicitação de abertura de um poço tubular naquela localidade, em razão do início do período de

estiagem e das dificuldades de abastecimento de água. Acrescentou que o poço teria sido

executado pela Secretaria das Cidades em atendimento a uma demanda local, sem participação

da Secretaria de Defesa Civil e sem sua interferência.

Como bem ressaltado pelo Procurador Regional Eleitoral e, também, pelo Eminente

Relator, o referido ofício, apresentado pelo recorrente Rian Marcos Alves da Silva, conforme

documento ID 2270370 (fl. 76), não contém protocolo nem outra comprovação de que tenha sido

de fato, efetivamente, enviado para a Deputada Federal, tampouco na data alegada, 02/05/2016.

Além disso, outros documentos supostamente relacionados com a tramitação do pedido junto à

Secretaria das Cidades, também juntados aos autos (ID 2270370, fl. 78), não permitem

identificar que se refiram à instalação do referenciado poço tubular, na localidade

Cachoeirinha, em São Raimundo Nonato.

Porém, entendo que a insuficiente comprovação de que a perfuração e montagem daquele

poço efetivamente tenha sido realizada pela Secretaria das Cidades, em razão de pretenso ofício

encaminhado à Deputada Federal Rejane Dias e repassado ao Governo do Estado, não permite

concluir que tal obra tenha sido executada pela Secretaria da Defesa Civil ou por outro órgão ou

pessoa mediante influência política do vereador Rian Marcos ou da candidata Carmelita Castro.

Ouvido em Juízo, embora na condição de informante, Ivanaldo Santos Silva, também

declarou que a Secretaria das Cidades teria sido responsável pela construção da obra, a qual

decorreria de um requerimento popular encaminhado à Deputada Federal Rejane Dias, que o

repassou ao Governador do Estado, Wellington Dias. Apesar de não ter confirmado quem teria

subscrito o pedido de perfuração do poço, uma vez que não vira o requerimento, suas

declarações naturalmente deixam em aberto a possibilidade de qualquer pessoa ter assinado a

petição para a realização da obra, inclusive o vereador Rian Marcos.

Por fim, constata-se nos depoimentos da testemunha João Aparecido de Sousa, como

também do informante Ivanaldo Santos Silva, que o poço tubular teria sido perfurado por uma

máquina da empresa de Carlito Pereira dos Santos (Carlito Procópio), seja a serviço da

Secretaria das Cidades ou de outro órgão ou pessoa. Todavia, o fato desse empresário possuir

relações políticas com os recorrentes, por ter sido vereador no município e exercido cargo em

comissão na Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato, não é suficiente, por si só, para

demonstrar, cabalmente, que a perfuração do mencionado poço tenha sido promovida pelos

recorrentes e com finalidade eleitoral, não se admitindo tal conclusão com fundamento em meras

suspeitas.
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Destarte, é certo que as circunstâncias alegadas pela defesa do recorrente Rian Marcos

Alves da Silva concernentes com a execução do serviço de instalação do poço tubular na

localidade Cachoeirinha não foram, satisfatoriamente, demonstradas, deixando de se

desincumbir de seu ônus probandi estabelecido no art. 373, II, do CPC.

Todavia, constato, ante a fragilidade das provas apresentadas pelos investigantes, que

estes igualmente não comprovaram a veracidade das alegações exordiais, pelo menos neste

ponto, ônus que lhes caberia a teor do que dispõe o mesmo art. 373 do CPC, em seu inciso I.

Reputo, portanto, não comprovada a responsabilidade dos recorrentes pela instalação do

poço tubular, em setembro de 2016, na localidade Cachoeirinha, tampouco a finalidade eleitoral

daquela obra em razão da fragilidade das provas coligidas na instrução do feito, inclusive as que

foram apresentadas pelos investigantes.”

 

2. Abertura de poço tubular na localidade Cacimbas

Nesse ponto, ficou assentado no referido voto dissidente:

“(…)

Afasto, de logo, a validade probante das declarações prestadas em gravações por

moradores que deixaram de ser ouvidos em Juízo, uma vez que, seguem desconhecidos sua

identidade, intenções e interesses.

Constata-se, ainda, que o proprietário do imóvel onde o poço teria sido instalado (Carlos

Omar Carneiro Deusdará), bem como o responsável pela instalação daquele equipamento

(Carlos Procópio), também, não foram ouvidos em Juízo.

As provas produzidas consistem, portanto, no depoimento de Areolino Ribeiro Deusdará,

irmão de Carlos Omar, e pela cópia autenticada de um recibo produzido por Carlos Procópio,

atestando ter recebido de Carlos Omar uma quantia em pagamento pela instalação do poço

tubular.

A testemunha Areolino Ribeiro Deusdará disse em Juízo que reside na localidade

Cacimbas e que sabe que foi perfurado um poço na propriedade de seu irmão, de nome Manoel

Ribeiro Deusdará, no mês de setembro de 2016. Que seu irmão Manoel Deusdará lhe disse que

o vereador Rian estava presente no dia da abertura do poço, o qual também fora visto pela

testemunha, cuja casa dista apenas 100 metros da casa de seu irmão Manoel, sendo possível

acompanhar todo o movimento daquele dia. Informou que a energia elétrica do poço tubular é
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ligada na casa de sua sobrinha, de nome Silvana, filha de seu irmão Manoel Deusdará. Disse,

ainda, que Manoel é lavrador e beneficiário do programa Bolsa-Família, e “acha” que ele não

teria condições de arcar com os custos da instalação de um poço tubular.

Constata-se, com perplexidade, que, em nenhum momento, a testemunha Areolino

Deusdará se refere ao seu irmão Carlos Omar, em cuja propriedade os investigantes aduziram

que o poço teria sido perfurado e em cujo nome foi emitido o recibo de pagamento pelo referido

serviço de perfuração, levado a efeito por Carlos Procópio. A testemunha se reporta sempre a

um outro irmão, de nome Manoel, o qual, assim como Carlos Omar, também, não foi ouvido em

Juízo.

Além disso, a testemunha negou que seu irmão Manoel lhe tivesse dito que a obra do poço

teria sido executada em troca de apoio político para o vereador Rian ou para a candidata

Carmelita Castro. Disse, ainda, que não viu oferta do poço em troca de votos feita pela

candidata Carmelita, pelo Deputado Hélio, pelo vereador Rian ou pela pessoa conhecida como

Lobinho.

Quanto ao vereador Rian, a testemunha Areolino Deusdará apenas afirmou tê-lo visto em

algumas ocasiões na localidade onde o poço tubular estava sendo perfurado, como também, em

uma suposta inauguração. Essa informação não corroborada com os depoimentos de outras

testemunhas residentes na localidade Cacimbas. É certo, ainda, que a presença de Rian durante

a execução dos serviços como, também, na aventada inauguração do poço tubular não denota,

por si, a ocorrência de ilícito eleitoral.

O depoimento da testemunha Areolino Deusdará nada esclarece acerca da instalação do

poço na propriedade de seu irmão Carlos Omar, tampouco menciona se ele de fato custeara ou

não o serviço. Com efeito, cingiu-se a “achar”, portanto sem certeza, que um outro irmão seu,

Manoel Deusdará, não poderia ter pago pela obra, por se tratar de lavrador beneficiário de

programa social, por exemplo, bolsa família.

A referida prova oral, em verdade, revela-se absolutamente inapta para a comprovação

dos ilícitos apontados pelos investigantes.

Quanto ao documento apresentado pela defesa dos investigados (ID 2270370, fl. 83),

trata-se de um recibo emitido por Carlito Pereira dos Santos, em que informa ter recebido de

Carlos Omar Carneiro Deusdará a importância de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)

referente a perfuração de um poço tubular e revestimento na localidade Cacimbas, Zona Rural

de São Raimundo Nonato.

Entendo que o recibo em tela possui natureza apenas declaratória, razão pela qual, não

comprova o fato nele declarado, qual seja, o pagamento pelo serviço realizado, mesmo porque,

não restou corroborado por outros elementos de prova.
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Todavia, essa circunstância não permite presumir de que o poço tubular referido tenha

sido instalado em troca de apoio político em favor de quaisquer dos investigados, uma vez que, a

conclusão em sentido contrário, demandaria a produção de provas robustas da perpetração dos

ilícitos aventados pelos investigantes, ônus do qual estes deixaram de se desincumbir.

Reputo, portanto, não comprovada a ilicitude em relação ao serviço de montagem de um

poço tubular, na localidade Cacimbas.”

 

3. Abertura de poço tubular na localidade Lagoa dos Veados.

Acerca desse fato, o eminente Desembargador assim se pronunciou:

“(…)

Para tentar comprovar os fatos apontados, apresentaram entrevistas gravadas em vídeo

contendo diálogos com uma pessoa que se identifica como Rafael Lopes Negreiros, e outras

duas pessoas conhecidas por Nivaldo e Ivanilde de Negreiros.

Todavia, essas pessoas deixaram de ser ouvidas em Juízo, razão pela qual as declarações

contidas nas suas entrevistas em vídeo são desvestidas de valor probante, uma vez que seguem

desconhecidos, ou pelo menos não confirmados, suas identidades, ligações com as partes,

intenções e interesses.

Assim, os investigantes/recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a

veracidade dos ilícitos apontados.

Por outro lado, os investigados arrolaram como testemunha um morador da localidade

Lagoa dos Veados, de nome Luís Ferreira dos Santos Neto. A testemunha disse em Juízo que a

perfuração do poço tubular, naquela comunidade, não foi custeada por Rian nem por Carmelita

Castro, mas, pela própria testemunha e por seu sogro Paulo Domingo. Afirmou que o valor do

serviço totalizou R$ 3.000,00 (três mil reais), cabendo-lhe arcar com a metade, R$ 1.500,00

(hum mil e quinhentos reais), e o restante sendo pago por seu sogro. Declarou, ainda, que o

pagamento foi feito em duas parcelas, metade à vista e a outra metade para trinta dias.

Esclareceu que outra pessoa também contribuiu, cedendo o terreno onde o poço seria perfurado.

Negou que tenha havido reunião promovida pelo vereador Rian ou por Carmelita Castro, na

qual, tivessem prometido instalar o poço tubular em troca de apoio eleitoral.

Consta dos autos um recibo de pagamento (ID 2270370, p. 85) emitido em 28/09/2016,

pela empresa Hydromax Comércio e Serviços Ltda., referente à perfuração de um poço tubular

na localidade Lagoa dos Veados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
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Repousam nos fólios, também, cópias de um cheque no valor de R$ 1.000,00 (hum mil

reais), pré-datado para 10/10/2016, e um outro cheque no valor de R$ 500,00 (quinhentos

reais), pré-datado para 06/12/2016, ambos emitidos pela testemunha Luís Ferreira dos Santos

Neto, apresentados como comprovantes do pagamento.

Constata-se que, em ambas as cártulas, foi anotado o termo “Bom”, denotando-se que de

fato tratam-se de cheques pré-datados (ID 2272470, fls. 54/55).

Embora os cheques apresentados estejam nominados para pessoas diversas da empresa

contratada para perfurar o poço tubular, entendo que a justificativa apresentada pela defesa de

que os referidos cheques não foram, originalmente, emitidos nominalmente, porém, repassados a

terceiros que os nominaram.

Por ouro lado, ainda que persistam dúvidas acerca da veracidade desses pagamentos em

razão de divergências de datas, valores e nomes constantes nos cheques e no recibo

mencionado, é certo que não permitem presumir que os ilícitos apontados pelos investigantes,

ora recorridos, tenham de fato ocorrido. A perpetração dos ilícitos eleitorais, repita-se, deve ser

demonstrada mediante provas convincentes, o que não ocorreu, pois, os investigantes se

limitaram a embasarem suas alegações em entrevistas contendo declarações não ratificadas em

juízo pelos respectivos declarantes.”

 

4. Abertura de poço tubular, promessa de construção de uma adutora e de um bebedouro

para animais na localidade Serra Nova, bem como entrega de postes para instalação de rede

elétrica, canos de PVC e tijolos, na mesma localidade.

  Nesse ponto, constano voto dissidente do eminente Desembargador o seguinte posicionamento:

“(...)

Pois bem. Tal como dito anteriormente, os investigantes/recorridos buscam comprovar os

fatos apontados mediante entrevistas gravadas em vídeo contendo diálogos com pessoas não

identificadas.

Essas pessoas indicadas nas degravações apenas como “Morador 1” e “Morador 2”, as

quais, não foram ouvidas em Juízo, razão pela qual, as declarações contidas nas suas

entrevistas em vídeo não possuem valor probante.

Deste modo, também, nesse ponto, os investigantes não se desincumbiram do ônus de

comprovar a veracidade dos ilícitos alegados.

Oportuno registrar, ainda, conforme destacado pelo Eminente Procurador Regional

Eleitoral, que:
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“[...] não ficou devidamente comprovada a ocorrência dos fatos com a atuação

dos investigados Carmelita Castro e Laércio Dias.

As declarações dos moradores não são uníssonas. Uns afirmam que Carmelita

prometeu o poço, outros afirmam que foi pedido dos moradores e que a candidata não

pediu voto em troca.

Relativo aos fatos imputados a Laércio, de igual forma, apenas as declarações de

alguns moradores, sem que isso tenha sido confirmado em juízo, não permite que se

faça uma imputação ao investigado da benesse realizada”.

Ante a ausência de provas dos ilícitos apontados, com relação à instalação de poço

tubular e outras benesses eleitoreiras, na localidade Serra Nova, resta inadmissível a cominação

de sanções aos investigados/recorrentes em razão de tais fatos.”

 

5. Abertura de poço tubular na localidade Vereda.

No que diz respeito a esse fato, destacou o eminente Desembargador em seu voto:

“Os investigantes aduziram que os investigados/recorrentes Carmelita Castro e Laércio

Dias de Carvalho prometeram a Delano Paes dos Santos, suposto morador da localidade

Vereda, a instalação de um poço tubular na sua propriedade.

Neste sentido, afirmaram que o investigado/recorrente Laércio levou o maquinário

utilizado na perfuração do poço tubular, deixando, porém, de realizar os pagamentos devidos à

empresa responsável pela execução do serviço. De sorte que, coube àquele morador proceder ao

pagamento, para o qual, teria firmado contrato de mútuo bancário, figurando como avalista o

investigado Laércio Dias de Carvalho.

Acerca desses fatos, as provas apresentadas pelos investigantes consistem em filmagens

contendo diálogos entre a pessoa entrevistadora, uma senhora e um senhor não identificados,

além de Delano.

Nenhum dos entrevistados foi ouvido em Juízo para confirmar ou não sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa, as declarações reveladas nas filmagens. Nessas circunstâncias,

entendo que tais declarações não possuem valor probante, pois, declarações prestadas por

pessoas cujas identidades são desconhecidas ou não foram confirmadas, como, ainda, nada se

sabe acerca de suas ligações de interesse político.

Ademais, nenhuma outra prova foi produzida no sentido de reconhecimento da veracidade

dos fatos apontados quanto à perfuração do poço tubular, na localidade Vereda.”
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6. Promessa de instalação de bomba, caixas d'água, canos PVC e abertura de valas na

Localidade Garrincho, além de equipamento de poço e doação de caixas d'água com logomarca do

DNOCS, na localidade Lagoa dos Bois.

Quanto a essesfatos, consta do voto dissidente do eminente Desembargador:

“Neste ponto, os investigantes apontaram o cometimento de supostos ilícitos eleitorais

praticados pelos investigados/recorrentes Carmelita de Castro Silva, Luis Alberto Costa Macedo

e Hélio Isaías da Silva, concernente à promessa de instalação de bombas, caixas d’água e 1.500

metros de canos de PVC, além da abertura de valas na região, beneficiando 55 (cinquenta e

cinco) residências, na localidade Garrincho.

O magistrado a quo entendeu que restou comprovado um possível elo entre os

investigados e algumas lideranças locais, como se pode observar no trecho da sentença, a

seguir:

“  Observa-se, assim, do teor das entrevistas, um liame entre o fornecimento dos

canos e da máquina retroescavadeira com a imagem da candidata e primeira

investigada, seja através do vínculo familiar com o então Secretário de Defesa Civil,

seja da própria associação, que fora comandada por pessoa vinculada a seu partido

político.” (Grifos acrescidos)

Para reconhecer o referido liame entre os investigados/recorrentes e pessoas relacionadas

com membros da direção da Associação de Moradores local, o Juiz Eleitoral estabeleceu como

premissas: i) que o investigado Martinho Afonso Ribeiro, conhecido como “Lobim”, foi o

responsável pelo fornecimento dos canos e da máquina retroescavadeira, o qual, perante a

comunidade, estaria vinculado diretamente ao investigado Hélio Isaías, esposo da investigada

Carmelita Castro, e ainda; ii) a atuação da candidata Anita, seu marido, sua irmã Maria dos

Anjos Pereira (presidente da associação), juntamente com a associação de moradores, na

distribuição e instalação dos materiais doados pelo DNOCS.

Quanto à aquisição dos materiais para realização da obra, observa-se que

documentalmente comprovada nos autos (ID 2272470, fls. 26/35), sendo incontroverso que

foram fornecidos regularmente pelo DNOCS, mediante requerimento da Associação de

Moradores da localidade referida.

No tocante à participação do investigado Martinho Afonso Ribeiro, conhecido como

“Lobim”, na aquisição, distribuição e instalação dos materiais, o magistrado fundamentou sua

decisão transcrevendo trechos de entrevistas realizadas, naquela localidade, contendo

declarações dos moradores Nataniel Santos de Jesus e Genivaldo de Jesus.
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No entanto, tais entrevistas foram produzidas extrajudicialmente, sem que fosse

oportunizado o devido contraditório, pois, os declarantes/entrevistados não foram ouvidos em

Juízo.

Acerca da aquisição, distribuição e instalação dos materiais envolvendo o investigado

Martinho Afonso Ribeiro, conhecido como “Lobim”, a única prova produzida em juízo sobre o

caso refere-se ao depoimento prestado pela testemunha Cleonice Ribeiro da Silva (ID 2276420),

que declarou: “Que conhece “Lobim” de vista; Que ele andou lá fazendo um negócio de cano;

Que colocou os canos de água na casa da Maria, presidente da associação de moradores e irmã

de Anita, candidata a vereadora; Não sabe se Anita foi bem votada na Região; Não sabe se teve

alguma reunião na associação com o Sr. Lobim tratando da distribuição desses canos; Não

pagou pelos canos; Que os canos eram da associação.”

Ressalta-se, por oportuno, que não existem elementos que possam vincular qualquer poder

de gerência dos investigados junto ao DNOCS, tendo eles, inclusive, solicitado a inclusão do

Diretor-Geral daquele órgão para integrar o polo passivo desta demanda, como litisconsorte

necessário, o que fora afastado pelo magistrado a quo e por esta Corte.

Quanto ao fato do Lobim ter sido visto na comunidade com uma retroescavadeira, não

comprova que a abertura de valas na localidade tenha sido por ele ou a mando dele, pois, a

única testemunha ouvida em juízo afirmara que as valas para colocação dos canos foram

abertas pelo trator de propriedade da Associação local, tendo como operador da máquina o

marido da candidata a vereadora Anita, ambos membros da aludida Associação de Moradores.

Deste modo, inexistem nos autos provas robustas que a retroescavadeira de propriedade de

Lobim tenha sido usada na execução dos serviços.

No que se refere à existência de alguma ingerência política por parte da Anita,

correligionária da recorrente Carmelita Castro, e a participação de seu marido na execução da

obra, o magistrado transcreveu trechos de entrevistas dos supostos moradores conhecidos por

José Raimundo, Mauri e Máximo, as quais, também não foram ouvidos em Juízo, para

fundamentar sua sentença.

Para dar credibilidade às declarações nas entrevistas referidas, o Juiz Eleitoral assentou

que no depoimento prestado pela testemunha Cleonice Ribeiro da Silva, esta dissera ter visto

Lobim instalando canos de água na localidade, acrescentando que os canos estavam antes de

sua utilização na casa de Maria, Presidente da Associação de Moradores.

Em verdade, os fatos relacionados com a comunidade Garrincho, envolvem

exclusivamente a Associação dos Moradores e seus associados, a qual, já foi presidida pela

candidata a vereadora Anita, porém, na época dos fatos, estava sendo presidida pela sua irmã

Maria dos Anjos Pereira. A candidata ao cargo de Vereador Anita, ex-Presidente da

Associação, e seu marido são sócios da Associação e suas condutas quanto aos fatos apontados

neste processo, decorreram dessa condição e não de pretensos vínculos político-partidários.
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Com efeito, a aquisição dos materiais doados pelo DNOCS, encontra-se devidamente

comprovada nos autos, figurando a Presidente da Associação de Moradores, Maria dos Anjos

Pereira, irmã da Anita, como responsável pela guarda e distribuição de todos os materiais,

destinados aos sócios da associação, indistintamente. Por essa razão, não se pode afirmar que

houve interesse político-partidário na sua aquisição e distribuição proveniente de regular

procedimento administrativo e tendo sido contempladas todas as residências daquela localidade,

embora nem todas recebam a água por motivos diversos.

Quanto à execução da obra, ficou demonstrado que ficou a cargo do marido da Anita, o

qual, realizou a abertura das valas para a colocação dos canos, visando atender a todas as

residências da localidade, conforme informado pela testemunha ouvida em juízo, para tanto,

utilizando um trator da própria associação, cabendo aos demais associados e moradores

daquela comunidade, a colocação dos canos, trabalhando em uma espécie de mutirão para a

conclusão da obra, circunstância que afasta qualquer interferência política na execução dos

serviços com participação dos recorrentes.

Em relação a atuação da vereadora Anita, seu marido e sua irmã Maria, Presidente da

Associação, na distribuição e instalação dos materiais doados pelo DNOCS, a testemunha

Cleonice Ribeiro da Silva (ID 2276420), arrolada pelos recorridos (ID 2270320, fl. 40),

esclareceu que:

“O marido da Anita abria as valas com o trator da associação, e os próprios

moradores ajudaram colocar os canos; Todos os moradores foram beneficiados, e que

apenas em cinco casas a água não chega, incluindo a sua; Que não sabe por que não

chega água, e que essas cinco casas ficam numa região um pouco alta; Não pagou

pelos canos, e que falaram que os canos eram da associação; Que ninguém comentou

se teve reunião com a Carmelita ou vereadores para fazer essa obra em troca de votos;

Que não sabe se a associação tem algum vínculo com algum grupo político.”

Quanto a alegação de que os investigados supostamente teriam se valido do material

doado para tirarem proveito político-eleitoral, verifico que não encontra respaldo nas provas

constantes nos autos, uma vez que ficou comprovado que os materiais empregados na obra

foram fornecidos pela associação de moradores, à qual coube a sua distribuição, e que a

instalação fora realizada indistintamente para todos os moradores. Ademais, a referida

associação arcou, inclusive, com o pagamento de alguns dos materiais utilizados para a sua

conclusão.

Dessa forma, entendo que inexistem elementos de provas nos autos que aptos a confirmar,

com a robustez necessária, o cometimento de ilícito por parte de qualquer dos investigados

naquela localidade.

Prossigo, então, na apreciação do fato alusivo ao suposto do aparelhamento de um poço e

de doação de caixas d’água na localidade Lagoa dos Bois.
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Nesse ponto, também há registros de gravações contendo entrevistas com alguns

moradores acerca do recebimento de caixas d’água com inscrições do DNOCS naquela

comunidade, por intermédio do investigado Nunes de Jesus Santos.

Pois bem. Conforme ressaltado anteriormente, os próprios investigados requereram a

oitiva do Diretor-Geral do DNOCS para que esclarecesse se teria havido doação de caixas

d’água para a comunidade Lagoa dos Bois, o que não está esclarecido nos autos, uma vez que a

documentação encaminhada pelo DNOCS demonstra que apenas houve doação de caixa d'água

para a localidade Garrincho e não para a localidade Lagoa dos Bois.

Além disso, inexistem nos autos provas de pretenso poder de influência dos investigados

junto ao DNOCS, de modo que não restou demonstrada a sua participação na doação das

referidas caixas d’água.

Os investigantes afirmaram, ainda, que o investigado Nunes de Jesus Santos também teria

intermediado a construção de um poço naquela localidade.

Quanto a esse fato, Milton Aparecido, morador da localidade Lagoa dos Bois, declarou

em juízo ter sido ele o responsável pelo pagamento e abertura do referido poeço, ainda no ano

de 2015, e não os investigados.

Aliás, a sentença concluiu pela inexistência de prova de que a perfuração do poço na

propriedade de Milton Aparecido tenha sido promovida pelo investigado Nunes De Jesus Santos,

entendimento esse também seguido pelo Juiz Relator, que em seu voto, fez o seguinte registro:

“em relação à perfuração do poço tubular, o depoimento de MILTON APARECIDO (ID

2276470) afigura-se coerente, indicando ter sido ele o responsável pelo pagamento e abertura

do poço, e não os recorrentes. Além disso, analisando-se o conteúdo das gravações, eles não se

mostram robustos e harmônicos, como nos demais casos, para fins de comprovar o ilícito nesta

localidade.”

De igual modo, reputo não comprovada a prática dos ilícitos eleitorais apontados pelos

investigantes nas localidades GARRINCHO e LAGOA DOS BOIS.”

 

7. Abertura de poço na Localidade Lagoa de Fora.

Em relação ao presente fato, o eminente Desembargador assim se pronunciou:

“No que se refere a supostos ilícitos cometidos com a perfuração de poço na localidade

Lagoa de Fora, os investigantes apontaram na inicial que o investigado José Ronaldo Deodato

de Siqueira, também candidato a vereador pela coligação de Carmelita Castro, teria
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intermediado junto à Defesa Civil do Estado a construção de um poço naquela localidade, na

área em frente à casa do morador Berilo de Negreiros Paes, em razão de promessa de benefício

eleitoral.

Compulsando os autos, verifico que as provas insertas que tendem a imputar o

cometimento de ilícito eleitoral por José Ronaldo consistem em gravações contendo entrevistas

realizadas com moradores daquela localidade, sendo uma realizada supostamente no local da

construção do poço e a outra na residência do morador Berilo de Negreiros.

Observo que, o magistrado de piso e o eminente Relator, ao firmarem seu convencimento,

levaram em consideração, sobretudo, a entrevista realizada na presença do senhor Berilo de

Negreiros, ocorrida em sua residência. Contudo, somente o morador Berilo foi ouvido em Juízo,

de modo que é a partir do seu depoimento prestado perante o Poder Judiciário, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa, que reputo possível formar um juízo de convicção seguro

acerca dos fatos apontados na inicial, supostamente ocorridos na localidade Lagoa de Fora.

Todavia, não se constata, em suas declarações prestadas em juízo (ID 2277070 e ID 2277170), a

indicação de qualquer ilícito eleitoral que possa ser atribuído aos investigados. Senão vejamos:

Pergunta: É verdade que Carmelita e Ronaldo fizeram esse poço em troca de

voto?

Resposta: Não.

Pergunta: Eles fizeram algum poço lá na região?

Resposta: Fizeram.

Pergunta: Quem que fez?

Resposta: Já depois da eleição.

Pergunta: Do poço da época da eleição?

Resposta: Foi feito um poço lá, e esse poço foi feito quando se fez um documento.

Inclusive ele tá por aí esse documento. Entre os doadores do terreno e a associação de

pequenos produtores do município, e a gente enviou à Secretaria do Estado, e depois

apareceu na véspera da eleição, agora o porquê eu não sei.

Pergunta: A candidata a prefeita Carmelita ela teve lá dizendo que ia fazer esse

poço em troca de apoio político?

Resposta: Não.

Pergunta: O Hélio Isaias teve lá dizendo que ia fazer poço?

Resposta: Também não.
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Pergunta: E Lobinho teve lá dizendo que ia fazer poço?

Resposta: Também não.

Pergunta: E Ronaldo?

Resposta: Também não. A história do Ronaldo só é porque a gente foi procurado

quem era que tinha ajudado e a gente citou o nome do Ronaldo porque era o vereador

da região. Ele pediu para que a gente fizesse o documento e enviasse para a secretaria.

Pergunta: Teve um pessoal na sua casa fazendo uma filmagem?

Resposta: Sim.

Pergunta: Eles chegaram dizendo que trabalhavam de que?

Resposta: A gente não conheceu as pessoas e eles chegaram como se fosse gente

do governo. Inclusive eu me enganei.

Pergunta: Ele dizia que trabalhava de que?

Resposta: Foram procuram pelo nome dos que fazem os poços. Insistiram

procurando, até que depois a gente preocupado, achando que não seria bem a

realidade, porque finalmente ele perguntou quem era o secretário da Defesa Civil.

Pergunta: Eles perguntaram para o senhor, se o senhor sabia quem era o

secretário?

Resposta: Sim.

Pergunta: Eles diziam que trabalhavam no órgão do governo?

Resposta: Assim que eles deram a entender, porque eles chegaram procurando

pelos poços, se tinha sido aberto poço agora.

Pergunta: Eles disseram que estavam lá, por que eram da equipe que equipavam

os poços?

Resposta: Isso.

Pergunta: Eles em algum momento na hora dessa entrevista, disseram que só iam

equipar os poços que tivessem sido feito por político?

Resposta: Sim.
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Posto isso, reputo não comprovado o cometimento de ilícito eleitoral por parte do

investigado José Ronaldo, inexistindo nos autos provas de que teria tentado se beneficiar

eleitoralmente com a construção do referido poço na localidade Lagoa de Fora.”

 

8. Implantação de rede de água na localidade Patos.

Nesse ponto, o eminente Desembargador firmou o seguinte entendimento:

“No que se refere a supostos ilícitos cometidos na localidade Patos, os investigantes

apontaram na inicial que a investigada Carmelita Castro teria realizado a implantação de uma

rede de água na região, beneficiando diretamente 4 (quatro) residências, serviço esse realizado

por intermédio do empreiteiro Hilário Dias Silva, o qual, por sua vez, teria contratado para

executá-la o Sr.Raimundo Miranda da Coisa, conhecido como "De Ouro", utilizando uma

máquina pertencente a Troneis José de Santana, proprietário da empresa "Casa do

Serralheiro", de São Raimundo Nonato.

Nesse ponto, o Juiz a quo se convenceu da ocorrência de ilícito eleitoral atribuindo a

prática à candidata, nos seguintes termos: “no que toca à implantação de rede de água na

Localidade PATOS (item 16), corrobora os depoimentos das testemunhas indicadas pelos

investigantes as palavras de trabalhador entrevistado (vídeo denominado Funcionário Hilário

Patos) em que o mesmo confirma que o empreiteiro Hilário, responsável pela obra, teria

comparecido ao local com a candidata CARMELITA, acrescentando que houve uma reunião

para colocar ‘essa água aí.”

Em sede de recurso, os recorrentes asseveram que “a mera alegação de que a recorrente

teria comparecido ao local da obra, por si só, jamais seria suficiente para lhe atribuir qualquer

ilícito eleitoral, posto ser indispensável a apresentação de prova robusta, inconteste e idônea.”

Assim, observo que o magistrado de piso e o Juiz Relator se convenceram da ocorrência

de ilícito eleitoral, com base, sobretudo, nas gravações trazidas aos autos, em que uma pessoa,

supostamente funcionário do senhor Hilário Dias Silva, empreiteiro contratado para a execução

da obra, afirma que a investigada havia viabilizado a obra, executada após promessa realizada

em reunião naquela localidade.

Ocorre que, compulsando os autos, analisando detidamente os pontos trazidos acerca dos

fatos ocorridos naquela localidade, entendo inexistir elementos suficientes de prova da prática

do ilícito pela investigada.

Com efeito, é inadmissível que se reconheça a prática de ilícito eleitoral com base em

meras informações trazidas por um entrevistado que sequer fora ouvido em juízo. Destaco,

ainda, que também não foram ouvidos em Juízo os moradores das 4 (quatro) residências
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mencionadas na inicial, que teriam supostamente se beneficiado da obra, tampouco o

responsável pela sua execução.

Aliás, também é esse o entendimento seguido pelo Procurador Regional Eleitoral que, seu

em parecer, assentou o que segue:

“Nada obstante as declarações do trabalhador da obra, entendo que se trata de

uma única prova que não é forte o suficiente para estabelecer o liame entre a

implantação da rede de água com a investigada Carmelita Castro. Não foram ouvidos

os demais moradores beneficiados, nem tampouco o empreiteiro responsável pela obra.

De forma que a versão dos fatos dada pelo trabalhador gravado é a única prova do

ilícito que, em que pese a materialidade demonstrada pelas fotos e vídeos, não é

possível atrelá-lo à investigada CARMELITA CASTRO.”

Tem-se, portanto, que a prova apresentada exclusivamente por meio de entrevista com

pessoa que estaria trabalhando na obra para o senhor Hilário Dias Silva, dono da suposta

empresa contratada (ID 2609520 e ID 2609570), sem ter sido ouvido em Juízo, revela-se

absolutamente inapta para demonstrar a ocorrência do ilícito eleitoral apontado pelos

investigantes.”

 

9. Barragem na localidade Retiro.

No que se refere a esse fato, o eminente Desembargador, em seu voto, deixou assentado que:

“O Relator concluiu pela existência da irregularidade eleitoral apontada pelos

investigantes com relação à realização da obra de barragem na localidade Retiro, levando em

consideração as gravações das entrevistas da Sra. Letícia e do Sr. Antônio (ID 2615920), os

quais informaram que o investigado Nunes de Jesus teria pedido voto para a investigada

Carmelita em troca da feitura da barragem, realizada no período eleitoral e das entrevistas com

os Srs. Erotildes, Ranis e Maria (ID 2632820), que afirmaram que o compromisso referente à

realização da barragem teria sido feito com Hélio Isaias, esposo da aludida investigada e que o

Sr. Martinho Afonso, conhecido como “Lobim”, teria participação na obra.

Os recorrentes negam peremptoriamente a existência de ilícito eleitoral, defendendo que a

obra foi regularmente realizada pela Empresa SMA Construtora Ltda, por meio da Secretaria de

Defesa Civil do Estado, conforme processo administrativo n. 0675/2015.

Analisando os autos, observa-se que foi colacionado cópia do aludido processo

administrativo (ID 2272070,fls. 194/208), cujo objeto era a execução de “serviços de limpeza e

recuperação de paredes das barragens de Localidades do Município de São Raimundo Nonato –

PI”.
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A contratação, ocorrida em 23/02/2016, foi realizada por dispensa de licitação, com base

no Decreto n. 16.366, de 28 de dezembro de 2015.

Com efeito, ficou comprovada nos autos, por meio do mencionado Decreto (ID 2272070,

fls. 211/212), a declaração de situação de emergência no Município de São Raimundo

Nonato/PI, em virtude de grave estiagem, pelo que estaria autorizada a contratação de forma

direta.

Importante destacar que a Procuradoria Geral do Estado (fls. 214 do ID 2272070a fl. 16

do ID 2272120) manifestou-se favorável à contratação na forma realizada, afiançando, in

verbis, que:

“[...] configura, no caso em comento, uma situação tal que, para que bem se

atenda ao interesse público envolvido na questão, o qual, pelas razões já expostas,

sinaliza no sentido da conveniência da contratação de empresa especializada para

executar serviços de limpeza e recuperação de paredes de barragens de Localidades do

município de São Raimundo Nonato-PI, nenhum sentido haveria em abrir-se um

certame licitatório nas condições verificáveis no caso concreto.

Assim, a contratação poderá dar-se diretamente, sem necessidade de licitação.

(...)

Com estes cuidados, e, sobretudo, frente aos documentos, pareceres, atos oficias,

decretos, manifestações e justificativas de ordem técnica, é possível sim a contratação

direta mediante a declaração de dispensa de licitação para execução das obras e

serviços de limpeza e recuperação de paredes de barragens de Localidades do

município de São Raimundo Nonato-PI, a serem executados por empresa e/ou

profissional detentor de capacidade técnica para tanto, pode ser contratada

diretamente, sobretudo, frente ao risco já evidenciado da possibilidade de danos

maiores caso não sejam adotadas as providências técnicas que o caso requer”.

Os documentos do Tribunal de Contas do Estado (ID 2272120, fls. 21/36) comprovam que

os serviços objetos do contrato administrativo referenciado foram devidamente feitos e pagos em

3 (três) vezes, sendo a nota fiscal referente à última parte do pagamento e, na qual foi

certificada a efetiva prestação do trabalho, datada de julho de 2016.

Pois bem. Analisando todo o acervo probatório entendo, com a devida vênia, de forma

divergente do voto do Relator.

Com efeito, as gravações de simples entrevistas de eleitores – produzidas de forma

unilateral e sem o compromisso de dizer a verdade – se apresentam extremamente frágil para a

expedição de um decreto condenatório. Ademais, consta dos autos cópia de contrato que,

embora não especifique exatamente os locais dos serviços, trata de obra de barragens em São
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Raimundo Nonato/PI, município do qual a localidade Retiro faz parte. Ressalte-se que,

consoante o exposto, e notadamente considerando o Decreto n. 16.366/2015 e o Parecer da

Procuradoria Geral do Estado, o multicitado contrato foi firmado de forma regular, estando

devidamente justificada a dispensa de licitação, tendo em conta o prévio Decreto que declarou

situação de emergência na Região.

Anote-se que a jurisprudência do Tribunal Superior é consolidada no sentido de que é

necessário prova robusta para comprovar o abuso de poder, não admitindo, jamais, condenação

com base em meras ilações.”

 

10. Barragem na localidade Serra dos Gringos.

Com relação a esse fato, no consubstanciado voto do eminente Desembargador consta:

“No que pertine à barragem na localidade Serra dos Gringos, o Relator também concluiu

pela existência do ilícito alegado pelos investigantes, baseando-se em registro fotográfico de um

trator de esteira, no depoimento das testemunhas Raimundo Nonato e Nilton e da gravação das

entrevistas do Sr. Leônidas, o qual afirmou que a Defesa Civil foi a responsável pela obra, e da

Sra. Ana Célia, que ratificou a responsabilidade da Defesa Civil na realização da obra, a qual

teria sido executada durante o período eleitoral.

Os recorrentes negam a existência de irregularidade, argumentando que a obra foi

 realizada de forma legal, nos termos do Contrato Administrativo nº 01230/2015.

Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada cópia do aludido contrato (ID 2270370,

fls. 179/194), assinado em 19/01/2016, comprovando a contratação da Empresa CMA

Engenharia e Serviços Ltda, por meio da Secretaria de Defesa Civil, para “executar serviços de

limpeza e recuperação de Barreiros em municípios piauienses que se encontram em estado de

emergência em virtude da seca e da estiagem”.

A contratação também ocorreu de forma direta, por dispensa de licitação, tendo em vista a

excepcionalidade da situação de emergência em São Raimundo Nonato/PI em virtude da

estiagem, conforme Decreto n. 16.366, de 28 de dezembro de 2015.

A Procuradoria Geral do Estado (ID 2270370, fls. 201/224), manifestou-se pela legalidade

do certame por dispensa de licitação.

Pois bem. Examinando cuidadosamente as provas colacionadas aos autos, peço vênia

para novamente divergir do Relator.

De início, ressalte-se que as fotografias retratam apenas um trator de esteira, não

servindo para provar, por exemplo, a quem pertencia e tampouco como foi utilizado.
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Quanto às entrevistas, repita-se, não judicializadas, gravadas em vídeo com a Presidente

da Associação da Serra dos Gringos, Sra. Ana Célia, e com o Sr. Leônidas, mencionadas no voto

do Relator, tratam-se apenas de relatos no sentido que a obra teria sido executada pela Defesa

Civil durante o período eleitoral. Com efeito, essas gravações de entrevistas são extremamente

frágeis para comprovar o fato. Ressalte-se que sequer se sabe a respeito da isenção dos

entrevistados. Meras afirmações genéricas, obtidas através de gravação, produzida de forma

unilateral e sem o compromisso de dizer a verdade, não comprova, jamais, de forma estreme de

dúvidas a existência de irregularidade eleitoral.

Os depoimentos das testemunhas Raimundo Nonato e Nilton apenas confirmam que foram

eles os autores das gravações e repetem o respectivo teor, de modo que, se muito, caracterizam

oitiva com base no “ouvir dizer”.

Deveras, o caderno probatório não corrobora as alegações dos recorridos, ante a

ausência de firme demonstração de que a obra tenha sido realizada de forma a promover a

candidatura dos recorrentes, em detrimento da de seus adversários.

Demais disso, consta dos autos cópia de contrato que – a despeito de não mencionar

detalhadamente os locais dos serviços – comprova que houve contratação de empresa para

executar trabalhos nos barreiros dos municípios que sem encontravam em estado de

emergência.

Frise-se que, conforme o exposto, ficou demonstrada a legalidade da referida contratação

realizada por dispensa de licitação.

De fato, nesse cenário, em que há documentos comprovando a legalidade de contratação

de empresacom vistas à execução de serviços de limpeza e recuperação de barreiros e pequenas

barragens em municípios piauienses que se encontravam em estado de emergência em virtude da

 seca, incluindo São Raimundo Nonato/PI, as simples entrevistas – não judicializadas –

obviamente não comprovam a existência de irregularidade eleitoral.”

 

11. Calçamento na localidade São Vítor.

No que se refere a esse fato, o eminente Desembargador registrou:

“Quanto ao calçamento na localidade São Vitor, há nos autos cópia do Contrato

Administrativo 01064/2015 (ID 2272070, fls. 140/162), assinado em 20/07/2016, demonstrando

que a obra, precedida de licitação pela modalidade tomada de preço, foi realizada pela

Secretaria de Defesa Civil, por meio da Empresa Umbuzeiro Ltda.
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Outrossim, foi juntada fotografia da placa da obra (ID 2270320, fls. 50/51) constando a

Secretaria de Defesa Civil como a responsável pelos serviços, que iniciaram em 21 de julho de

2016, com previsão de término em 16 de janeiro de 2017.

O Procurador do Estado (ID 2272070, fls. 167/171) emitiu parecer no processo

administrativo, concluindo pela inexistência de óbice no regular desenvolvimento do processo

licitatório.

Posteriormente, o Procurador-Chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos (ID

2272070, fls. 173/174), em acréscimo ao opinativo anterior, observou a necessidade de se fazer

algumas correções no processo licitatório e de juntar “ato que autorize a intervenção do Estado

em tais bens, como um convênio entre Estado e Município”.

Ao final da manifestação, o Procurador-Chefe consignou expressamente que “com essas

considerações, que passam a compor o Parecer, sugiro sua aprovação” e que “após as devidas

correções, a licitação poderá ser realizada”.

Da leitura das várias peças e documentos constantes dos autos, não vislumbrei

informações acerca da adoção das providências sugeridas pela Procuradoria, de modo que não

ficou esclarecido se foram feitos os reparos, circunstância, porém, que, por si só, revela-se

inapta a presumir que tenha ocorrido qualquer irregularidade naquele procedimento.

A sentença consigna, ainda, ser “inegável que a pavimentação de área de

responsabilidade municipal distancia-se das atuações normais da Secretaria de Defesa Civil”.

Com efeito, observa-se, a princípio, que calçamento de ruas parece mesmo não guardar

pertinência com a finalidade precípua daquela Secretaria.

Todavia, essas supostas irregularidades – que sequer foram bem esclarecidas nos autos –

devem ser apuradas em outra seara, pois não se refere à matéria eleitoral, notadamente porque,

ainda que restassem demonstradas, haveria a necessidade de comprovar a existência de

finalidade eleitoral para configurá-la ilícito dessa natureza.

Com relação a esse fato, há também o depoimento da testemunha Nilton Araújo (ID

2275520), o qual assevera que, na filmagem que fez na localidade, um dos trabalhadores teria

dito que parte do dinheiro da obra seria utilizado na campanha dos investigados Nunes e

Carmelita.

Com efeito, as provas são muito frágeis. Um depoimento afirmando que “ouviu dizer” que

o dinheiro da obra seria desviado para a campanha não é suficiente para comprovar o suposto

abuso.

A parte recorrida alega também que a Construtora Umbuzeira pertence a um parente da

Prefeita investigada. No entanto, pelo que se observa dos autos, houve prévia licitação, na
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modalidade tomada de preço, e a empresa sagrou-se vitoriosa, não havendo prova de proveito

para a candidata em virtude do laço de parentesco.

Imprescindível, para a caracterização do ilícito, a efetiva comprovação, mediante prova

robusta, de que a obra foi realizada para beneficiar candidatura específica. Esta, contudo, não é

a hipótese destes autos, uma vez que não existem elementos suficientes a comprovar o caráter

eleitoreiro.

A bem da verdade, restou demonstrado nos autos que a Secretaria de Defesa Civil foi

responsável pela obra, a qual foi precedida de licitação, não havendo nenhuma relação com

irregularidades no âmbito eleitoral, ainda mais considerando que essa Secretaria também

realizou obras em vários outros municípios piauienses que também se encontravam em situação

de emergência.”

 

12. Contratação, por dispensa de licitação, para abastecimento de água nas localidades Pé

do Morro e Vistosa e para recuperação de barragens em São Raimundo Nonato/PI.

Por fim, quanto a esses fatos, o voto da lavra do eminente desembargador Fernando Lopes da

Silva Neto, encontra-se também muito bem fundamentado nos seguintes termos:

“No que tange às obras de abastecimento de água nas localidades Pé do Morro e Vistosa e

de recuperação de barragens em São Raimundo Nonato/PI, observa-se que foram apresentadas

cópias dos respectivos processos administrativos 0757/2016 e 0870/2016, comprovando a

contratação, por intermédio da Secretaria de Defesa Civil, da Construtora Olho D’água Ltda

(ID 2270370, fls. 255/272), na data de 22/09/2016, e da Empresa Welson Leal Duarte e Cia Ltda

(ID 2272070, fls. 02/19), em 02/09/2016, por dispensa de licitação, tendo em conta o estado

emergencial de seca no Município, com base no Decreto 16.674, de 12 de julho de 2016.

Do exame dos autos, verifica-se que essas contratações, de forma célere, com dispensa de

licitação, encontram respaldo no Decreto que declarou situação de emergência em São

Raimundo Nonato/PI.

Outrossim, está comprovado, conforme data da publicação do Decreto, que essa situação

excepcional foi decretada há menos de três meses da realização do pleito, em vários municípios

do Estado, tendo a Secretaria de Defesa Civil feito obras com vistas a amainar os problemas

advindos com a seca.

A Procuradoria do Estado emitiu parecer no processo administrativo (ID 2270370, fls.

280/307) opinando pela “contratação direta mediante a declaração de dispensa de licitação

para executar a obra de implantação de Sistema de abastecimento de Água na localidade Pé do

Morro/Vistosa no município de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí, a serem executados
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por empresa e/ou profissional detentor de capacidade técnica para tanto, pode ser contratada

diretamente, sobretudo, frente ao risco já evidenciado da possibilidade de danos maiores caso

não sejam adotadas as providências técnicas que o caso requer”.

Igualmente, a Procuradoria do Estado (ID 2272070, fls. 27/55) manifestou-se favorável à

“contratação direta mediante a declaração de dispensa de licitação para executar obra de

recuperação de 08 (oito) barragens de terra nos Municípios de Bonfim do Piauí, São Raimundo

Nonato e Dom Inocêncio, todos no Estado do Piauí, a serem executados por empresa e/ou

profissional detentor de capacidade técnica para tanto, pode ser contratada diretamente,

sobretudo, frente ao risco já evidenciado da possibilidade de danos maiores caso não sejam

adotadas as providências técnicas que o caso requer”.

 Relevante registrar que a Procuradoria Geral do Estado, com relação às obras alusivas às

localidades Pé do Morro e Vistosa (ID 2270370, fl. 308), entendeu que os autos do processo

administrativo referentes à licitação não apresentaram de maneira satisfatória elementos que

comprovassem "urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou

particulares", razão pela qual diligenciou à Secretaria Estadual de Defesa Civil a fim de que

justificasse/certificasse a efetiva necessidade da contratação direta em atenção às exigências do

art. 24, IV, da Lei de Licitações e Contratos.

Em cumprimento à diligência supramencionada, verifica-se que a Secretaria de Defesa

Civil apresentou justificativas (ID 2270370, fls. 209/314).

Com relação ao Processo Administrativo visando à recuperação de barragem nos

municípios de São Raimundo Nonato, Bonfim e Dom Inocêncio, a Procuradoria Geral do Estado

(ID 2272070, fls. 56/57) também solicitou diligência no sentido de que a Secretaria de Defesa

Civil esclarecesse como a obra afastaria de imediato os efeitos danosos da estiagem,

justificando, assim, a contratação direta.

A Secretaria de Defesa Civil (ID 2272070, fls. 58/63) apresentou justificativa, endereçada

à Procuradoria Geral do Estado.

Conforme consignado na sentença, não há “registro visível nos autos de que o processo

tenha retornado à análise prévia da Procuradoria-Geral do Estado”. Realmente não consta essa

informação. Todavia, ficou comprovado que a Secretaria de Defesa Civil prestou justificativas

sobre os assuntos solicitados, em ambos os processos administrativos.

A despeito desse eventual vício – no qual há dúvidas se realmente ocorreu, ante a carência

de informações nos autos – importante realçar, também neste tópico, que não se trata de matéria

afeta à Justiça Eleitoral nem serve para, no conjunto probatório em análise, indicar

irregularidade eleitoral.
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Aliás, oportuno transcrever parte dos opinativos do Procurador do Estado nos processos

administrativos referenciados que enfatizou que:

“[...] a execução dos serviços do caso em tela tem caráter essencial e contínuo,

deles não podendo prescindir a Administração Estadual, até mesmo porque está

caracterizada a emergência com o Decreto Estadual. A questão afeta, grande atuação

administrativa do estado, o que impõe maior atenção e celeridade às contratações.

(...)

Isto porque há evidências de que os riscos são efetivos, na medida em que existe o

risco das famílias não terem água pelo período em que se prolongar a seca ou estiagem

no semiárido piauiense. Portanto, não é meramente teórico o risco dos atos praticados

serem declarados nulos.

Portanto, diante do fato concreto, a contratação é tecnicamente necessária e sem

dúvida, instrumento inicial de exclusão do risco será isto suficiente, tanto que se

adotem as recomendações técnicas legais.”

Merecem registro, também, as observações contidas nos documentos do Tribunal de

Contas do Estado (ID 2270370, fl. 317 e ID 2272070, fl. 66), intitulados “Informativo para

efeito de cumprimento às Resoluções TCE-PI n. 904 e 905, de 22/10/2009”, in verbis:

Referente ao processo administrativo n. 0757/2016:

A contratação tinha caráter emergencial, tendo em vista que o Município de São

Raimundo Nonato, no Estado do Piauí, estava em estado emergencial de seca e

estiagem, conforme se pode observar no Decreto Estadual n. 16.674 de 12 de julho de

2016, publicado no DOE PI n. 131 de 13 de julho de 2016, sendo que convem ressaltar

que a referida situação de seca e estiagem foi reconhecida pela Secretaria Nacional de

Proteção e Defesa Civil através da Portaria n. 171 de 08 de setembro de 2016,

publicada no DOU n. 176 do dia 12 de setembro de 2016.

A obra objeto da referida contratação visa obra de Implantação de Sistema de

Água em localidades do município de São Raimundo Nonato para que as famílias que

moram nessas localidades e adjacências tenham um meio para obter água.

Cumpre destacar ainda que água é essencial e indispensável para a

sobrevivência, com isso haverá prejuízo de dano se fosse aguardado o tempo necessário

a realização de uma licitação, considerando os prazos de publicidade e de realização

da fase competitiva, ressaltando-se ainda a incerteza de previsão meteorológica para a

ocorrência de chuva, a referida contratação perderá seu objeto, deixando

desamparadas famílias que sofrem com a falta de água.

Num. 3192320 - Pág. 149inado eletronicamente por: FERNANDO LOPES E SILVA NETO - 09/06/2020 12:14:03

s://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060911444304600000003073012
mero do documento: 20060911444304600000003073012



Referente ao processo administrativo n. 0870/2016:

A contratação tinha caráter emergencial, tendo em vista que os municípios de

Bonfim do Piauí, São Raimundo Nonato e Dom Inocêncio, todos no Estado do Piauí,

estavam em estado emergencial de seca e estiagem, conforme se pode observar no

Decreto Estadual n. 16.674 de 12 de julho de 2016, a obra tem como objetivo o

acúmulo de água e se passasse o período de chuva, a contratação perderia seu objeto,

deixando desamparadas inúmeras famílias que sofrem com a falta de água, com isso

haverá prejuízo de dano se fosse aguardado o tempo necessário a realização de uma

licitação, considerando os prazos de publicidade e de realização da fase competitiva.

Acerca da obra realizada pela Construtora Olho D’água, verifica-se que foi colacionados

nos autos (ID 2612420) uma gravação, em vídeo, de pessoas: i) afirmando que os investigados

Martinho Afonso Ribeiro, conhecido como “Lobinho”, e Hélio Isaías compareceram no local

das obras de abastecimento de água e ii) aduzindo que ocorreu uma reunião, na residência do

Sr. Joaquim Ribeiro de Carvalho, conhecido como “Quindô”, oportunidade em que a

investigada Carmelita teria prometido água e perfuração de poços em todos os lugares e que a

obra foi paralisada após as eleições.

Essas gravações, realizadas de forma unilateral e não judicializadas, são inaptas para

comprovar que a eventual paralisação tivesse motivação eleitoreira.

Registre-se que a testemunha Nilton Araújo Candim Neto, em seu depoimento (ID

2275520), apenas confirmou que fez uma gravação em que o Sr. “Quindô” relatava a existência

do evento, em sua residência, oportunidade em que a investigada teria prometido caixa d’água

para a região. Trata-se, portanto, apenas de um depoimento com base no “ouvir dizer”.

Anote-se que o simples fato de o proprietário da Construtora Olho D’água ser parente da

candidata a prefeita investigada também não serve como elemento de prova para confirmar

ilícito, para tanto não se prestando dúvidas, suspeitas e suposições.

Por sua vez, não procede a alegação de que houve contratação de serviço em duplicidade

pela Secretaria de Defesa Civil na execução de implantação de sistema de abastecimento d’água

na região, ao argumento de a obra teria sido contratada tanto pela Construtora Olho D’Água

quanto pela Empresa Tecnopoços.

Com efeito, da leitura dos contratos das empresas mencionadas, verifica-se que os objetos

são distintos. A Construtora Olho D’Água (ID 2270370, fls. 256/272) foi contratada para

executar a implantação de sistema de abastecimento de água na localidade Pé do Morro/Vistosa

no Município de São Raimundo Nonato/PI, e a Empresa Tecnopoços (ID 22720, fls. 72/87) para

realização de serviço de perfuração e instalação de 3 (três) poços tubulares em localidades no

município de São Raimundo Nonato/PI.
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Realmente, pelo que observa dos autos, não há elementos para concluir que as obras

tenham sido feitas para beneficiar os investigados. Ao revés, a obra se apresentava como

urgente e necessária em razão da seca, consoante se depreende, principalmente, do teor do

parecer da Procuradoria do Estado e do mencionado documento expedido pelo Órgão de

Controle de Contas.”

Verifica-se,       portanto, que atese dos autoresé desuposta concentração de obras realizadas no

período eleitoral,que poderia configuraroferecimento de vantagens a diversas comunidades que se

      encontravam em grave situação decorrente da estiagem, tendente a beneficiar os primeiros Recorrentes e a

viciar a vontade popular.

Conforme consta dos autos, alegam    os autores que o referido esquema teria sidocapitaneado pela

    Sra. Carmelita de Castro, por vereadores da sua coligação (também Investigados), e contando com o a

   poiopolítico, mediante indevida utilização da máquina estatal,do Sr. Hélio Isaías(esposo da Investigada),

   que então ocupava o cargo de secretário de Defesa Civil do estado do Piauí.

Insta consignar,      in casu, que adiscussão nestaCorte Eleitoral cingiu-se à análise de supostoabuso

         do poder político / econômico, a captação ilícitade sufrágio e a conduta vedada, que teriam sidopraticados

diretamente pelos candidatos Investigados ou por intermédio dos seus correligionários, ora também

Investigados.

Da     análisedoscontextosfático e normativo atinentes à espécie, assimcomo dos judiciosos votos

    proferidos pelos juízes deste Tribunal, em especial o pronunciado pelo eminente relator e oprolatado pelo

 Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto,minha convicção pessoal de magistradosinaliza para o

 provimento dosrecursose, por conseguinte, a improcedência da ação, por entender que não se afirmaram,

  no presente caso, as provas robustas e incontestes, essenciais, consoante sedimentada jurisprudência,à

 caracterização da prática de abuso do poder político entrelaçado ao abuso do poder econômico, da

 captação ilícita de sufrágio e da conduta vedada.

Registre-se que   o Desembargador FERNANDO LOPES E SILVA NETO, em seumuito bem

     fundamentado voto, o qual, conforme dito alhures, também adoto como fundamento de decidir, analisou e

   perquiriu em profundidade todos os fatos e respectivas provas, ponderando acerca das suas circunstâncias

     e peculiaridades, requisitos indispensáveis ao adequado deslinde da demanda.

     Assim, observoque não háindícios de mácula eleitoral, o que afastaas alegações apontadasna

         exordial, vez que não seencontrar suficiência na prova material ou testemunhal produzida, que dela se

     pudesse extrair um juízo de certeza de que os fatos ocorreram de modo tal a embasar a expedição de

  decreto condenatório, em especial quantoao afastamento da chefia do Executivo municipal.

   No curso da instrução processual, os fatos relativos àcompra de votos, àconduta vedadaaos

    agentes públicos e ao abuso de poder econômico/políticonão ficaramdevidamente evidenciados,

       tampouco há demonstração desua finalidade eleitoreira, assim como não houve nenhuma comprovação

   da eventual anuência acerca dos fatos pela primeira Recorrente.

    Após confrontaro caderno processual, restritoprincipalmente a alguns documentos, várias

   declarações (entrevistas em vídeo) não ratificadas em juízo (sem o crivo do contraditório)eatestemunhos

    vacilantes e inconsistentes, não há que se falar em conspurcação do processo eleitoral naquela urbe, ante
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 a inexistência de comprovação da malsinada corrupção eleitoral, que, acaso existente, imporia a nulidade

do pleito.

    Além disso, constata-seque, conforme demonstrado,as obras a cargo da secretariade Defesa Civil

    do estado do Piauí, a despeito das pontuaisressalvas feitas pela Procuradoria-Geral do Estado, foram

     regularmente executadas no município de São Raimundo Nonato, após os procedimentos administrativos

       amoldarem-se às normas vigentes, impondo-se frisar que não constao estabelecimento de um liame

  causal entre as obrase o prélio eletivo.

       a conclusão de quePortanto, a soma da prova indiciária, testemunhal e documental desautoriza

as diversas obras tenham sido promovidas na intenção de obter votos para os  eleitos.Recorrentes

 Como é cediço, para a procedência de ações deste jaez, que possuio condão deimplicar,

inclusive, na perda de mandatos eletivos obtidosnas urnas, faz-se necessáriaa presença de prova idônea,

  consagradora e coerente da prática do abuso de poder, da captação irregular de sufrágio ou mesmo da

 conduta vedada, o que não restou demonstrado no presente caso.

       Nesse passo, a jurisprudência pátria assinala que descabe ao julgador fundamentar-seemmera

       presunção ou em suposição acerca da anuência ou do conhecimento do fato pelos Investigados, sendo

necessário, para o decreto de condenação,que as alegações sejam consubstanciadas em provarobusta e

      inconteste, poroportuno, assim,transcrevo osarestos do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

“Direito eleitoral e processual civil. Recurso especial eleitoral. Eleições 2016. AIJE. Abuso do poder
econômico. Litisconsórcio. Teoria da asserção. Nulidade processual não verificada. Ausência de prova
robusta. Recurso provido. 1. Recurso especial eleitoral contra acórdão do TRE/MG que, reformando
sentença em AIJE por abuso do poder econômico, condenou o ex-Prefeito do Município de Pedra
Bonita/MG à pena de inelegibilidade por oito anos e o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos em 2016 à
cassação dos respectivos diplomas, convocando novas eleições. I Hipótese 2. Hipótese de realização de
festa durante o período eleitoral em fazenda de propriedade do então prefeito, com oferecimento de
churrasco e bebidas para grande número de pessoas, supostamente em comemoração de aniversário de
motorista da prefeitura. 3. O acórdão concluiu que a festa teria sido desvirtuada em benefício dos
candidatos, com base no seguinte conjunto fático-probatório: (i) vários convidados trajavam roupas na
cor azul e o local estava enfeitado com bandeirolas da cor azul, que eram as cores de campanha dos
candidatos; (ii) havia grande número de pessoas no local da festa (de 500 a 1000 pessoas); (iii) o
aniversariante não tinha condições financeiras de custear evento de tal magnitude. 4. De acordo com o
acórdão, o grande número de pessoas e a pequena diferença de votos evidenciariam a potencialidade
lesiva da conduta para configurar abuso do poder econômico. Por outro lado, o acórdão afastou a
configuração de conduta vedada e de captação ilícita de sufrágio, por não ter havido qualquer pedido de
voto. [...] III Mérito 10. No mérito, não há, no acórdão regional, comprovação da gravidade das
condutas reputadas ilegais para a configuração do abuso do poder econômico. A utilização de camisetas
e de bandeirinhas nas cores da campanha dos candidatos e a quantidade de pessoas no evento não são
aptas a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas, em um contexto em que não houve
qualquer pedido de voto nem a presença dos candidatos. 11. Diante da gravidade das sanções impostas
em AIJE por abuso de poder, exige-se prova robusta e inconteste para que haja condenação.

 IV Conclusão 12. Recurso especial eleitoral provido.” (grifamos)Precedentes.

(Ac. de 9.5.2019 no REspe nº 50120, rel. Min. Admar Gonzaga, red. designado Min. Luís Roberto
Barroso.)
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 DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR E PREFEITO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL

REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM AMBIENTE

PÚBLICO. LICITUDE DA PROVA. PRELIMINARES AFASTADAS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE

SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. ABUSO DO PODER

 ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DA COLIGAÇÃO NÃO

CONHECIDO.

(...)

13. Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, é imprescindível a demonstração da

gravidade das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de abalar a normalidade e a

 legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa. Ademais, a condenação exige prova robusta,

não podendo se fundar em frágeis ilações ou em presunções quanto ao encadeamento dos fatos,

especialmente em razão da gravidade das sanções impostas. Precedentes. (grifado). (Recurso Especial

Eleitoral nº 46996, Acórdão, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de

justiça eletrônico, Data 29/08/2019).

 

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.

AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE

PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

(...)

 11. Diante da gravidade das sanções impostas em AIJE por abuso de poder, exige-se prova robusta e

inconteste para que haja condenação. Precedentes. (negritado). (Ação Cautelar nº 060390392, Acórdão,

Relator Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 26/06/2019, Página

25)

    Aliás, não é demasiado recordar, na esteira de remansosa jurisprudência, que haveria a

 necessidade de comprovar-se o nexo causal entre os atos acoimadosde ilegal e o comprometimento da

 lisura do pleito, o que não ocorreu no caso em epígrafe.

Destarte, restou evidenciadoque, a despeito da diversidade e complexidade dos fatos apontados

pelos investigantes, as provas produzidas pelas partes e submetidas ao crivo do contraditório e da ampla

defesa, em obediência ao devido processo legal, revelaram-se frágeis e inaptas a demonstrar a ocorrência

 dos ilícitos eleitoraisalegados.

Por último, registre-se que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial,  a regra a ser

   observada é a da preservação da soberania popular; e que perda de mandatos e diplomas e a restrição a

direitos fundamentais, como o são os direitos políticos, configuram medidas extremadas e

inequivocamente graves, e por isso mesmo somente podem ser tomadas em casos de evidente, firme e
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vigorosa comprovação de ocorrência de ilícito eleitoral que comprometa a lisura e higidez do processo

eleitoral.

  Nesse sentido, é o seguinte julgado do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

“Eleições 2012. Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE).

Alegação de prática de abuso do poder econômico e dos meios de comunicação social. Veiculação

de milhares de mensagens telefônicas no dia da eleição municipal. Reenquadramento jurídico dos

fatos delineados no acórdão. Ausência de prova robusta e consistente quanto à sua autoria, bem

como relativamente aos seus beneficiários. Recurso a que se dá provimento, para manter os

 1. Considerando a moldura fática delineada norecorrentes nos seus respectivos cargos eletivos.

acórdão do egrégio TRE do Rio de Janeiro e a transcrição dos depoimentos, é possível a

revaloração jurídica do que nele consignado, sem que isso importe em reexame da prova

produzida no processo. 2. Inexistência, neste caso, de prova robusta e coerente quanto à

responsabilização dos recorrentes pela prática da conduta ilícita, porquanto, excluídos os

depoimentos e os elementos colhidos de inquérito policial anulado, restam como elementos

probatórios os dois depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

um deles inconclusivo quanto à responsabilização dos recorrentes pela autoria da conduta ilícita e,

o outro, prestado pelo Delegado que presidiu o inquérito anulado - afirmando que teria visto, na

casa de pessoa ligada à campanha dos recorrentes, manuscrito com o teor da mensagem ilícita -,

não configura prova suficientemente robusta e indubitável da prática da conduta pelos recorrentes.

3. Ausência de benefício direto aos recorrentes: o teor da mensagem ilícita (O TRE informa: O

candidato a Prefeito Sergio Soares - 11 - está impugnado e seus votos não serão computados; não

jogue seu voto fora) só beneficiaria os recorrentes caso fossem os únicos adversários do candidato

prejudicado com o aludido informe. No caso, quatro candidatos estavam na disputa pelo cargo de

Prefeito e todos, exceto Sergio Soares, beneficiaram-se, em tese ou em abstrato, com o teor da

mensagem veiculada a cerca de 50.000 eleitores no dia do pleito. 4. Nos termos do escólio do

Professor Ministro Luiz Fux, a retirada de determinado candidato investido em mandato, de

forma legítima, pelo batismo popular, somente deve ocorrer em bases excepcionalíssimas,

notadamente em casos gravosos de abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio

manifestamente comprovados nos autos. (Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo

. Horizonte: Fórum, 2016, p. 115-116) Esta lição doutrinária leva à conclusão de que meras

alegações, alvitres ou suposições de ilícitos, se não lastreados em dados concretos e empíricos,

coerentes e firmes, não bastam à formação de juízo de condenação capaz de elidir a legitimidade

 5. do mandato popular obtido nas urnas. Recurso provido para julgar improcedente o pedido

.formulado na Representação, mantidos os recursantes nos seus respectivos cargos eletivos

Prejudicada a análise da Ação Cautelar 454-49/RJ - apensada a estes autos - por meio da qual o

Presidente do TRE/RJ deferiu o pedido dos ora recorrentes para que fossem mantidos nos cargos

de Prefeito e Vice-Prefeito de Itaboraí/RJ, até o julgamento deste recurso". (grifamos)

(Ac de  9.2.2017 no REspe 90190, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.)
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Portanto, entendo não haver prova robusta e inconteste dos alegados abuso do poder

político/econômico, condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio para que haja condenação dos

 recorrentes. Na verdade, conforme ficou demonstrado alhures, são meras suposições de ilícitos eleitorais

 sem qualquer lastro probatório concreto, coerente e firme, para formação de juízo de condenação capaz de

  elidir a legitimidade do mandato popular obtido nas urnas, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão

de primeiro grau.

Diante do exposto, e pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada

pelo Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, e VOTO, em dissonância com o parecer do

Procurador Regional Eleitoral, pelo conhecimento e provimento dos recursos, para reformar a decisãode

  julgar improcedentes os pedidos exordiais.primeiro graue, por conseguinte,

É como voto.

 

 

 

E X T R A T O    D A   A T A

 

RECURSO ELEITORAL Nº 0600531-66.2019.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: SÃO RAIMUNDO

NONATO/PI (13ª ZONA ELEITORAL)

Recorrentes: Carmelita de Castro Silva e Luís Alberto Costa Macêdo

Advogada: Geórgia Ferreira Martins Nunes (OAB/PI: 4.314)

Recorrente: Hélio Isaias da Silva

Advogada: Andreia de Araújo Silva (OAB/PI: 3.621)

Recorrente: Laércio Dias de Carvalho

Advogado: Josino Ribeiro Neto (OAB/PI: 748)

Recorrente: Nunes de Jesus Santos

Advogados: José Norberto Lopes Campelo (OAB/PI: 2.594) e Isabelle Marques Sousa (OAB/PI: 9.309)

Recorrentes: Rian Marcos Alves da Silva e José Ronaldo Deodato de Siqueira

Advogado: Germano Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI: 5.952)
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Recorrente: Martinho Afonso Ribeiro

Recorrida: Coligação FORÇA DO POVO (PDT/DEM/PTC/PSB/PSD/PT DO B)

Advogados: José Adailton Araújo Landim Neto (OAB/PI: 13.752), Raimundo de Araújo Silva Júnior

(OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI: 6.544) e Pedro de Alcântara Ribeiro

(OAB/PI: 2.402)

Recorrido: Avelar de Castro Ferreira

Advogados: José Adailton Araújo Landim Neto (OAB/PI: 13.752), Raimundo de Araújo Silva Júnior

(OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI: 6.544), Pedro de Alcântara Ribeiro

(OAB/PI: 2.402) e Terezinha de Castro Ferreira (OAB/PI: 9.106)

Relator: Juiz Charlles Max Pessoa Marques da Rocha

Relator designado para lavrar o acórdão: Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto

(JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL Nº

0600531-66.2019.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI (13ª ZONA

ELEITORAL)

Agravantes: Carmelita de Castro Silva e Luís Alberto Costa Macêdo

Advogada: Geórgia Ferreira Martins Nunes (OAB/PI: 4.314)

Agravada: Coligação FORÇA DO POVO (PDT/DEM/PTC/PSB/PSD/PT DO B)

Advogados: José Adailton Araújo Landim Neto (OAB/PI: 13.752), Raimundo de Araújo Silva Junior

(OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI: 6.544) e Pedro de Alcântara Ribeiro

(OAB/PI: 2.402)

Agravado: Avelar de Castro Ferreira

Advogados: José Adailton Araújo Landim Neto (OAB/PI: 13.752), Raimundo de Araújo Silva Junior

(OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI: 6.544), Pedro de Alcântara Ribeiro

(OAB/PI: 2.402) e Terezinha de Castro Ferreira (OAB/PI: 9.106

Interessado: Laércio Dias de Carvalho

Advogado: Josino Ribeiro Neto (OAB/PI: 748)

Interessado: Nunes de Jesus Santos

Advogados: José Norberto Lopes Campelo (OAB/PI: 2.594) e Isabelle Marques Sousa (OAB/PI: 9.309)

Interessados: Rian Marcos Alves da Silva  e José Ronaldo Deodato de Siqueira

Advogado: Germano Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI: 5.952)

Interessado: Martinho Afonso Ribeiro
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Interessado: Hélio Isaias da Silva

Advogada: Andreia de Araújo Silva (OAB/PI: 3.621)

Relator: Juiz Charlles Max Pessoa Marques da Rocha)

 

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade,

CONHECER dos recursos e, pelo voto de desempate, vencidos o Relator e o Juiz Agliberto Gomes

Machado e, parcialmente, o Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer, DAR PROVIMENTO a ambos os

recursos para julgar improcedentes os pedidos exordiais, na forma do voto divergente do Desembargador

Fernando Lopes e Silva Neto, o qual foi acompanhado pelos Juízes Antônio Soares dos Santos, Thiago

Mendes de Almeida Férrer (parcialmente), Aderson Antônio Brito Nogueira e pelo Desembargador José

James Gomes Pereira. Foi designado para lavrar o acórdão o Desembargador Fernando Lopes e Silva

Neto, autor do primeiro voto vencedor.

 

Decisão (Sessão 3.3.2020): Julgamento ADIADO para a sessão de 10.3.2020 por determinação do

Relator.

Decisão (Sessão 10.3.2020): Após o Relator, o Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto e o Doutor

Thiago Mendes de Almeida Férrer votarem pela rejeição da questão de ordem de julgamento conjunto da

AIME e AIJE, e os Doutores Agliberto Gomes Machado, Antônio Soares dos Santos e Aderson Antônio

Brito Nogueira votarem pelo seu acolhimento, o julgamento foi SUSPENSO para a sessão de 16.3.2020,

em face de pedido de vista de sua Excelência o Presidente, Desembargador Francisco Antônio Paes

Landim Filho, para proferir voto de desempate.

Decisão (Sessão 16.3.2020): Após o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por maioria, vencidos o

Relator, o Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer e o Desembargador Francisco Antônio Paes Landim

Filho, ACOLHER a questão de ordem de julgamento conjunto da AIME e AIJE, nos termos do voto

divergente do Juiz Agliberto Gomes Machado, o julgamento foi SUSPENSO. Acompanharam a

divergência o Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto e os Juízes Antônio Soares dos Santos e

Aderson Antônio Brito Nogueira.

Decisão (Sessão 23.4.2020): JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL: ACORDAM os Membros

do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, REJEITAR a questão de ordem arguida pelo advogado

José Norberto Lopes Campelo, na forma do voto do Relator; por unanimidade, CONHECER do agravo

regimental e, no mérito, por maioria, vencido o Juiz Antônio Soares dos Santos, NEGAR-LHE

PROVIMENTO, na forma do voto do Relator.

Decisão (Sessão 23.4.2020): ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por

maioria, vencido Juiz Antônio Soares dos Santos, REJEITAR a preliminar de ausência de constituição de

litisconsórcio passivo necessário e, em relação à preliminar de ilicitude da prova, REJEITAR o

desentranhamento das mídias carreadas aos autos e RESERVAR a análise da ilicitude da prova durante a

apreciação do mérito, na forma do voto do Relator; no mérito, após o voto do Relator pelo conhecimento
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e desprovimento dos recursos eleitorais, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que julgou

parcialmente procedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ressalvando-se apenas a não

aplicação da sanção de inelegibilidade ao recorrente Luís Alberto Costa Macedo, o julgamento foi

SUSPENSO, em face do pedido de vista formulado pelo Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto.

Decisão (Sessão 11.5.2020): Julgamento SUSPENSO, em face do pedido de vista do Desembargador

Fernando Lopes e Silva Neto no Recurso Eleitoral nº 0600533-36.2019.6.18.0000, o qual deve ser julgado

conjuntamente com o presente processo na sessão de 19.5.2020.

Decisão (Sessão 19.5.2020): Após o Tribunal, por unanimidade, CONHECER de ambos os recursos, e o

Relator, acompanhado pelo Juiz Agliberto Gomes Machado, votar: a) pelo PARCIAL PROVIMENTO do

Recurso ID 2272620 (Carmelita de Castro Silva. Luís Alberto Costa Macêdo e Hélio Isaías da Silva),

mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a presente Ação de

Investigação Judicial Eleitoral, ressalvando-se em relação à decisão recorrida apenas a não aplicação da

sanção de inelegibilidade ao recorrente Luís Alberto Costa Macedo; b) pelo DESPROVIMENTO do

Recurso ID 2272670 (Rian Marcos Alves da Silva, Nunes de Jesus Santos, Laércio Dias de Carvalho,

José Ronaldo Deodato de Siqueira e Martinho Afonso Ribeiro), mantendo-se hígida, nesse particular, a

sentença de primeiro grau; o Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, acompanhado pelos Juízes

Antônio Soares dos Santos e Aderson Antônio Brito Nogueira, votar pelo PROVIMENTO de ambos os

recursos para julgar improcedentes os pedidos exordiais; e o Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer

votar: a) pelo PARCIAL PROVIMENTO do Recurso ID 2272620 (Carmelita de Castro Silva. Luís

Alberto Costa Macêdo e Hélio Isaías da Silva) para não aplicar a sanção de inelegibilidade ao recorrente

Hélio Isaías da Silva, divergindo do Relator apenas neste ponto, acompanhando-o quanto à aplicação da

sanção pecuniária ao recorrente referido, bem como quanto à manutenção da sentença em relação aos

recorrentes Carmelita de Castro Silva e Luís Alberto Costa Macêdo, ressalvando-se em relação à decisão

recorrida apenas a não aplicação da sanção de inelegibilidade ao recorrente Luís Alberto Costa Macedo;

b) pelo PARCIAL PROVIMENTO do Recurso ID 2272670 (Rian Marcos Alves da Silva, Nunes de Jesus

Santos, Laércio Dias de Carvalho, José Ronaldo Deodato de Siqueira e Martinho Afonso Ribeiro),

julgando improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral em relação a Laércio Dias de Carvalho,

divergindo do Relator apenas neste ponto, acompanhando-o quanto à manutenção da sentença na íntegra

em relação aos recorrentes Rian Marcos Alves da Silva, Nunes de Jesus Santos, José Ronaldo Deodato de

Siqueira e Martinho Afonso Ribeiro; em seguida, o julgamento foi SUSPENSO para a sessão de

26.5.2020, mercê de pedido de vista do Presidente para proferir voto de desempate.

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José James Gomes Pereira.

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Fernando Lopes e Silva

Neto (Desembargador convocado), Agliberto Gomes Machado, Antônio Soares dos Santos, Thiago

Mendes de Almeida Férrer, Aderson Antônio Brito Nogueira e Charlles Max Pessoa Marques da Rocha.

Presente o Procurador Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira. Não

participou do julgamento o Desembargador Erivan José da Silva Lopes, mercê de sua ausência na sessão

em que iniciada a apreciação do feito.
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SESSÃO DE 26.5.2020
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito1
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2017.
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MEDINA, José Miguel Garcia.  4. ed. rev., atual. e ampl.2 Curso de direito processual civil moderno.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. p. 209.
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3SOUZA, Artur César de. O princípio da cooperação no Projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de
 Processo., São Paulo, v. 38, n. 225, p. 65-81, nov. 2013.
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ACÓRDÃO Nº 060176435
RECURSO  ELEITORAL  Nº  0601764-35.2018.6.18.0000  (PJE).  ORIGEM:  JOÃO

COSTA/PI (20ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI).)

Recorrentes:  José  Francisco  Assis  Magalhães,  Cleber  Magalhães  Cardoso,  Isaias

Gomes Ferreira, Hipolito Neto Mendes da Silva, Gil Carlos Santana Barbosa, Pedro Alves

Batista,  Maria  Lopes,  Anderson  Wallecy  Rodrigues  de  Carvalho,  Neuton Ferreira  dos

Santos,  Maria  Sonia  Tavares Piauilino de Assis,  Valeria Gomes Alves,  João de Deus

Vieira e Coligação TRABALHO E RESPEITO: VOCÊ MERECE

Advogado: Ricardo Rodrigues de Sousa Martins Neto (OAB/PI: 10.268)

Recorrido: Ministério Público Eleitoral da 20ª Zona

Relator: Desembargador Erivan José da Silva Lopes

ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. FRAUDE À

QUOTA  DE  GÊNERO.  VIA  ELEITA  ADEQUADA.

MATÉRIA  QUE  PODE  SER  OBJETO  DE  AÇÃO  DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E DE AÇÃO DE

IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PRECLUSÃO.

INOCORRÊNCIA.  FRAUDE QUE SOMENTE PODERIA

SER  CONSTATADA  NO  CURSO  DA  CAMPANHA.

INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO

ART.  330,  §  1º,  DO  CPC.  CITAÇÃO

DESACOMPANHADA  DE  CÓPIA  DOS  ANEXOS  DA

INICIAL.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  À  DEFESA.

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD

CAUSAM.  REJEIÇÃO.  OBSERVÂNCIA  DO

LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO  ENTRE

CANDIDATOS  DA  MESMA  COLIGAÇÃO.  NULIDADE

PROCESSUAL.  DEPOIMENTOS  PESSOAIS  DAS

INVESTIGADAS  TOMADOS  SEM  SUAS  ANUÊNCIAS.

DEPOIMENTOS ADMITIDOS APENAS EM FAVOR DAS

INVESTIGADAS.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.

REJEIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CAMPANHAS



REALIZADAS MEDIANTE ABORDAGEM PESSOAL DE

ELEITORES  EM  VIAS  PÚBLICAS  E  RESIDÊNCIAS.

AUSÊNCIA DE PROPAGANDA E MOVIMENTAÇÃO DE

RECURSOS EM VALORES MÓDICOS.  FRAUDE NÃO

CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA

FRAUDE. PROVIMENTO DO RECURSO.

PRELIMINARES:

1  -  A ocorrência  de  fraude,  mediante  lançamento  de

candidaturas femininas fictícias, visando apenas simular

o  cumprimento  aos  percentuais  de  candidaturas  por

gênero, fixados no art. 10, § 3º, da Lei 9.604/1997, pode

ser  objeto  tanto  da  Ação  de  Impugnação  de  Mandato

Eletivo quanto da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

2 -  Rejeita-se preliminar de preclusão, suscitada sob o

argumento  de  que  o  Investigante  deixou  de  aforar

impugnações  aos  Requerimentos  de  Registro  de

Candidatura no momento oportuno, uma vez que apenas

no curso das campanhas eleitorais,  ou mesmo ao seu

final, seria possível identificar situações que denotem a

ocorrência de fraude.

3 - Não é inepta a petição inicial quando presentes seus

elementos essenciais (partes, causa de pedir e pedido) e

ausentes  os  vícios  previstos  no  art.  330,  §  1º,  do

CPC/2015, de modo a possibilitar às partes o exercício

do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  bem  como  o

esclarecimento  dos  fatos  no  curso  da  instrução

processual.  Precedente:  Ação  de  Investigação  Judicial

Eleitoral  nº  060185189/TSE,  publicado  no  DJE  de

12/03/2019.

4 - Não há que se falar em inépcia da inicial, na hipótese

de citação desacompanhada de cópias de documentos



que a instruem, se o descumprimento dessa formalidade

não implicou prejuízo para a defesa dos investigados.

5  -  Nos  termos  de  precedentes  do  Tribunal  Superior

Eleitoral  (REspe  nº  19392/Valença  do  Piauí),  a

procedência  da  ação  ajuizada  com  fundamento  em

fraude à quota de gênero implica a desconstituição dos

mandatos e diplomas de todos os candidatos a vereador,

eleitos  e  suplentes,  integrantes  da  mesma  coligação,

razão  pela  qual  impõe-se  a  formação  de  litisconsórcio

passivo necessário entre eles.

6 - Conforme reiterados precedentes do Tribunal Superior

Eleitoral,  ante a falta de previsão na Lei Complementar

64/1990  e  o  caráter  indisponível  dos  interesses

envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados

em sede de AIJE, embora eles não estejam impedidos de

fazê–lo,  caso  a  isso  se  disponham.  (AIJE  060196965,

DJE  de  08/05/2020;  AI  28918/SC,  DJe  de  25.2.2019;

AIJE  0601754–89/DF,  DJe  de  13.12.2018;  AIJE

0601575–58/DF,  DJe  de  12.12.2018;  AgR–RMS

2641/RN,  DJe  de  27.9.2018;  RHC  131/MG,  DJe  de

5.8.2009; HC 85.029, DJ de 1º.4.2005).

7 - Depoimentos pessoais tomados sem a anuência dos

investigados  podem  ser  admitidos  apenas  em  seus

benefícios,  mediante  aplicação  do  princípio  da

proporcionalidade pro reo nos processos eleitorais, dado

o seu caráter sancionador.

8 - O refazimento da oitiva de testemunha, com o objetivo

de  sanar  falha  de  registro  audiovisual  e  recompor  a

integralidade do acervo probatório colacionado nos autos,

não  implica  a  nulidade  da  sentença  anteriormente

proferida, uma vez que aquele ato em nada influiu no livre



e motivado convencimento do Juiz Eleitoral, manifestado

na decisão recorrida.

MÉRITO:

9 - Ínfima votação e ausência de gastos com publicidade

de campanha não configuram, por si sós, fraude à quota

de gênero.

10  -  A  inexistência  de  material  de  propaganda  não

desnatura  os  meios  empregados  pelas  candidatas  -

busca de apoio mediante contato pessoal com possíveis

eleitores, em via pública ou em suas residências - como

legítimos  atos  de  campanha  eleitoral.  Campanha

comprovada  por  imagens,  depoimentos  pessoais  e

testemunhais.

11  -  Caso  em  que  as  investigadas  compareceram  às

urnas, não pediram votos em favor de outros candidatos

ao mesmo cargo e não afirmaram terem desistido, sequer

tacitamente, de suas campanhas, de modo que as provas

produzidas demonstram a realização de campanha pelas

candidatas, ainda que de forma modesta.

12 - Para a configuração da fraude à quota de gênero,

prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, é necessária

a  existência  de  prova  robusta,  indene  de  dúvidas  e

aderente às circunstâncias do caso concreto, a denotar o

inequívoco  fim  de  burlar  a  legislação  (TSE,  REspe  nº

25565, DJE de 26/06/2020).

13 - Recurso conhecido e provido.

Sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  JOSÉ  JAMES

GOMES PEREIRA, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por

unanimidade,  REJEITAR  as  preliminares  de  ausência  de  interesse  processual  por

inadequação da via eleita, de preclusão, de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva ad

causam e de nulidade da sentença, ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar de nulidade



processual  para  admitir,  como  prova  nos  autos,  os  depoimentos  pessoais  das

investigadas  Maria  Sonia  Tavares  Piauilino  de  Assis  e  Valeria  Gomes  Alves  apenas

quanto ao esclarecimento de fatos em favor de suas defesas; no mérito, por unanimidade,

CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença vergastada e

julgar improcedentes os pedidos exordiais desta Ação de Investigação Judicial Eleitoral,

ante a ausência de provas da perpetração da fraude alegada na inicial, na forma do voto

do Relator. 

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

do Piauí, em Teresina, 21 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ERIVAN JOSÉ DA SILVA LOPES

Relator



R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR ERIVAN JOSÉ DA SILVA LOPES (RELATOR):

Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador

Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Cuida-se  de  recurso  interposto  por  JOSÉ  FRANCISCO  ASSIS  MAGALHÃES,

CLEBER  MAGALHÃES  CARDOSO,  ISAIAS  GOMES  FERREIRA,  HIPOLITO  NETO

MENDES  DA SILVA,  GIL CARLOS  SANTANA BARBOSA,  PEDRO  ALVES  BATISTA,

MARIA  LOPES,  ANDERSON  WALLECY  RODRIGUES  DE  CARVALHO,  NEUTON

FERREIRA DOS SANTOS, MARIA SONIA TAVARES PIAUILINO DE ASSIS,  VALÉRIA

GOMES ALVES, JOÃO DE DEUS VIEIRA e COLIGAÇÃO "TRABALHO E RESPEITO:

VOCÊ MERECE" contra a sentença proferida na AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

ELEITORAL Nº 747-21.2016.6.18.0020 pelo MM Juiz da 20ª Zona Eleitoral  que julgou

parcialmente procedentes os pedidos exordiais  para:  1.  cassar  os diplomas de Isaías

Gomes Ferreira, Hipólito Neto Mendes da Silva, Gil Carlos Santana Barbosa, Pedro Alves

Batista,  Anderson Wallecy Rodrigues de Carvalho,  Neuton Ferreira  dos Santos,  Maria

Sônia Tavares Piauilino de Assis e Valéria Gomes Alves, declarando nulos os votos que

lhes foram destinados; e 2. declarar a inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos, das

candidatas  que  proporcionaram  a  ocorrência  da  infração  reconhecida  na  presente

demanda: Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis e Valéria Gomes Alves.

Na inicial  da  actio,  o  Ministério Público Eleitoral  alegou que as candidatas ao

cargo de Vereador, no pleito de 2016, no Município de João Costa/PI, Sras. Maria Sônia

Tavares Piauilino de Assis e Valeria Gomes Alves, embora tenham arrecadado recursos,

não realizaram gastos nem praticaram atos de campanha eleitoral, tendo obtido apenas

um voto, de modo que as suas candidaturas se revelariam fictícias, pois visavam apenas

compor o percentual mínimo de candidatura por gênero de que trata o art. 10, § 3º, da Lei

nº 9.504/97.

Postulou, ao final, em razão das alegadas candidaturas fraudulentas, a cassação

dos diplomas e a declaração de inelegibilidade dos candidatos investigados, titulares e

suplentes, com a consequente decretação da nulidade de seus votos e a realização de

novos cálculos aos demais partidos.



A inicial  veio  acompanhada de  uma relação  dos  candidatos  que  obtiveram 0

(zero)  ou 1  (um)  voto  por  município  no Piauí,  no pleito  de 2016, e dos extratos das

prestações de contas finais dos Investigados, exceto os de Hipólito Neto Mendes da Silva,

Gil Carlos Santana Barbosa e Pedro Alves Batista.

Em contestação, os investigados COLIGAÇÃO “TRABALHO E RESPEITO: VOCÊ

MERECE!”,  JOSÉ  FRANCISCO  DE  ASSIS  MAGALHÃES,  CLEBER  MAGALHÃES

CARDOSO,  ISAIAS  GOMES  FERREIRA,  HIPÓLITO  NETO  MENDES  DA SILVA,  GIL

CARLOS SANTANA BARBOSA, PEDRO ALVES BATISTA, MARIA LOPES, ANDERSON

WALLECY  RODRIGUES  DE  CARVALHO  e  NEUTON  FERREIRA  DOS  SANTOS

suscitaram  preliminares,  a  saber:  1)  ilegitimidade  passiva  ad  causam dos  demais

candidatos  da  Coligação  por  ausência  de  participação  na  perpetração  das  supostas

fraudes; 2) ilegitimidade passiva ad causam da Coligação investigada, uma vez que não

pode sujeitar-se às sanções previstas na Lei  Complementar nº  64/90;  3) ausência de

interesse  processual  por  inadequação  da  via  eleita,  sustentando  que  a  apuração  de

fraude é objeto da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, não da Ação de Investigação

Judiciária Eleitoral; 4) inépcia da inicial, sob o argumento de que foram descumpridos os

requisitos da petição de ingresso, porquanto deixou-se de mencionar em que consistia a

fraude para viabilizar  o  registro  de candidatos do sexo masculino,  fato crucial  para o

deslinde da controvérsia ora discutida; 5) inépcia da inicial por omissão na entrega da

segunda via da inicial e das cópias dos documentos que a acompanham, o que configura

descumprimento ao art. 22, I, “a”, da Lei Complementar nº 64/90, bem como cerceamento

de defesa.

Suscitaram  ainda  a  ocorrência  de  preclusão,  sob  o  argumento  de  que  o

Investigante  deixou  de  aforar  impugnações  aos  Requerimentos  de  Registro  de

Candidatura no momento oportuno.

No mérito,  sustentaram que a parte investigante limitou-se a alegar  a suposta

fraude  com fundamento  apenas na  quantidade  de votos  obtidos  pelas  candidatas  da

Coligação Investigada, deixando de apresentar uma narrativa minimamente consistente,

pois a indicação de que houve fraude fora por demais genérica.

Disseram que algumas das candidatas registradas não obtiveram êxito em suas

campanhas eleitorais, vindo a obter quantidade pequena de votos, mas esse fato seria



insuficiente para caracterizar o descumprimento superveniente do § 3º do art. 10 da Lei

9.504/97, observado quando da apresentação dos pedidos de registro de candidatura.

Afirmaram inexistir nos autos prova da perpetração de ilícito eleitoral que pudesse

ser  imputado  aos  investigados,  que  de  forma  alguma  poderiam  sofrer  as  sanções

postuladas pelo Investigante.

Pugnaram,  então,  pelo  acolhimento  das  preliminares  e,  no  mérito,  pela

improcedência dos pedidos.

Por sua vez, as investigadas MARIA SÔNIA TAVARES PIAUILINO DE ASSIS e

VALERIA GOMES ALVES apresentaram contestação também suscitando as preliminares:

1) de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, sustentando que a

apuração de fraude é objeto da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, não da Ação de

Investigação Judiciária Eleitoral; 2) de inépcia da inicial, sob o argumento de que foram

descumpridos os requisitos da petição de ingresso, porquanto deixou-se de mencionar em

que consistia a fraude para viabilizar o registro de candidatos do sexo masculino, fato

crucial para o deslinde da controvérsia ora discutida; 3) de inépcia da inicial por omissão

na entrega da segunda via da inicial e das cópias dos documentos que a acompanham, o

que configura descumprimento ao art.  22,  I,  “a”,  da Lei  Complementar  nº  64/90,  bem

como cerceamento de defesa.

Sustentaram,  ainda,  a  ocorrência  de  preclusão,  sob  o  argumento  de  que  o

Investigante  deixou  de  aforar  impugnações  aos  Requerimentos  de  Registro  de

Candidatura no momento oportuno.

No  mérito,  reproduziram  as  alegações  deduzidas  pelos  demais  Investigados.

Destacaram que movimentaram recursos em suas campanhas, no valor de R$ 880,00

(oitocentos e oitenta reais) individualmente, e que participaram de eventos, a exemplo de

comícios  e  caminhadas,  realizando  suas  campanhas  de  acordo  com suas  condições

financeiras.

Ao  final,  requereram  o  acolhimento  das  preliminares  e,  no  mérito,  pela

improcedência dos pedidos.

Na instrução, foram tomadas as oitivas das testemunhas arroladas pelas partes,

bem  como  os  depoimentos  pessoais  das  Investigadas  MARIA  SÔNIA  TAVARES

PIAUILINO DE ASSIS e VALERIA GOMES ALVES.



Em alegações finais, o Ministério Público reiterou os argumentos no sentido de ter

ocorrido fraude em relação ao percentual mínimo de candidaturas femininas, postulando a

procedência dos pedidos encartados na inicial.

Os  investigados  apresentaram alegações  derradeiras,  renovando  o  pedido  de

acolhimento  das preliminares  apontadas na contestação  e,  no  mérito,  pugnando pela

improcedência  das  postulações  exordiais,  ante  a  comprovação,  nos  autos,  após  a

instrução processual, da inexistência de fraude ou abuso de poder.

Na sentença (fls. 43/57, ID 75346), o MM Juiz Eleitoral acolheu a preliminar de

ilegitimidade  passiva  da  Coligação  “TRABALHO  E  RESPEITO:  VOCÊ  MERECE!”  e

rejeitou as demais prefaciais suscitadas pelos Investigados.

No  mérito,  reconheceu  como  fraudulentas  as  candidaturas  de  Maria  Sônia

Tavares Piauilino de Assis e de Valéria Gomes Alves, tendo em conta que a primeira, em

seu depoimento, não soube informar o nome da Coligação, que ambas obtiveram apenas

um  voto  e  que,  conforme  prestação  de  contas,  registraram  despesas  somente  com

serviços  próprios  prestados  por  terceiros,  sem  realizar  gastos  com  publicidade  de

campanha.

Assim, cassou os diplomas das investigadas Maria Sônia Tavares Piauilino de

Assis  e  de Valéria  Gomes  Alves.  Além disso,  reputou  legítima apenas a  candidatura

feminina de Maria Lopes e considerou, para manter o percentual estabelecido por lei, que

somente  duas  candidaturas  masculinas  seriam  lícitas  para  concorrer  pela  mesma

Coligação,  quais  sejam,  as  dos  dois  candidatos  mais  votados,  José  Francisco  Assis

Magalhães e Cleber Magalhães Cardoso.

Com  isso,  cassou  também  os  diplomas  dos  demais  6  (seis)  candidatos  que

concorreram pela referenciada Coligação, quais sejam, Isaias Gomes Ferreira, Hipólito

Neto  Mendes  da  Silva,  Gil  Carlos  Santana  Barbosa,  Pedro  Alves  Batista,  Anderson

Wallecy Rodrigues de Carvalho e Neuton Ferreira Dos Santos.

Finalmente, reputou nulos os votos atribuídos aos investigados que tiveram seus

diplomas cassados e declarou a inelegibilidade, pelo prazo de oito anos, das candidatas

apontadas como responsáveis pela infração - Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis e de



Valéria  Gomes  Alves  -,  determinando,  por  conseguinte,  o  recálculo  do  quociente

partidário, após o trânsito em julgado do decisum.

Os investigados interpuseram Embargos de Declaração (fls. 60/65, ID 75346), os

quais foram rejeitados (decisão às fls. 75/76, ID 75346).

Daí  o  recurso  (fls.  79/117,  ID  75346),  no  qual  os  investigados  suscitam

preliminares: 1) de nulidade processual, em razão ter sido imposto às Investigadas prestar

depoimento  pessoal  em  Juízo,  configurando  constrangimento  ilegal;  2)  ilegitimidade

passiva ad causam dos demais candidatos da Coligação por ausência de participação na

perpetração das supostas fraudes; 3) ausência de interesse processual por inadequação

da via eleita, sustentando que a apuração de fraude é objeto da Ação de Impugnação de

Mandato Eletivo, não da Ação de Investigação Judiciária Eleitoral; 4) inépcia da inicial,

sob  o  argumento  de  que  foram  descumpridos  os  requisitos  da  petição  de  ingresso,

porquanto deixou-se de mencionar em que consistia a fraude para viabilizar o registro de

candidatos do sexo masculino, fato crucial para o deslinde da controvérsia ora discutida;

5) inépcia da inicial por omissão na entrega da segunda via da inicial e das cópias dos

documentos que a acompanham, o que configura descumprimento ao art. 22, I, “a”, da Lei

Complementar  nº  64/90,  bem  como  cerceamento  de  defesa;  6)  preclusão,  sob  o

argumento de que o Investigante deixou de aforar impugnações aos Requerimentos de

Registro de Candidatura no momento oportuno.

No mérito, negam veementemente a ocorrência de fraude e/ou abuso de poder,

destacando que o investigante não se desincumbiu da sua obrigação de comprovar os

fatos.

Asseveram que as investigadas Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis e Valéria

Gomes Alves movimentaram recursos no montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta

reais), cada, aquela realizando gastos com serviços prestados por terceiros, apontados

nos respectivos recibos eleitorais.

Afirmam  que  ambas  as  candidatas  participaram  ativa  e  corriqueiramente  de

eventos de campanha, como passeatas e comícios, conforme imagens acostadas aos

autos.

Sustentam  que  a  participação  das  mencionadas  candidatas  em  atos  de

campanha, inclusive com abordagem de eleitores para pedir apoio e voto, também foram



comprovados por prova oral, consoante depoimentos prestados pelas testemunhas José

Paulo Alves da Silva, Élsio Gomes Dias e Bibiano Tavares de Sá.

Aduzem que o  fato  dessas candidatas terem obtido inexpressiva votação não

configura  fraude,  tampouco  seria  suficiente  para  ensejar  os  graves  consectários  aos

demais candidatos que concorreram pela mesma Coligação.

Pedem,  ao  final,  o  conhecimento  e  provimento  do  Recurso  para  acolher  as

preliminares suscitadas e, no mérito, para reformar a sentença, julgando improcedentes

os pedidos exordiais.

O  Promotor  de  Justiça  com  ofício  perante  a  20ª  Zona  Eleitoral,  em  suas

contrarrazões  (fls.  119/137,  ID  75346),  pugna  pela  manutenção  da  Sentença,

asseverando que o acervo probatório evidencia fraude ao disposto no art. 10, § 3º da Lei

9.504/97.

Nesta instância, o Procurador Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição das

preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso (ID 82268).

Os  Recorrentes  apresentaram  petição  incidental  (ID  83686)  registrando  a

ausência, nos autos, dos registros contendo a oitiva da testemunha Bibiano Tavares de

Sá, colhida durante a instrução processual realizada na 20ª Zona Eleitoral, prova essa

que reputam fundamental para a defesa, uma vez que o conteúdo extraído do referido

depoimento consistiria em um dos principais elementos de prova da inexistência da fraude

discutida no feito, sendo imperioso que conste integralmente no bojo dos autos, sob pena

de configuração de cerceamento de defesa.

Destacaram que o Ministério Público Eleitoral,  ao emitir  seu parecer,  assentou

que o depoimento da mencionada testemunha “não está na mídia que acompanha os

autos físicos nem no respectivo arquivo gerado no Processo Judicial Eletrônico (PJE)”.

Pugnaram,  então,  pela  juntada  da  mídia  digital  contendo  o  depoimento  da

testemunha Bibiano Tavares de Sá, e pelo posterior retorno dos autos Ministério Público,

para ciência e elaboração de novo parecer.

Compulsando  os  autos  eletrônicos,  ficou  constatado  que,  no  documento  ID

75420, do PJe, referente ao registro audiovisual da oitiva da testemunha Elsio Gomes

Dias (do início ao tempo 05’16”), consta também, a partir do tempo 05’37”, até o final da



gravação no mesmo documento,  o registro  do início  da oitiva  da testemunha Bibiano

Tavares de Sá, porém, contendo apenas as indagações sobre sua qualificação, interesse

na causa e parentesco, concluindo com a advertência de falar a verdade, sob pena de

falso testemunho. Prosseguindo no exame dos arquivos, verificou-se que, no documento

ID 75421,  no  PJe,  é  retomado o  registro  do que  seria  o  depoimento  da  testemunha

Bibiano Tavares de Sá, porém, sem formulação de perguntas nem outra manifestação que

ensejasse reposta do depoente, o qual foi então dispensado, no tempo 00’20”.

Nessa circunstância, o cotejo do teor daqueles arquivos deixou dúvidas sobre a

tomada ou não da oitiva da testemunha Bibiano Tavares de Sá, pois no primeiro registro

ela chega a ser identificada e alertada para o dever de dizer a verdade, mas a gravação é

encerrada  antes  que  a  primeira  pergunta  tenha  sido  formulada,  ficando  o  registro

fracionado, continuando no arquivo subsequente sem perguntas formuladas pelo Juiz,

pelos  advogados  ou  pelo  Ministério  Público,  encerrando-se  em  20  segundos,  com a

dispensa da testemunha.

Desse modo, dada a impossibilidade de saber se estão ausentes os registros da

oitiva da testemunha Bibiano Tavares de Sá, em razão do seu fracionamento em dois

arquivos audiovisuais, ou se ela foi dispensada após sua qualificação, o então Relator do

recurso  determinou  ao  Juízo  da  20ª  Zona  Eleitoral  que  informasse  se  a  testemunha

Bibiano  Tavares  de  Sá  foi  efetivamente  ouvida  durante  a  audiência  realizada  em

23/10/2017, ou se teve sua oitiva dispensada, devendo colacionar aos autos o inteiro teor

de seu depoimento, caso tenha sido tomado.

Em  resposta  (ID  515470),  o  Juiz  da  20ª  Zona  Eleitoral  informou  que  foram

verificados os arquivos referentes ao processo de origem, constatando que a testemunha

BIBIANO TAVARES DE SÁ “adentrou  a  sala  de  audiência  no minuto  05:35  no  vídeo

referente  ao  depoimento  prestado  pela  testemunha  Elsio  Gomes  Dias  e  respondeu

algumas perguntas referentes ao eventual interesse na demanda”, acrescentando que,

“no vídeo posterior,  logo no minuto 00:18, a testemunha BIBIANO TAVARES DE SÁ e

liberada”. Concluiu que, “pelo decurso de tempo (mais de um ano da realização do ato),

não é  possível  verificar  se a  testemunha BIBIANO TAVARES DE SÁ de fato  prestou

depoimento ou foi dispensada”.



Os Recorrentes,  então,  atravessaram outra  petição  incidental  (ID  621470),  na

qual  reafirmam que a testemunha Bibiano  Tavares de Sá foi  efetivamente ouvida em

Juízo,  ressaltando tratar-se de relevante  prova da inexistência  da fraude discutida no

processo, de modo que a ausência de seu depoimento implica gravíssimo cerceamento

de defesa.

Com isso,  pediram:  a) seja realizada nova busca minuciosa na totalidade dos

arquivos  (físicos  e  eletrônicos)  do  Cartório  Eleitoral,  objetivando  o  encontro  da  mídia

digital em referência; b) seja determinado o refazimento do depoimento da testemunha Sr.

Bibiano Tavares de Sá, já qualificada na contestação dos ora Recorrentes, para que a

nova  mídia  digital  contendo  o  depoimento  gravado  seja  anexada  aos  autos;  c)  seja

determinada a instauração de processo administrativo disciplinar objetivando a apuração

de responsabilidades pela grave falha constatada.

Antes de apreciar e decidir os pedidos incidentais em tela, o eminente Relator do

feito determinou a intimação da parte recorrida para se manifestar, no prazo de 5 (cinco)

dias,  em  observância  ao  disposto  nos  arts.  9º  e  10  do  Código  de  Processo  Civil,

subsidiariamente aplicado aos processos eleitorais, conforme dispõe o art. 15 do mesmo

Código (ID 842120).

O  Procurador  Regional  Eleitoral  manifestou-se,  então,  pela  intimação  do

Ministério Público com atribuição junto à 20ª Zona Eleitoral (1111120), o que foi deferido

conforme despacho lançado no ID 2099870. Em resposta, o Promotor Eleitoral da 20ª

Zona informou que não participou da instrução processual em primeira instância, ficando,

então, prejudicada a sua manifestação para possíveis esclarecimentos acerca da oitiva da

testemunha Bibiano Tavares de Sá (ID 2137720).

Finalmente,  o  Procurador  Regional  Eleitoral  considera  que  a  ausência  do

depoimento da testemunha Bibiano Tavares de Sá decorre de erro meramente técnico.

Porém,  como  esse  fato  impossibilita  o  acesso  ao  seu  conteúdo,  manifesta-se  pelo

deferimento  da  conversão  do  feito  em  diligência,  conforme  petição  formulada  pelos

Recorrentes (ID 621470), a fim de que seja determinado ao Cartório Eleitoral da 20ª Zona

que realize busca minuciosa na totalidade dos arquivos - físicos e eletrônicos - daquela

unidade cartorária, objetivando a localização da mídia digital em referência e, em caso

negativo, que seja fornecida certidão acerca do que se apurou, realizando-se, então, a



retomada  do  depoimento  da  testemunha,  remetendo-se,  posteriormente,  a  respectiva

mídia digital a este Tribunal, para a sua anexação aos autos deste Recurso (ID 2303670).

O  Relator  do  feito,  então,  acolheu  a  manifestação  da  Procuradoria  Regional

Eleitoral e deferiu o pedido dos Investigados/Recorrentes (ID 621470), determinando ao

Juízo  da  20ª  Zona  Eleitoral  que  realizasse  busca  minuciosa  na  totalidade  de  seus

arquivos - físicos e eletrônicos -  objetivando a localização da mídia digital  contendo o

registro  da  oitiva  da  testemunha Bibiano  Tavares  de  Sá,  colhido  durante  a  instrução

processual,  e,  em  não  sendo  localizado,  que  certificasse  a  ocorrência  e  adotasse

providências  com vistas  ao refazimento  do ato  de  oitiva  da referenciada  testemunha,

remetendo-se a respectiva mídia digital contendo o seu depoimento a este Tribunal, para

juntada aos autos deste Recurso (decisão interlocutória no ID 2566320).

Cumprindo  a  decisão  mencionada,  o  Juízo  da  20ª  Zona  Eleitoral  tomou

novamente o depoimento da testemunha Bibiano Tavares de Sá, em audiência realizada

no dia 12/02/2020, encaminhando a este Tribunal os registros e termos respectivos (IDs

2827170, 2827820 e 2827870).

Em decorrência disso, foi determinada a intimação dos Investigados/Recorrentes

para, no prazo de 3 (três) dias, se manifestarem acerca da prova testemunhal refeita, em

cumprimento ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil (ID 2828870).

Em derradeira  petição  (ID  2886620),  os  Investigados/Recorrentes  suscitam  a

nulidade da sentença, alegando que, quando da sua elaboração, o Juiz decidiu olvidando

da  referenciada  prova  testemunhal,  porque  ausente  dos  autos.  Pugnam,  então,  pela

remessa dos autos à 20ª Zona Eleitoral para que seja proferida nova decisão, levando em

conta o depoimento prestado pela testemunha Bibiano Tavares de Sá, que comprovaria a

realização de atos de campanha e pedidos de votos.

Finalmente,  o  Procurador  Regional  Eleitoral  opina  pelo  não  acolhimento  da

preliminar de nulidade da sentença (ID 2916220) e ratifica o parecer de ID 82268, pelo

desprovimento do apelo, asseverando que a oitiva de Bibiano Tavares de Sá não teria

sido capaz de alterar o entendimento sedimentado naquela manifestação.

É o relatório.



V  O  T  O 

O SENHOR DESEMBARGADOR ERIVAN JOSÉ DA SILVA LOPES (RELATOR):

Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador

Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto pela Coligação "TRABALHO E

RESPEITO: VOCÊ MERECE" e por seus respectivos candidatos a vereador nas eleições

de 2016, no município de João Costa - PI, contra a sentença proferida pelo MM Juiz da

20ª Zona Eleitoral,  que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para:  1.

cassar os diplomas de Isaías Gomes Ferreira, Hipólito Neto Mendes da Silva, Gil Carlos

Santana Barbosa, Pedro Alves Batista, Anderson Wallecy Rodrigues de Carvalho, Neuton

Ferreira  dos  Santos,  Maria  Sônia  Tavares  Piauilino  de  Assis  e  Valéria  Gomes  Alves,

declarando nulos os votos que lhes foram destinados; e 2. declarar a inelegibilidade, pelo

prazo  de 8  (oito)  anos,  das  candidatas  que  proporcionaram a  ocorrência  da  infração

reconhecida  na  presente  demanda:  Maria  Sônia  Tavares  Piauilino  de  Assis  e  Valéria

Gomes Alves.

O recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima, razão pela qual

dele conheço.

Os recorrentes suscitam preliminares, as quais passo a enfrentar. 

1) PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL  POR

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicio pela preliminar de carência de ação. 

Os  recorrentes  sustentam  que  a  apuração  de  fraude  é  objeto  da  Ação  de

Impugnação de Mandato Eletivo, não da Ação de Investigação Judiciária Eleitoral.

Aduzem que, na dicção do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, a AIJE deve ser

proposta, apenas e exclusivamente, para apurar abuso de poder político e econômico ou

utilização indevida de meios de comunicação. 

Para casos de fraude em eleições, asseveram que a Constituição Federal, em

seu art. 14, § 10, estabelece a possibilidade de ajuizamento da Ação de Impugnação de

Mandato Eletivo – AIME.



Argumentam que a ação e o rito da AIJE é incompatível com a causa e pedir e

com o pedido da presente  demanda.  Menciona,  como precedentes nesse sentido,  os

seguintes  julgados:  AIJE  nº  24342,  deste  TRE-PI,  Relator  Francisco  Hélio  Camelo

Ferreira, julgado em 11/11/2013, publicado no DJE de 19/11/2013; e RE nº 45747, do

TRE-SE, Relatora Elvira Maria de Almeida Silva, publicado no DJE de 07/02/2013.

Com isso, pugnam pelo indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito

sem  resolução  de  mérito,  tendo  em  vista  a  ausência  de  interesse  processual  em

decorrência da inadequação da via eleita pela parte demandante, nos termos do art. 330,

III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, a AIJE tem cabimento nas

hipóteses  de  “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”. De fato, inexiste menção à fraude, como

objeto da AIJE.

Entretanto,  acha-se  assentado  pelo  colendo  Tribunal  Superior  Eleitoral  o

entendimento de que a fraude, mediante lançamento de candidaturas femininas fictícias,

visando  apenas  simular  o  cumprimento  aos  percentuais  de  candidaturas  por  gênero,

fixados no art. 10, § 3º, da Lei 9.604/1997, pode ser objeto tanto da Ação de Impugnação

de Mandato Eletivo quanto da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Nesse sentido, o precedente que segue: 

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.

FRAUDE. PERCENTUAIS DE GÊNERO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.

[...]

4. É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se

o partido político efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista

no ordenamento jurídico - tanto no momento do registro como no curso das

campanhas eleitorais, no que tange à efetiva observância da regra prevista

no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições - ou se há o lançamento de candidaturas

apenas para que se preencha,  em fraude à lei, o número mínimo de vagas

previsto  para  cada  gênero,  sem  o  efetivo  desenvolvimento  das

candidaturas. 



[...]

Recurso especial parcialmente provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 24342/José de Freitas - PI, Relator Min. Henrique

Neves da Silva, publicado no DJE de 11/10/2016, páginas 65-66)

Em seu voto, o Ministro Henrique Neves esclarece 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 preservação 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 afirmar

que  eventuais  atos  fraudulentos  relativos  ao  preenchimento  das  vagas

destinadas aos gêneros, constatados no curso das campanhas eleitorais,

somente poderiam ser apurados na ação de impugnação de mandato eletivo

atrairia  situação  de  vácuo  na  prestação  jurisdicional  no  período

compreendido  entre  a  apreciação  do  DRAP e  a  propositura  da  ação  de

impugnação 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 antecede 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 previsto na legislação,



ficaria 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 beneficiadas não obtivessem o mandato.

Assim,  o  entendimento  já  consagrado  por  este  Tribunal  no  sentido  de  que  a

fraude em questão  pode  ser  examinada  pela  via  da ação de impugnação do

mandato  eletivo  não  é,  no  plano  teórico,  suficiente  para  garantir  o  princípio

constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido, cabe lembrar que, como dispunha o art. 75 do Código Civil, a todo

o direito deve corresponder uma ação, que o assegure. De igual modo, tanto o

Código de Processo Civil atualmente em vigor como o novo Código de Processo

Civil  reforçam,  em diversos  dispositivos,  o  conceito  de  utilidade  da  prestação

jurisdicional,  impondo ao magistrado a  adoção  das medidas que preservem o

resultado útil e prático do processo. 

Neste  aspecto,  não  se  mostra  útil  ou  prático  para  o  processo  eleitoral

postergar  a  análise  da  matéria  relacionada  à  fraude  que  estaria  sendo

cometida 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. 

[...]

Eventual  constatação  de  fraude  na  obtenção  desses  registros  ou  na  efetiva

manutenção de tais candidaturas não é algo que se resolve mediante o alijamento

do  processo  eleitoral  das  candidatas  preteridas  -  o  que  somente  agravaria  a

situação -, mas a partir da constatação da não observância das regras pertinentes

pela agremiação e por todos os candidatos que a compõem.

Em palavras diretas:  é possível verificar, por meio da ação de investigação

judicial eleitoral, se o partido político efetivamente respeita a normalidade

das  eleições  prevista  no  ordenamento  jurídico  -  tanto  no  momento  do



registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva

observância da regra prevista no ad. 10, § 3º, da Lei das Eleições – ou se há

o lançamento de candidatas apenas para que se obtenha, em fraude à lei, o

preenchimento do número mínimo de vagas previsto para cada gênero, sem

o efetivo desenvolvimento das candidaturas. 

Ainda nesse sentido, o colendo TSE destacou que:

“Toda fraude é uma conduta abusiva aos olhos do Direito. 

[...]

Do  ponto  de  vista  jurídico-processual,  é  perfeitamente  possível  -  e

recomendável  -  apurar  a  ocorrência,  ou  não,  de  fraude  em  ação  de

investigação  judicial  eleitoral,  uma  vez  que  as  ações  eleitorais,  embora

veiculem pretensões subjetivas, assumem a feição de tutela coletiva, seja

por tutelarem interesses supraindividuais, seja por resguardarem a própria

noção de democracia”.

A teleologia subjacente  à investigação judicial  eleitoral  consiste em proteger  a

legitimidade, a normalidade e a higidez das eleições, de sorte que  o abuso de

poder a que se referem os arts. 19 a 22 da LC 64/90 deve ser compreendido

de  forma  ampla,  albergando  condutas  fraudulentas  e  contrárias  ao

ordenamento jurídico-eleitoral. A rigor, a fraude nada mais é do que espécie

do gênero abuso de poder. 

(Recurso Especial  Eleitoral  nº  63184/São João Batista -  SC, Relator Min.  Luiz

Fux, publicado no DJE de 05/10/2016, páginas 68/70) 

Daí porque, embora outrora já se tenha decidido pelo não cabimento da AIJE na

apuração da fraude à cota de gênero, esse entendimento encontra-se superado, tanto por

este  Regional  quanto  pelo  TSE,  pelas  razões  declinadas  nos  precedentes  há  pouco

mencionados.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual por

inadequação da via eleita.

2) PRELIMINAR DE PRECLUSÃO 



Os recorrentes  suscitam preliminar  de  preclusão,  sob  o  argumento  de  que  o

Investigante  deixou  de  aforar  impugnações  aos  Requerimentos  de  Registro  de

Candidatura no momento oportuno.

De fato, o investigante deixou de impugnar o DRAP e os registros de candidatura

no prazo de que trata o art. 3º da Lei Complementar 64/1990.

Entretanto, sabe-se que a impugnação ao registro de candidatura deve achar-se

fulcrada em hipóteses de ausência de condições de registrabilidade e de elegibilidade,

bem como na existência de causas de inelegibilidade. 

No caso do DRAP,  eventuais  vícios alusivos  ao percentual  de candidatos por

gênero  somente  poderiam  ser  apontados  com  base  nos  próprios  quantitativos  de

candidatos  masculinos  e  femininos  relacionados  pela  coligação.  Desatendidos  os

percentuais,  deve a coligação ser  intimada para efetuar os ajustes necessários à sua

adequação aos limites legais. Não foi esse, porém, o caso dos autos, uma vez que os

quantitativos  achavam-se  formalmente  adequados  os  percentuais  fixados  na  Lei

9.504/1997.

Contudo,  não  seria  possível,  apenas  com  aquelas  informações,  afirmar  a

existência  de fraude mediante candidaturas fictícias.  Com efeito,  a fraude à quota de

gênero somente poderia fundamentar uma ação de impugnação a pedido de registro,

caso o impugnante obtivesse alguma prova contemporânea ao processamento do DRAP,

comprovando, já naquela oportunidade, a ocorrência de ajuste entre algum partido e suas

filiadas, visando ao lançamento de suas candidaturas apenas para satisfazer o percentual

imposto pela Lei das Eleições.

Não sendo esse o caso, é cediço que apenas no curso das campanhas eleitorais,

ou mesmo ao seu final, seria possível identificar situações que denotem a ocorrência de

fraude, porque em geral estão relacionadas a comportamentos - omissivos ou comissivos

- das candidatas, constatados somente nessa fase adiantada do processo eleitoral, tais

como: inexistência de atos em favor da própria campanha, pedidos de votos para outros

candidatos ao mesmo cargo, alguns dos quais parentes próximos ou cônjuges, votação

zerada ou ínfima, ausência de movimentação de recursos, etc.



Trata-se, desse modo, de situação superveniente ao registro de candidatura que,

ainda assim, não afasta a atuação do Poder Judiciário, mediante ação adequada, para

assegurar a higidez das eleições, como é o caso da ação de investigação judicial eleitoral.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de preclusão.

3) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Os recorrentes suscitam preliminar de inépcia da inicial sob dois fundamentos: o

primeiro, ao argumento de que foram descumpridos os requisitos da petição de ingresso,

porquanto deixou-se de mencionar em que consistia a fraude para viabilizar o registro de

candidatos do sexo masculino, fato crucial para o deslinde da controvérsia ora discutida; o

segundo, por omissão na entrega da segunda via da inicial e das cópias dos documentos

que  a  acompanham,  o  que  configura  descumprimento  ao  art.  22,  I,  “a”,  da  Lei

Complementar 64/1990, bem como cerceamento de defesa.

Quanto ao primeiro fundamento, não lhes assiste razão.

Com  efeito,  na  inicial  da  actio,  o  Ministério  Público  Eleitoral  alegou  que  as

candidatas ao cargo de Vereador, no pleito de 2016, no Município de João Costa/PI, Sras.

Maria  Sonia  Tavares  Piauilino  de  Assis  e  Valeria  Gomes  Alves,  embora  tenham

arrecadado recursos, não realizaram gastos nem praticaram atos de campanha eleitoral,

tendo obtido apenas um voto, de modo que as suas candidaturas se revelariam fictícias,

pois visavam apenas compor o percentual mínimo de candidatura por gênero de que trata

o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Em razão disso, postulou a cassação dos diplomas e a

declaração de inelegibilidade dos candidatos investigados, titulares e suplentes, com a

consequente decretação da nulidade de seus votos e a realização de novos cálculos aos

demais partidos.

Como se vê, estão explícitos na exordial a causa de pedir e os pedidos, os quais

são determinados e compatíveis entre si, além de mostrar-se patente a correlação entre

os fatos narrados e a conclusão declinada pelo autor. Portanto, a inicial não se revela

inepta, porque ausentes quaisquer dos requisitos de que trata o art. 330, § 1º, do CPC,

para considerá-la como tal. 

Também esse o entendimento firmado pelo colendo TSE, ao assentar que: “A

petição inicial não é inepta quando presentes seus elementos essenciais (partes,

causa  de  pedir  e  pedido)  e  ausentes  os  vícios  previstos  no  art.  330,  §  1º,  do



CPC/2015, de modo a possibilitar às partes o exercício do contraditório e da ampla

defesa, bem como o esclarecimento dos fatos no curso da instrução processual”

(Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral  nº  060185189,  Relator  Min.  Jorge  Mussi,

publicado no DJE de 12/03/2019).

No tocante ao segundo fundamento, também não merece prosperar. 

Em verdade, as cópias da petição inicial foram apresentadas aos investigados por

ocasião  de  suas  notificações,  todavia  achavam-se  desacompanhadas  dos  anexos  à

exordial, quais sejam, uma relação dos candidatos que obtiveram 0 (zero) ou 1 (um) voto

por município no Piauí, no pleito de 2016, e dos extratos das prestações de contas finais

dos Investigados.

A aludida  lista,  no  que  interessa,  cinge-se  ao  registro  de  que  as  candidatas

investigadas, Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis e Valeria Gomes Alves, obtiveram

apenas 1 (um) voto, informação de natureza pública e de conhecimento dos demandados.

Por sua vez, os extratos de prestação de contas consistem de meras cópias de peça

contábil produzida pelos próprios investigados. A ausência desses anexos, portanto, não

implicou em prejuízo à ampla defesa dos investigados, circunstância essa demonstrada,

inclusive, pelo fato de que as contestações foram protocolizadas a tempo e modo por

todos  os  investigados,  nas  quais  foram  enfrentadas,  integralmente,  as  alegações

deduzidas na petição inicial.

Veja-se, no ponto, o excerto do seguinte julgado: 

“AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.  PRELIMINARES  DE

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

REJEIÇÃO.  ALEGADO  ABUSO  DE  PODER  POLÍTICO  EM BENEFÍCIOS  DE

CANDIDATURAS. INEXISTÊNCIA.

Não obstante o descumprimento de formalidade essencial na petição inicial,

que não foi acompanhada de cópias de segunda via e dos documentos que

a instruem, rejeita-se a preliminar de sua inépcia se não ficou demonstrado

o  prejuízo  para  a  defesa  dos  investigados,  principalmente  se  estes

apresentaram  suas  contestações  nos  moldes  da  lei,  atacando  inclusive

todos os pontos indicados no pedido inicial.



[...]

(Representação Nº 221, Acórdão Nº 4659, de 02/04/2007, do TRE/PB, Relator

Carlos Eduardo Leite Lisboa, Publicado em Sessão)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial.

4) ILEGITIMIDADE PASSIVA   AD CAUSAM 

Os recorrentes sustentam que, à exceção das candidatas a quem o investigante

atribui a prática da conduta fraudulenta, os demais candidatos da coligação não deveriam

integrar o polo passivo da demanda, uma vez que inexiste menção à participação deles

na perpetração da alegada ilicitude.

Porém, ressalvando meu entendimento pessoal, no sentido de que somente os

candidatos  comprovadamente envolvidos na conduta fraudulenta poderiam sujeitar-se

às  sanções  legais,  é  cediço  que  o  colendo  Tribunal  Superior  Eleitoral  já  decidiu,  no

julgamento do REspe nº 19392/Valença do Piauí, que a procedência da ação implica a

desconstituição dos mandatos e diplomas de todos os candidatos a vereador, eleitos e

suplentes, integrantes da mesma coligação. Veja-se:

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-

PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22

DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.

[...]

CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES.

LEGISLAÇÃO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.

8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se

requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que

compuseram as coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência,

aspecto  subjetivo  que  se  revela  imprescindível  apenas  para  impor  a  eles

inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes.

9.  Indeferir  apenas as  candidaturas  fraudulentas e  as  menos votadas  (feito  o

recálculo  da  cota),  preservando-se  as  que  obtiveram maior  número  de  votos,

ensejaria  inadmissível  brecha  para  o  registro  de  "laranjas",  com  verdadeiro

incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático desfavorável.



10.  O  registro  das  candidaturas  fraudulentas  possibilitou  maior  número  de

homens na disputa,  cuja soma de votos,  por sua vez,  contabilizou-se para as

respectivas alianças,  culminando em quociente partidário favorável  a elas (art.

107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e eleger mais candidatos.

11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa

dos registros após a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor

das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral), evidenciando-se, mais

uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude.

12.  A adoção  de  critérios  diversos  ocasionaria  casuísmo  incompatível  com  o

regime democrático.13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97

seja  incentivar  a  presença  feminina  na  política,  a  cota  de  30% é  de  gênero.

Manter o registro apenas das candidatas também afrontaria a norma, em sentido

contrário ao que usualmente ocorre.

[...]

CONCLUSÃO.  MANUTENÇÃO.  PERDA.  REGISTROS.  VEREADORES.

EXTENSÃO. INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA.17.

Recursos  especiais  dos  candidatos  ao  cargo  de  vereador  pelas  coligações

Compromisso com Valença I e II  desprovidos,  mantendo-se cassados os seus

registros,  e  recurso  da  Coligação  Nossa  União  É  com  o  Povo  parcialmente

provido  para  impor  inelegibilidade  a  Leonardo  Nogueira  e  Antônio  Gomes  da

Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito majoritário,

revogando-se  a  liminar  e  executando-se  o  aresto  logo  após  a  publicação

(precedentes).

(Recurso  Especial  Eleitoral  nº  19392,  Acórdão,  Relator  Min.  Jorge  Mussi,

Publicado no DJE de 04/10/2019, páginas 105/107)

Por  didático,  transcrevo  ainda  o  aresto  que  segue,  nessa  mesma  linha  de

entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL -  AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL -  FRAUDE  NO  DRAP -  QUOTA DE  GÊNERO  -  PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA

ORIGEM  -  ACOLHIMENTO  MONOCRÁTICO  -  AÇÃO  QUE  DEVE  SER



PROPOSTA  CONTRA  TODOS  OS  CANDIDATOS  DA  COLIGAÇÃO  COM

REGISTRO DEFERIDO -  NULIDADE  AB INITIO -  DECADÊNCIA OPERADA -

EXTINÇÃO  DO  FEITO  -  RECURSO  AO  COLEGIADO  -  MANUTENÇÃO  DO

DECISUM.

[...]

2.  As  ações  judiciais  eleitorais  que  veiculam fraude  na  composição  das

listas do DRAP, em relação à inclusão mínima de cada gênero - fraude na

quota de gênero - devem ser propostas, obrigatoriamente, contra todos os

candidatos da coligação que tiveram registro de candidatura deferido, sob

pena de nulidade processual. Precedentes;

3.  A obrigatoriedade  da  formação  do  litisconsórcio  passivo  necessário,

nestes casos, decorre do fato de que eventual procedência da ação eleitoral

tem o efeito de cassar o DRAP, fazendo com que todos os candidatos ali

inseridos, indistintamente, sejam atingidos pela decisão;

4. Reconhecida a nulidade processual ab initio e não mais sendo possível aditar a

petição inicial em razão do transcurso do tempo, opera-se a decadência;

[...]

(Recurso  Eleitoral  nº  68480,  ACÓRDÃO  nº  26924,  de  17/09/2018,  TRE/MT,

Relator Ulisses Rabaneda dos Santos, publicado no DJE de 25/09/2018, páginas

3-4)

Também este Regional já decidiu nesse sentido. Veja-se:

RECURSO  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  DE  MANDATO  ELETIVO.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016.  CARGO DE VEREADOR.  ALEGAÇÃO DE

FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. NÃO

FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE TODOS

OS  CANDIDATOS  DA  CHAPA  PROPORCIONAL.  RECONHECIMENTO  DA

DECADÊNCIA.  PROCESSO  EXTINTO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.

RECURSO IMPROVIDO. 

1.  A discussão acerca da suposta fraude à cota de gênero, prevista no art.

10,  §  3º,  da  Lei  nº  9.504/97,  exige  a  formação do  litisconsórcio  passivo



necessário entre todos os candidatos registrados pela coligação no mesmo

DRAP, incluídos eleitos e suplentes, haja vista que a eficácia da decisão, em

razão da natureza da relação jurídica controvertida, depende da citação de

todos que devam ser litisconsortes, bem como diante do fato de a decisão

proferida  no  presente  caso  ser  uniforme  para  todos  os  envolvidos.

Inteligência dos arts. 114 e 116 do CPC/2015. [...] (TRE-PI - RE: 060182930

CAPITÃO DE CAMPOS - PI, Relator: JOSÉ GONZAGA CARNEIRO, publicado no

DJE de 19/12/2018). 

Daí  porque,  no  caso  dos  autos,  o  investigante  pugnou  pela  cassação  dos

diplomas  e  pela  declaração  de  inelegibilidade  de  todos  os  candidatos  investigados,

titulares  e  suplentes,  com a  consequente  decretação  da  nulidade  de  seus  votos  e  a

realização de novos cálculos aos demais partidos.

Desse  modo,  as  esferas  de  direitos  de  todos  os  candidatos  a  vereador  pela

Coligação “Trabalho e Respeito:  Você Merece!”  poderão ser  alcançadas pela decisão,

inclusive  em  sede  de  recurso,  de  modo  que  se  revela  necessária  a  formação  do

litisconsórcio,  restando  induvidosa  a  legitimidade  passiva  de  todos  os  candidatos

investigados.

Posto isso, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

5) PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Os recorrentes pugnam pela declaração de nulidade do processo, afirmando que

as Investigadas foram intimadas pelo Juiz  a quo para prestarem depoimento pessoal,

inclusive sob ameaça de condução coercitiva, configurando constrangimento ilegal.

Afirmam  que,  após  o  início  da  audiência,  por  meio  de  seu  advogado,  as

investigadas requereram a dispensa do depoimento, o que foi negado pelo magistrado

condutor da instrução.

Asseveram que o rito da AIJE não abriga a fase de depoimento pessoal e que a

legislação eleitoral prevê apenas a oitiva das testemunhas durante a instrução do feito, ou

seja, na seara eleitoral, nem mesmo as testemunhas estão obrigadas a comparecer à

audiência  de  instrução,  não  se  podendo  cogitar  da  aplicação  -  comparecimento

obrigatório - para as partes litigantes.



Com isso, requerem a decretação de nulidade do feito e o retorno dos à Zona

Eleitoral de origem, para nova instrução, ou o desentranhamento dos depoimentos de

Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis e Valéria Gomes Alves e, compreendendo pela

manutenção nos autos digitais, a desconsideração de suas oitivas.

Por  sua  vez,  o  Ministério  Público  sustenta  que,  embora  o  rito  da  Lei

Complementar  nº  64/1990  não  contemple  o  depoimento  pessoal,  aplica-se

subsidiariamente  o  Código  de  Processo  Civil,  nos  termos  do  art.  15,  o  que  leva  a

inevitável conclusão da viabilidade daquela prova.

Aduz que a confecção probatória almeja a busca de elementos concretos para

formação do convencimento do julgador,  independentemente do sujeito que a produz,

conforme preceitua o art. 371 do CPC, razão pela qual exsurge a sua importância no

esclarecimento da verdade e fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art.

93, IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 11 e 489, II, do CPC.

Finalmente,  manifesta-se pela inocorrência de nulidade, uma vez inexistente a

demonstração de  efetivo  prejuízo  processual  à  parte  com a prática  do ato,  conforme

inteligência do art. 219 do Código Eleitoral.

Pois  bem.  O  depoimento  pessoal  certamente  pode  constituir  prova  válida  na

instrução do processo quando obtida por meios legais e moralmente legítimos, nos termos

do  art.  369  do  Código  de  Processo  Civil,  de  aplicação  subsidiária  e  supletiva  nos

processos eleitorais.

Contudo, considerados os efeitos sancionadores da AIJE, o depoimento pessoal

como espécie  probatória  deve  ser  visto  com reservas,  haja  vista  que,  para  além de

permitir maior esclarecimentos dos fatos, pode ser empregado como meio para obter a

confissão da parte, o que não se coaduna com o processo eleitoral.

Com efeito, a questão da possibilidade de tomada de depoimento pessoal em

sede de ação de investigação judicial  eleitoral  já  foi  objeto  de decisão pelo  Supremo

Tribunal Federal,  quando do julgamento do Habeas Corpus 85029. Assim entendeu a

Suprema Corte:

[...]II. Investigação judicial eleitoral: defesa escrita (LC 64/90, art. 22; L. 9.504/97,

art. 96). 



1.Nem a disciplina legal da investigação judicial - objeto do art. 22 da LC

64/90, nem a da representação por infringência à L. 9.504/97 - objeto do seu

art.96 e,  a rigor,  a adequada à espécie -  contêm previsão de depoimento

pessoal do investigado ou representado; limitam-se ambas a facultar-lhe o

oferecimento de defesa escrita. 

2.O  silêncio  da  lei  eleitoral  a  respeito  não  é  casual,  mas  eloqüente:  o

depoimento  pessoal,  no  processo  civil,  é  primacialmente  um  ensaio  de

obter-se a confissão da parte, a qual, de regra, não tem relevo no processo

eleitoral, dada a indisponibilidade dos interesses de que nele se cuidam. 

3.Entre as diligências determináveis de ofício previstas no art. 22, VI, da LC

64/90 não está a de compelir o representado - ainda mais, sob a pena de

confissão,  de  manifesta  incompatibilidade  com  o  Processo  Eleitoral  -  à

prestação de depoimento pessoal, ônus que a lei não lhe impõe. 

[...]

(HC  85029,  Relator  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  Tribunal  Pleno,  julgado  em

09/12/2004, DJ de 01/04/2005, pág. 6) 

Vê-se, portanto, de acordo com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal

Federal, que as investigadas não poderiam ser coagidas a prestar depoimento pessoal.

Embora  o  recorrido  sustente  não  ter  havido  coação  por  parte  do  Magistrado  ou  do

Membro do Ministério Público para que as investigadas Maria Sônia Tavares Piauilino de

Assis  e  Valeria  Gomes  Alves  prestassem depoimento  pessoal,  em  verdade  os  autos

demonstram que a coação de fato ocorreu.

Com  efeito,  constam  das  intimações  expedidas,  em  duas  oportunidades,  às

investigadas  Maria  Sônia  Tavares  Piauilino  de  Assis  e  Valeria  Gomes  Alves,  para

comparecimento à audiência, que suas ausências sem motivo justificado dariam ensejo à

condução coercitiva, além de responderem, por tal conduta, na forma da lei (fls. 177,

178, 183 e 185).

Ademais, por ocasião da audiência de instrução, a defesa requereu a dispensa

dos depoimentos pessoais, o que foi indeferido pelo Juiz, ao fundamento de que tal prova

seria  possível  em  razão  da  aplicação  subsidiária  do  CPC  aos  processos  eleitorais.



Portanto,  os  depoimentos  foram  tomados  sem  o  consentimento  das  depoentes,

configurando, a meu sentir, ato de coação e constrangimento.

Também nesse sentido acha-se assentado, de forma reiterada, o entendimento do

colendo Tribunal Superior Eleitoral, conforme julgado abaixo, de publicação recente, que

menciona diversos precedentes:

1.  Ante  a  falta  de  previsão  na  Lei  Complementar  64/1990  e  o  caráter

indisponível  dos  interesses  envolvidos,  não  há  depoimento  pessoal  dos

investigados em sede de AIJE.  Todavia, eles não estão impedidos de fazê–

lo, caso a isso se disponham, conforme assentado na jurisprudência desta

Corte Superior (AI 28918/SC, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 25.2.2019;

AIJE  0601754–89/DF,  Relator  Ministro  Jorge  Mussi,  DJe  de  13.12.2018;  AIJE

0601575–58/DF,  Relator  Ministro  Jorge  Mussi,  DJe  de  12.12.2018;  AgR–RMS

2641/RN, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27.9.2018; RHC 131/MG,

Relator Ministro Arnaldo Versiani, DJe de 5.8.2009; e HC 85.029, Relator Ministro

Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 1º.4.2005).

(Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral  nº  060196965,  Relator  Min.  Jorge

Mussi, Publicação: DJE de 08/05/2020)

Sob esses  mesmos fundamentos,  têm-se concedido ordem de  habeas corpus

contra  decisões  que  determinam  a  tomada  de  depoimentos  pessoais  em  sede  de

investigação judicial:

Recurso em habeas corpus. Depoimento pessoal. Investigação judicial.

1.  O procedimento previsto no art.  22 da Lei Complementar nº 64/90 não

contempla a possibilidade de colheita de depoimento pessoal.

2.  Conforme  entendimento  do  egrégio  Supremo  Tribunal  Federal  no

julgamento do Habeas Corpus nº 85.029, o silêncio da lei eleitoral, quanto à

questão,  não  é  casual,  já  que  o  depoimento  pessoal  não  tem relevo  no

processo eleitoral, dada a indisponibilidade dos interesses de que nele se

cuidam.

Recurso provido. Concessão da ordem.



(Recurso em Habeas Corpus nº 131, Acórdão de 04/06/2009, Relator Min. Arnaldo

Versiani)

No caso dos autos, considerando não ser admissível que o depoimento pessoal

colhido sem o consentimento das investigadas implique prejuízo às suas defesas, firmo o

entendimento no sentido de que aquela prova sirva somente para o esclarecimento de

fatos em seu favor, até porque suas declarações efetivamente podem também corroborar

as alegações da defesa no processo.

Trata-se, em verdade, de aplicação do princípio da proporcionalidade, o qual

admite  a  utilização  de  prova,  mesmo  que  ilícita  ou  colhida  com  infringência  a

direitos fundamentais, desde que favorável ao réu. 

No tocante à aplicação desse princípio, Aury Lopes Junior leciona que: 

“Nesse caso, a prova ilícita poderia ser admitida e valorada apenas quando

se revelasse a favor do réu. Trata-se da proporcionalidade pro reo, em que a

ponderação entre o direito de liberdade de um inocente prevalece sobre um

eventual direito sacrificado na obtenção da prova (dessa inocência)” (Direito

Processual Penal, 13ed., Saraiva, 2016).

Em reforço a esse entendimento, Paulo Rangel ensina que “é admissível a prova

colhida com (aparente) infringência às normas legais, desde que em favor do réu

para provar sua inocência, pois absurdo seria a condenação de um acusado que,

tendo provas de  sua  inocência,  não poderia  usá-las  só porque (aparentemente)

colhidas ao arrepio da lei” (Direito Processual Penal, 11ed., Lumen Juris, 2006). 

Entendo que esse sopesamento entre meio e fim, empregado no processo penal

quando  em  benefício  do  réu,  pode  perfeitamente  ser  também  utilizado  no  processo

eleitoral, dado o seu caráter sancionador, em favor das investigadas.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar suscitada para admitir,

como prova nos autos, os depoimentos pessoais das investigadas Maria Sônia Tavares

Piauilino de Assis e Valeria Gomes Alves apenas quanto ao esclarecimento de fatos em

favor de suas defesas.

6) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA



Conforme relatado, constatou-se, nesta instância recursal, a ocorrência de uma

falha técnica na gravação do registro da oitiva da testemunha Bibiano Tavares de Sá,

arrolada pelos investigados,  fato que levou o  Juízo  a quo,  a  refazer  o respectivo ato

processual, por determinação do então Relator deste recurso.

Após  a  juntada  do  depoimento  refeito  aos  autos,  os  recorrentes  suscitam  a

nulidade da sentença, sob o fundamento de que, quando da sua elaboração, o Juiz teria

decidido olvidando da referenciada prova testemunhal, porque ausente dos autos naquela

oportunidade. Pugnam, então, pela remessa dos autos à 20ª Zona Eleitoral para que seja

proferida  nova  decisão,  levando  em  conta  o  depoimento  prestado  pela  testemunha

Bibiano Tavares de Sá, que comprovaria a realização de atos de campanha e pedidos de

votos.

Todavia, a alegação de nulidade não merece prosperar.

Com efeito, ao deferir a repetição da referenciada oitiva, o então Relator ressaltou

que  “não  se  cuida  de  nulidade  processual,  porque  a  falha  é  sanável  mediante  o

refazimento de um único ato de instrução – tão-somente a tomada da oitiva da referida

testemunha -,  o qual,  aliás, foi realizado de conformidade com os regramentos legais,

estando maculado apenas parcialmente e por defeito, repita-se, de natureza técnica” (ID

2566320).

De fato, o magistrado que proferiu a sentença também presidiu a audiência em

que foi ouvido o Sr. Bibiano Tavares de Sá, não se podendo alegar que as declarações da

testemunha lhe eram desconhecidas ao exarar a decisão ora recorrida. Ademais, em que

pese a constatação de falha de gravação no arquivo referente à oitiva da mencionada

testemunha, suas declarações foram expressamente mencionadas pela defesa em sede

alegações  finais,  portanto  antes  da  sentença,  quando  os  investigados  enfatizaram  a

ocorrência de pedido explícito de votos formulado pela investigada Valéria Gomes Alves

àquela testemunha. 

Ao  decidir  pela  procedência  dos  pedidos  exordiais,  o  magistrado  reputou

relevante, sobretudo, a ausência de gastos com publicidade de campanha. Nesse sentido,

o trecho da sentença a seguir:



“É inviável encarar uma eleição para vereador sem efetuar nenhum gasto

durante  a  campanha,  se  a  candidatura  pleitear  de  fato  uma  vaga  no

legislativo municipal.  Gastos com publicidade e transporte,  por  exemplo,

são essenciais para o êxito em uma disputa eleitoral. Porém, as candidatas

MARIA SÔNIA TAVARES PIAUILINO DE ASSIS e VALÉRIA GOMES ALVES

não efetuaram nenhum gasto com as suas campanhas, exceto com serviços

próprios prestados por terceiros”.

Ao retomar o depoimento da testemunha Bibiano Tavares de Sá, e este responder

que viu pelo menos a investigada Valéria realizando atos de campanha, o magistrado a

indaga  se  ela  teria  mesmo  certeza  ao  afirmar  a  ocorrência  de  campanha pelas

candidatas  Maria  Sônia  e  Valéria,  uma  vez  que  suas  prestações  de  contas  não

apontam despesas de campanha, tendo então a testemunha respondido que sabe que

ela fez campanha no sentido de ter participado de palestra, pedido voto, mas nada

sabe sobre doação ou gasto de campanha.

Portanto,  resta  evidente  que  o  refazimento  da  oitiva  de  testemunha  Bibiano

Tavares  de  Sá  apenas  sanou  uma  falha  de  registro  audiovisual,  recompondo  a

integralidade do acervo probatório colacionado nos autos, em nada influindo no livre e

motivado convencimento do Juiz Eleitoral, manifestado na sentença vergastada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

O Ministério Público Eleitoral ajuizou a ação de investigação judicial eleitoral sob o

fundamento de que as candidatas ao cargo de Vereador, no pleito de 2016, no Município

de João Costa/PI, Sras. Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis e Valeria Gomes Alves,

embora  tenham arrecadado  recursos,  não  realizaram gastos  nem praticaram atos  de

campanha eleitoral, tendo obtido apenas um voto, de modo que as suas candidaturas se

revelariam fictícias, pois visavam apenas compor o percentual mínimo de candidatura por

gênero de que trata o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, assim vazado:

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos

Deputados,  a  Câmara  Legislativa,  as  assembleias  legislativas  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.

Desse  modo,  o  investigante  sustentou  que  o  lançamento  das  candidaturas

fictícias  teria  permitido  que  a  coligação  respectiva  registrasse  um  número  maior  de

candidatos  masculinos,  razão  pela  qual  a  fraude,  uma  vez  reconhecida,  implicaria  a

cassação  dos  diplomas  e  a  declaração  de  inelegibilidade  de  todos  os  candidatos

investigados, titulares e suplentes, com a consequente decretação da nulidade de seus

votos e a realização de novos cálculos aos demais partidos.

Por sua vez, os investigados rechaçaram a ocorrência de fraude, ao argumento

de que as mencionadas candidatas movimentaram recursos em suas campanhas,  no

valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) individualmente, e participaram de eventos,

a exemplo de comícios e caminhadas, realizando suas campanhas de acordo com suas

condições financeiras.

Argumentaram que  o  fato  delas  não  terem obtido  êxito  em suas  campanhas

eleitorais, recebendo baixa votação, seria insuficiente para caracterizar o descumprimento

superveniente do § 3º do art. 10 da Lei 9.504/1997, observado quando da apresentação

dos pedidos de registro de candidatura. Além disso, afirmaram inexistir nos autos prova

da perpetração de ilícito eleitoral que pudesse ser imputado a todos os investigados, que

de forma alguma poderiam sofrer as sanções postuladas pelo Investigante. 

Na sentença, o Juiz  a quo reconheceu a ocorrência de fraude com suporte nos

seguintes fundamentos: 

i. a candidata Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis, ouvida em juízo, não soube

informar o nome da coligação pela qual concorrera; declarou que não subia nos

palanques durante os comícios para pedir votos; obteve apenas um voto e sua

prestação de contas registra apenas despesa de serviços próprios prestados por

terceiros,  inexistindo  nenhum  outro  gasto,  nem  mesmo  com  material  de

publicidade;  teria  declarado  em  juízo  que  desistiu  da  candidatura  durante  a

campanha.



ii. a candidata Valéria Gomes Alves, ouvida em juízo, afirmou que não falou na

convenção, pois é muito nervosa; subia nos palanques, mas não falava, fazendo

campanha  apenas  boca  a  boca,  desistindo  posteriormente,  pois  estava

desanimada;  obteve  apenas um voto;  sua prestação de contas,  idêntica  à da

candidata Maria Sônia, registra apenas despesa de serviços próprios prestados

por  terceiros,  inexistindo  nenhum  outro  gasto,  nem  mesmo  com  material  de

publicidade.

O mérito da demanda consiste, portanto, em constatar se há provas da ocorrência

de fraude à cota de gênero, aptas a ensejarem a aplicação das sanções de que trata o

art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990.

De início, importante destacar que o investigante instruiu a inicial apenas com

uma relação dos candidatos que obtiveram 0 (zero) ou 1 (um) voto por município no Piauí,

no pleito de 2016, e dos extratos das prestações de contas finais dos investigados.

Os investigados apresentaram cópias de imagens registrando a participação das

candidatas  investigadas em eventos  de  campanha (fls.  123/129  dos autos físicos;  as

imagens não estão integralmente visíveis no PJe em razão da qualidade da digitalização).

E também colacionaram informações das prestações de contas, constando gastos com

serviços prestados por terceiros.

Foram ainda tomados os depoimentos pessoais de ambas as candidatas e as

oitivas das testemunhas arroladas pela defesa.

De início, destaque-se que esta Corte Regional tem reconhecido a ocorrência de

fraude  à  cota  de gênero  nas  situações  em que,  além da ínfima votação  e  baixa  ou

nenhuma movimentação de recursos na campanha, constatou-se que as candidatas: (i)

efetivamente reconheceram terem desistido da disputa eleitoral, ainda que tacitamente;

(ii) deixaram de comparecer às urnas ou, ainda que comparecendo, não obtiveram sequer

o próprio  voto;  (iii)  passaram a pedir  votos em favor de outros candidatos ao mesmo

cargo, ou se candidataram a cargo eletivo idêntico ao disputado por cônjuge e parentes

próximos, em favor dos quais fizeram campanha, e não para si próprias.

No caso destes autos, é fato incontroverso que ambas as candidatas obtiveram

apenas 1 (um) voto e não realizaram gastos com publicidade de campanha. Entretanto,

essas circunstâncias, por si sós, não denotam a ocorrência de fraude.



Diversamente  do  que  sustentado  pelo  investigante,  as  provas  que  instruem o

processo  apontam  para  a  efetiva  participação  das  candidatas  Maria  Sônia  Tavares

Piauilino de Assis e Valeria Gomes Alves em atos de campanha eleitoral, embora sem o

emprego de material publicitário.

Em seu depoimento pessoal, Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis, indagada

sobre que tipos de propaganda usou na campanha respondeu: “Só mesmo pedi votos,

nas  casas  do  povo”.  Disse  que  não  fez  santinhos  nem cartazes,  “só  pediu  votos  à

comunidade”.  Declarou  que  a  coligação  realizou  comícios  e  passeatas  e  que  ela

participava,  mas não subia em palanque, pois “ficava no chão mesmo, pedindo voto”.

Informou, ainda, que não fez propaganda em redes sociais.

Por  sua vez,  Valeria  Gomes Alves,  em seu  depoimento  pessoal,  disse  que  é

enfermeira concursada e que se candidatou porque, “por trabalhar com pessoas, torna-se

conhecida, e aí elas perguntavam:'Por que você não se candidata?'”.  Afirmou que sua

família não é de João Costa, mas tem familiares envolvidos também na política e que

“teve a vontade também de tentar cuidar,  fazer alguma coisa pela cidade, que é uma

cidadezinha pequena e tal”. Indagada sobre como fez a campanha, disse que “foi mais no

boca a boca”, com as pessoas que “tem conhecimento na cidade, em algumas casas, em

algumas localidades”; que alguns diziam que já tinham compromisso, outros diziam que

iam votar e não votaram; que a coligação realizou palestras e comícios, ela subia no

palanque mas não usava da palavra; e que não fez campanha pelas redes sociais.

Além  das  imagens  acostadas  aos  autos  (fls.  123/129),  a  participação  das

candidatas Maria Sônia e Valéria foi confirmada pelas testemunhas.

José  Paulo  Alves  da  Silva,  ouvido  como informante  por  ser  filiado  a  um dos

partidos da coligação demandada, declarou: QUE presenciou a realização de carretas,

passeatas e  comícios durante  a  campanha e que sempre  via  as  candidatas Sônia  e

Valéria nesses eventos; QUE um desses eventos passou próximo de sua residência e viu

que a Valéria, a Sônia, a Maria Lopes e outros candidatos que nominou na audiência

estavam presentes; QUE elas diziam que “estavam na luta” e pediram seu “apoio”; QUE a

Sônia e a Valéria falaram que eram candidatas, mas não se lembra se lhe deram seus

números;  QUE foi  a um comício na localidade Cambraia  e a outro na sede; QUE no

comício na Cambraia, Sônia e Valéria estavam presentes, foi realizado à noite e tinha

bastante gente; viu a Valéria no palanque mas não se lembra se ela falou no microfone,



mas viu também ela “embaixo falando e pedindo votos pro pessoal”;  a Sônia também

estava lá “falando com o pessoal,  então era pedindo voto, né?”;  QUE não lhe deram

santinho.

A  testemunha  Élsio  Gomes  Dias  disse  que:  QUE  presenciou  eventos  de

campanha, como passeatas, comícios, etc; QUE se lembra se uma palestra na localidade

Cambraia, onde esteve presente para ver as propostas dos candidatos; que não viu todos

os candidatos, só alguns; que a Sônia e a Valéria estavam lá conversando com populares

e  também  no  palanque,  mas  não  se  lembre  delas  terem  discursado;  QUE  elas  lhe

pediram voto, mas ele respondeu que não podia ajudar, pois já tinha compromisso; QUE

elas não lhe entregaram santinhos com seus números; QUE não viu cartazes delas nas

casas.

Por fim, a testemunha Bibiano Tavares de Sá, ouvido novamente em audiência

refeita em 2020, porque os registros de sua oitiva na audiência realizada em 2017 foram

perdidos  por  problemas  técnicos  no  sistema  de  gravação,  disse  que:  presenciou  a

realização de eventos de campanha, tais como carreatas, comícios, passeatas, durante

as eleições de 2016; QUE esteve em uma palestra da coligação na Cambraia, próximo de

sua casa, em data próxima à eleição; QUE Valéria e Sônia participaram de uma passeata,

mas não se lembra se discursaram; QUE a candidata Valéria esteve em sua casa e lhe

pediu voto, mas a testemunha disse que tinha compromisso com outro candidato; QUE

Valéria disse: “A gente se conhece, é colega, eu quero o seu voto”; QUE a esposa da

testemunha estava presente naquela oportunidade; QUE não se lembra se a candidata

chegou a lhe dizer o seu número, nem se lhe foi entregue santinho; QUE não se lembra

de ter visto propaganda de Valéria ou de Sônia em alguma casa; QUE presenciou Valéria

pedindo voto, fazendo campanha, mas não viu material publicitário de campanha; QUE

sabe que ela fez campanha no sentido de ter participado de palestra, pedido voto, mas

nada sabe sobre doação ou gasto de campanha.

A  inexistência  de  material  de  propaganda  não  desnatura  os  meios

empregados por ambas as candidatas - busca de apoio mediante contato pessoal com

possíveis eleitores, em via pública ou em suas residências -  como legítimos atos de

campanha eleitoral. 

O  que  se  constata  é  que,  efetivamente,  as  candidatas  realizaram  suas

campanhas de acordo com suas condições econômicas, uma vez que não receberam



de seus partidos nem de terceiros doações que pudessem ser empregadas na confecção

de engenhos de publicidade. Examinando as prestações de contas de outros candidatos

que  concorreram  pela  mesma  coligação,  constata-se  que,  dos  8  (oito)  candidatos  a

vereador  (do  sexo  masculino),  dos  quais  4  (quatro)  eleitos,  somente  1  (um,  João

Francisco  Assis  Magalhães,  recebeu  doação  do  partido  ao  qual  é  filiado  (Partido

Progressista – PP), e ainda assim diretamente do Diretório Estadual.

Importante  ressaltar  que a falta de apoio financeiro  às campanhas,  ainda que

pudesse  denotar  hipótese  de  descumprimento  das  medidas  de  apoio  a  candidaturas

femininas,  não  é  objeto  da  AIJE,  devendo  ser  apurada  em  processo  específico  de

prestação de contas dos órgãos partidários.

As despesas movimentadas pelas candidatas Maria Sônia Tavares Piauilino de

Assis e Valeria Gomes Alves dizem respeito aos serviços de assessoria jurídica e contábil,

os quais também constam em prestações de contas de outros candidatos, inclusive nos

mesmos valores, em relação aos mesmos prestadores daqueles serviços.

Relevante  destacar  que  ambas  as  candidatas  compareceram  às  urnas,

conforme  certificado  nos  autos  (fls.  177),  não  pediram  votos  em  favor  de  outros

candidatos ao mesmo cargo e,  diversamente do que consignado na sentença,  não

afirmaram terem desistido, sequer tacitamente, de suas campanhas.

Em seu depoimento pessoal, Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis nada diz a

esse  respeito,  mesmo porque  não  há  registro  de  qualquer  indagação  acerca  de  sua

desistência da campanha. Também em seu depoimento pessoal,  a investigada Valeria

Gomes Alves reconheceu ter se sentido desanimada diante das dificuldades encontradas

na campanha – falta de apoio, necessidade de deslocamentos, presença de candidatos

que já  tinham exercido  outros mandatos -,  mas não  afirmou ter  desistido,  ainda que

informalmente. Além disso, nenhuma das testemunhas soube que as candidatas Maria

Sônia e Valéria tivessem desistido de suas campanhas.

Inexiste, ademais, qualquer elemento denotativo da ocorrência de ajuste entre as

candidatas e as lideranças partidárias para concorrerem apenas com o propósito de burlar

os percentuais fixados no § 3º do art. 10 da Lei 9.504/1997. Conforme consta em seus

depoimentos,  bem  como  nas  declarações  das  testemunhas,  ambas  as  investigadas

compareceram  à  convenção,  foram  apresentadas  como  candidatas,  assinaram  a  ata



respectiva na mesma data, demonstrando com isso que suas participações decorreram

de atos de própria vontade.

No ponto,  impõe-se  esclarecer  que,  embora  na  sentença  o  magistrado  tenha

registrado que a candidata Maria Sônia Tavares Piauilino de Assis, em seu depoimento,

não soube informar o nome da coligação pela qual concorrera, trata-se de fundamento de

extremado rigor, uma vez que ela lhe informou ter concorrido pela Coligação “Trabalho e

Realização”,  sendo o correto  Coligação “Trabalho e  Respeito”.  Todavia,  informou com

segurança o seu número, seu partido, data e local da convenção, nomes dos candidatos

majoritários,  demonstrando,  assim,  envolvimento  com  os  eventos  e  os  atores  da

campanha eleitoral de 2016.

De igual modo, a investigada Valeria Gomes Alves informou com segurança seu

partido e número com o qual concorrera, as datas da convenção e do início da campanha,

e  esclareceu  que,  por  ser  enfermeira  concursada  e  trabalhar  com  atendimento  às

pessoas,  delas mesmas recebera o incentivo  para se candidatar,  embora o  esperado

apoio de tais eleitores não tenha se confirmado naquelas eleições.

Portanto, a despeito da ínfima votação alcançada pelas candidatas Maria Sônia

Tavares  Piauilino  de  Assis  e  Valeria  Gomes  Alves,  e  da  ausência  de  gastos  com

publicidade  de  campanha,  as  provas  produzidas  nestes  autos  não  demonstraram  a

ocorrência  de  fraude,  a  qual,  para  ser  reconhecida,  exige  prova  robusta,  sobretudo

levando-se em consideração as gravíssimas sanções estabelecidas pelo art. 22, XIV, da

Lei Complementar 64/1990.

Nesse sentido, os julgados que seguem:

TRE-PR:

“RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL  ELEITORAL.  ABUSO  DE  PODER.  FRAUDE.  REGISTRO.

CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.

[...]

4 -  A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve

estar  lastreada  em  prova  robusta,  inclusive  da  vontade  deliberada  de

subverter a ordem jurídica, não podendo ser presumida tão somente pela



pífia votação e escassa movimentação de recursos financeiros ou produção

de  material  de  campanha.”  (RE  -  RECURSO  ELEITORAL  nº  4269  -Nova

Olímpia/PR, ACÓRDÃO nº 54774 de 09/07/2019, Relator JEAN CARLO LEECK,

Publicação DJ - Diário de justiça, Data 16/07/2019)

“EMENTA - ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL

E  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  AO  MANDATO  ELETIVO.  PRELIMINAR.

LEGITIMIDADE  ATIVA  PARA  A  AIME  DOS  INTEGRANTES  DA  CHAPA

PROPORCIONAL QUE SE ALEGA FRAUDULENTA.  AÇÃO QUE PERMITE A

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DRAP APTA A ATINGIR A ESFERA JURÍDICA

DE TODOS OS CANDIDATOS,  MESMO OS NÃO DIPLOMADOS.  ATO UNO.

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO E

NECESSÁRIO.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.  PRELIMINAR  LISTICONSÓRCIO

COM DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO

DE PARTICIPAÇÃO NA FRAUDE. DECADÊNCIA AFASTADA. GRAVAÇÃO POR

UM  DOS  INTERLOCUTORES.  PROVA  LÍCITA.  PRELIMINAR  AFASTADA.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 10, §3º DA LEI DAS ELEIÇÕES.

FRAUDE QUANTO AO PERCENTUAL MÍNIMO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE

PROVAS  ROBUSTAS.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUANTO  AO  ELEMENTO

SUBJETIVO DA FRAUDE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

4. A fraude na cota de gênero, por decorrer de entendimento aplicado à AIJE,

deve estar apoiada em provas robustas, que ateste,  de forma exauriente,

que  as  candidaturas  femininas  foram  preenchidas  apenas  de  maneira

formal,  sem  qualquer  intenção  real  das  pretensas  candidatas  de  se

inserirem na disputa da campanha eleitoral.

[...]

9. Recursos conhecidos e desprovidos.” (RE - RECURSO ELEITORAL nº 76455 -

Nova  Esperança/PR,  ACÓRDÃO  nº  54609  de  11/03/2019,  Relator(a)  PEDRO

LUÍS SANSON CORAT, DJ - Diário de justiça, Data 29/03/2019)

TRE-MG:



“RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.

AÇÕES  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.

VEREADORES. FRAUDE À LEI. COTA DE GÊNERO. CANDIDATURA FICTÍCIA

OU  SIMULADA.  SENTENÇA.  JULGAMENTO  CONJUNTO.  PEDIDOS

JULGADOS  PARCIALMENTE  PROCEDENTES.  CASSAÇÃO  DOS

CANDIDATOS.  ELEITOS  E  SUPLENTES.  ANULAÇÃO  DOS  VOTOS  DA

COLIGAÇÃO. INELEGIBILIDADE DE HELISSON CARLOS ALVARENGA.

[...]

RECURSOS ELEITORAIS NA AIJE Nº 1085-20:

(...)

Mérito.  Inexistência  de  atos  ou  gastos  de  campanha.  Votação  zerada.

Alegação de fraude ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, mediante candidatura

fictícia. Suposto abuso de poder. Depoimento de candidata, chamada a registrar a

candidatura para viabilizar o cumprimento do percentual de gênero previsto em

lei. Elemento insuficiente para a caracterização da fraude. Ausência de simulação.

Exercício da autonomia individual.  Não comprovação de aproximação espúria

por parte de outros candidatos ou de oferecimento de dinheiro ou vantagem

para se candidatar. Inexistência de preceito normativo que vincule a decisão

acerca das candidaturas femininas ao comprometimento com a campanha

ou  cumprimento  de  um  dever  cívico  não  exigido  das  candidaturas

masculinas.  Precedente  do  TRE-MG.  Ausência  de  elementos  idôneos  que

evidenciem a fraude que constitua abuso de poder.

Recursos a que se dá provimento para julgar improcedente a ação.

[...].” (RE - RECURSO ELEITORAL n 108520 - Conselheiro Pena/MG, ACÓRDÃO

de  11/03/2019,  Relator  ANTÔNIO  AUGUSTO  MESQUITA  FONTE  BOA,

Publicação:  DJEMG  -  Diário  de  Justiça  Eletrônico-TREMG,  Tomo  053,  Data

25/03/2019).

Também  este  Tribunal  Regional  Eleitoral  assentou  o  entendimento  de  que  a

configuração da fraude exige acervo probatório robusto, não se admitindo a prolação de

decreto condenatório com base em suposições. Veja-se:



RECURSO  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  DE  MANDATO  ELETIVO.

FRAUDE À LEI. ABUSO DO PODER. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE,

PRECLUSÃO E  CARÊNCIA DE  AÇÃO REJEITADAS.  MÉRITO.  FRAUDE  NO

PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO

DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

[...]

4.  Mérito.  A fraude decorrente do descumprimento do art.  10,  § 3º,  da Lei  nº

9.504/97 verifica-se quando decorre do uso de artifícios para compelir filiadas a se

candidatarem exclusivamente para esse fim, às vezes até mesmo contra a sua

vontade ou sem o seu consentimento ou, ainda, por meio de conluio entre estas e

a coligação pela qual concorrem. Para tanto, faz-se necessária a existência de

prova robusta e inconteste capaz de gerar um juízo inequívoco de burla à regra

do citado artigo, conforme recentemente decidiu este e. TRE/PI.

5.  As  situações em que  as  candidatas  receberam votação  ínfima ou  até

mesmo nenhuma votação, movimentação financeira ausente e/ou ausência

de  material  de  campanha  demonstram  indícios  de  descumprimento  da

norma,  porém  não  são  suficientes  para  caracterizar  a  fraude,  caso  não

demonstrado  o  elemento  subjetivo  que,  no  caso,  é  a  demonstração  do

ajuste de vontade entre as candidatas e os representantes da coligação para

o fim específico de burlar a lei.

6. O   acervo probatório coligido aos autos não se mostra apto a embasar a

formação de juízo seguro acerca do ilícito eleitoral atribuído aos recorridos.

Assim, por considerar ser a prova frágil, desprovida de credibilidade, ainda

mais em se tratando de tão gravosa pena,  tem-se, como justa medida, a

necessidade de se proceder à manutenção da sentença prestigiando, desse

modo, o resultado republicano e democrático das urnas.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.  Manutenção  da  sentença.  (AIJE  1-19.2017.6.18.0021,  Rel.  José  Wilson

Ferreira de Araújo Júnior, julgado na sessão do dia 14/08/2018).

“RECURSO.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.  ELEIÇÕES



2016.  VEREADORES. ALEGATIVA DE FRAUDE PARA PREENCHIMENTO DA

COTA DE  GÊNERO  PELO  LANÇAMENTO  DE  CANDIDATURAS  FEMININAS

FICTÍCIAS. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CABIMENTO DE AIJE PARA

APURAÇÃO DE FRAUDE COMO ESPÉCIE DO GÊNERO ABUSO DE PODER.

AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS

EXORDIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3.  A imposição das sanções legais atinentes à grave conduta de fraude no

lançamento de candidaturas femininas exige prova cabal da autoria  e da

materialidade do delito.

4.  Quando  as  provas  constantes  dos  autos  não  são  suficientes  para

demonstrar a ocorrência dos fatos descritos na inicial, forçoso reconhecer a

improcedência dos pleitos exordiais.

5. Recurso conhecido e não provido”.

(AIJE  277-75.2016.6.18.0024,  Rel.  Daniel  Santos  Rocha  Sobral,  julgado  na

sessão do dia 24/07/2017).

“RECURSO.  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  DE  MANDATO  ELETIVO.  ELEIÇÕES

2016.  FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO. CANDIDATURA

FEMININA FICTÍCIA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. RECONHECIMENTO DA

FRAUDE  PELO  JUIZ  DE  PRIMEIRO  GRAU.  RECURSOS.  PRELIMINARES.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

[...]

MÉRITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO.

CANDIDATURA  FEMININA  FICTÍCIA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO

INTERPOSTO PELOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.  No contexto

dos autos, a prova produzida se mostra frágil e carente da robustez apta a

gerar  um juízo  inequívoco  de  burla  à  regra  do  art.  10,  §  3º,  da  Lei  das



Eleições que impõe as cotas de gênero como exercício de ação afirmativa

em  prol  de  candidaturas  femininas.  É  impreterível,  para  a  perda  de  um

mandato eletivo, que se tenha nos autos prova robusta e incontroversa da

prática  de  ilícitos  eleitorais.  Do  contrário,  mostra-se  temerário,  senão

injusto, aplicar qualquer das penalidades requeridas.”

(RECURSO  ELEITORAL  Nº  0601702-92.2018.6.18.0000  (PJE).  ORIGEM:

DIRCEU  ARCOVERDE/PI  (95ª  ZONA  ELEITORAL  –  SÃO  RAIMUNDO

NONATO/PI), Relator: Juiz Antônio Soares dos Santos, julgado em 02/04/2019)

Ainda  nesse  sentido,  entre  outros  precedentes:  AIJE  nº  55864,  Relator  Juiz

Antônio  Lopes  de  Oliveira,  data  de  julgamento  29/01/2018;  AIME  nº  47-

89.2016.6.18.0062, Relator Daniel dos Santos Rocha Sobral, julgado na sessão do dia

06/03/2018; AIJE 277-75.2016.6.18.0024, Rel.  Daniel Santos Rocha Sobral,  julgado na

sessão do dia 24/07/2017.

Por  fim,  os  precedentes  acima  mencionados  acham-se  em  harmonia  com  o

entendimento consagrado no âmbito do colendo Tribunal Superior Eleitoral, como se vê

do recente julgado que segue:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATURAS FICTÍCIAS PARA

PREENCHIMENTO DAS COTAS DE GÊNERO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE  EM

SEDE  DE  RECURSO  ESPECIAL.  SÚMULA  Nº  24  DO  TSE.  AGRAVOS

DESPROVIDOS.

1. Para configuração da fraude na cota de gênero, prevista no art. 10, § 3º, da

Lei  nº  9.504/97,  é  necessária  a  existência  de  prova  robusta,  indene  de

dúvidas  e  aderente  às  circunstâncias  do  caso  concreto,  a  denotar  o

inequívoco fim de burlar a legislação.

2. Na espécie, a Corte regional, soberana na análise do acervo fático-probatório,

asseverou que o cenário fático coligido nos autos é insuficiente à comprovação da

fraude eleitoral por inobservância da cota de gênero.

[...]



(Recurso Especial Eleitoral nº 25565, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE

- Diário de justiça eletrônico, Data 26/06/2020)

No  caso  dos  autos,  inexistem  provas  suficientes  e  incontestes  da  prática  da

fraude ou do abuso de poder apontado na inicial pelo Investigante, razão pela qual se

impõe a reforma da sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos

inciais.

Nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do NCPC, incumbe ao autor o ônus

da  prova  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu  direito.  Na  espécie,  o  Investigante,  ora

Recorrido,  não  se  desincumbiu  desse  ônus  processual.  Por  outro  lado,  as  provas

produzidas pela defesa dos investigados comprovam a realização de campanha pelas

candidatas, ainda que de forma modesta, o que infirma, induvidosamente, as alegações

exordiais.

ANTE  O  EXPOSTO,  VOTO,  em  dissonância  com  o  parecer  ministerial,  pelo

CONHECIMENTO  E  PROVIMENTO  DO  RECURSO, para  reformar  a  sentença

vergastada  e  julgar  improcedentes  os  pedidos  exordiais  desta  Ação  de  Investigação

Judicial Eleitoral, ante a ausência de provas da perpetração da fraude alegada na inicial.

É como voto, Sr. Presidente.



E  X  T  R  A  T   O     D  A     A  T  A

RECURSO  ELEITORAL  Nº  0601764-35.2018.6.18.0000  (PJE).  ORIGEM:  JOÃO

COSTA/PI (20ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI).

Recorrentes:  José  Francisco  Assis  Magalhães,  Cleber  Magalhães  Cardoso,  Isaias

Gomes Ferreira, Hipolito Neto Mendes da Silva, Gil Carlos Santana Barbosa, Pedro Alves

Batista,  Maria  Lopes,  Anderson  Wallecy  Rodrigues  de  Carvalho,  Neuton Ferreira  dos

Santos,  Maria  Sonia  Tavares Piauilino de Assis,  Valeria Gomes Alves,  João de Deus

Vieira e Coligação TRABALHO E RESPEITO: VOCÊ MERECE

Advogado: Ricardo Rodrigues de Sousa Martins Neto (OAB/PI: 10.268)

Recorrido: Ministério Público Eleitoral da 20ª Zona

Relator: Desembargador Erivan José da Silva Lopes

Decisão:  ACORDAM  os  Membros  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Piauí,  por

unanimidade,  REJEITAR  as  preliminares  de  ausência  de  interesse  processual  por

inadequação da via eleita, de preclusão, de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva ad

causam e de nulidade da sentença, ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar de nulidade

processual  para  admitir,  como  prova  nos  autos,  os  depoimentos  pessoais  das

investigadas  Maria  Sonia  Tavares  Piauilino  de  Assis  e  Valeria  Gomes  Alves  apenas

quanto ao esclarecimento de fatos em favor de suas defesas; no mérito, por unanimidade,

CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença vergastada e

julgar improcedentes os pedidos exordiais desta Ação de Investigação Judicial Eleitoral,

ante a ausência de provas da perpetração da fraude alegada na inicial, na forma do voto

do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José James Gomes Pereira

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Erivan José

da Silva Lopes; Juízes Doutores – Agliberto Gomes Machado, Antônio Soares dos Santos,

Thiago Mendes de Almeida Férrer, Aderson Antônio Brito Nogueira e Charlles Max Pessoa

Marques da Rocha. Presente o Procurador Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho

Cavalcante de Oliveira.

SESSÃO DE 21.7.2020



















































































































































































 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

 

ACÓRDÃO Nº 060026517

RECURSO ELEITORAL Nº 0600265-17.2020.6.18.0074. ORIGEM: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ/PI

(74ª ZONA ELEITORAL – BARRO DURO/PI)

Recorrente: Reginaldo Vieira de Moura

Advogados: Tarciso Pinheiro de Araújo Filho (OAB/PI: 13.198), Paula Aparecida Guimarães Costa

Sousa (OAB/PI: 12.847), Adevaldo Veras de Carvalho (OAB/PI: 10.548), Wallef Rangel Martins de

Carvalho (OAB/PI: 18.925), Marlus Lima dos Santos (OAB/PI: 19.388), José Vaz Aguiar Neto (OAB/PI:

15.686), Edilvo Augusto Moura Rêgo de Santana (OAB/PI: 12.934), Emídio Carlos de Sousa Júnior

(OAB/PI: 9.382) e Marcelo Veras de Sousa (OAB/PI: 3.190)

Recorrido: Promotor Eleitoral do Estado do Piauí

Relator: Juiz Agliberto Gomes Machado

Relator designado : Juiz Teófilo Rodrigues Ferreirapara lavrar o acórdão

 

RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020.

INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA

G, DA LC Nº 64/90. FUNDEB. NOTÍCIA DE CONDENAÇÃO

PELO TCE. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DE ACÓRDÃO DA

CORTE DE CONTAS. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE

AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS A

PARTIR DA FOLHA DE ROSTO DO ACÓRDÃO. SENTENÇA

REFORMADA. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. -

Os Tribunais de Contas detêm competência constitucional para julgar

as contas dos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da

administração direta e indireta (arts. 71, II, e 75 da CF). - Não cabe

declarar inelegibilidade a partir de notas e informações constantes

apenas da folha de rosto do Acórdão. A integralidade do Acórdão, que

em momento algum foi juntado aos autos, possibilitaria, no caso, a
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distinção do ratio decidendi (razões postas como fundamento da

decisão) e o obiter dictum (argumentações e comentários que não

constituem fundamento jurídico da decisão). - O preenchimento de

todos os requisitos de forma a enquadrar o caso na inelegibilidade

estudada, não pode ser aferido a partir da folha de rosto do acórdão

(composta pelo cabeçalho, ementa, notas e dispositivo), pois há a

necessidade de conhecimento dos exatos termos do julgamento (ratio

). Ausente o inteiro teor do acórdão de contas, não juntadodecidendi

quando do manejo da ação de impugnação ao registro de candidatura,

é impossível considerar a referida inelegibilidade, sendo inoportuna e

imprópria a avaliação de decisão da Corte de Contas a partir do acesso

a link, pois haveria, além de cerceamento de defesa, flagrante

supressão de instância. Sem falar que ao impugnante compete o ônus

da prova. Assim, é irrazoável, em processos de registro de

candidatura, que exige rito célere, transferir ao Relator, em análise de

Recurso, o ônus da produção de prova não providenciada a tempo e

modo por quem detinha esse dever (impugnante), desconsiderando,

assim, que o processo marcha para frente. Recurso conhecido e

provido para reformar a sentença e deferir o pedido de registro de

candidatura.

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador ERIVAN JOSÉ DA SILVA

 LOPES, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade,

CONHECER do recurso e, por maioria, vencido o Relator, DAR-LHE PROVIMENTO, na forma da

divergência inaugurada pelo Juiz Teófilo Rodrigues Ferreira, o qual foi designado para lavrar o acórdão.

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em

Teresina, 25 de novembro de 2020.

 

JUIZ TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA

Relator Designado

 

R E L A T Ó R I O

    O SENHOR JUIZ AGLIBERTO GOMES MACHADO(RELATOR): Senhor Presidente,

Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores

Advogados e demais pessoas presentes,

Trata-se de recurso interposto por REGINALDO VIEIRA DE MOURA, contra decisão do Juízo

da 74ª Zona Eleitoral, o qual, ao julgar procedente impugnação formulada pelo Ministério Público

Eleitoral, indeferiu seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de Prefeito de São Félix

do Piauí/PI, nas Eleições 2020.
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Na decisão vergastada de ID 7649770, o M.M. Juiz Eleitoral consignou o seguinte: “o

julgamento pelo TCE/PI das contas relativas a aplicação de recursos do FUNDEB repercute na

elegibilidade do gestor, tendo o Tribunal Superior Eleitoral decidido que em se tratando de contas nas

quais reconhecida irregularidade na aplicação de recursos repassados pela União ou pelo Estado

(FUNDEB), a competência para o julgamento não é da Câmara Municipal e sim do Tribunal de Contas,

não se aplicando, nesse caso, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos

REs nos 848.826 e 729.744”. E, ainda, que, “considerando que, na linha de precedente jurisprudencial, a

rejeição das contas pela ausência ou indevida dispensa de licitação consubstancia vício insanável e

doloso, revelador de ato de improbidade administrativa a implicar na inelegibilidade a que se refere o art.

1º, I, g, da LC nº 64/90, tenho por acolher a impugnação ministerial para reconhecer a inelegibilidade do

candidato”.

Irresignado, o demandado insurgiu-se no recurso de 7649970, alegando, em síntese, que: a) “as

contas dos fundos municipais são da competência do Câmara Municipal quando o ordenador de despesas

daqueles é o prefeito municipal”; b) “o RECORRENTE não foi apenas chefe de governo, mas também ‘in

casu’ ordenador de despesas no tocante às pastas da saúde, assistência social e educação municipais,

gerindo, por conta desta última, os recursos oriundos do FUNDEB”; c) “tendo ordenado despesas do

FUNDEB, não resta qualquer dúvida de que tal recurso é analisado dentro das contas de gestão do

RECORRENTE”; e d) “diferente do constante na sentença de mérito, a análise da aplicação dos recursos

do FUNDEB não se trata de convênio, mas sim da análise da aplicação de recursos municipais, que,

quando sob a gerência do prefeito municipal, engloba suas contas de gestão, pois figura como ordenador

de despesas dos recursos da educação municipal”. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso e

consequente deferimento de seu registro de candidatura.

Contrarrazões no ID 7650170.

O Procurador Regional Eleitoral, em parecer de ID 7858870, manifestou-se pelo conhecimento e

desprovimento do apelo, para manter a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura do

recorrente.

É o relatório.

 

V O T O   (V E N C I D O)

    O SENHOR JUIZ AGLIBERTO GOM ES MACHADO(RELATOR): Senhor Presidente,

Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores

Advogados e demais pessoas presentes,

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço do

recurso.

Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por REGINALDO VIEIRA DE MOURA,

contra decisão do Juízo da 74ª Zona Eleitoral, o qual, ao julgar procedente impugnação formulada pelo

Ministério Público Eleitoral, indeferiu seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de

Prefeito de São Félix do Piauí, nas Eleições 2020.
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O Magistrado de primeira instância entendeu que o pretenso candidato, ora recorrente, incorreu

na inelegibilidade prevista no 1º, I, “g”, da LC nº 64/90, segundo o qual são impedidos de concorrer a

pleitos eleitorais, pelo período de 8 (oito) anos, “os que tiverem suas contas relativas ao exercício de

cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de

improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente.”

Entendeu o julgador, e isso está comprovado nos autos, que o Tribunal de Contas do Estado do

Piauí, por meio do Acórdão n. 427/2019 (ID 7638920 – fls. 06/07), julgou irregulares as contas do

Município de São Félix do Piauí/PI, referentes à aplicação de recursos do FUNDEB (Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), no

exercício financeiro do ano de 2016, período em que o recorrente exercia o cargo de Prefeito.

Para o TCE/PI, o Sr. REGINALDO VIEIRA DE MOURA, enquanto gestor dos recursos do

FUNDEB, incorreu nas seguintes irregularidades: I) gasto com os profissionais do magistério/FUNDEB

inferior ao limite legal; II) despesas sem licitação; III) fracionamento de despesas; e IV) realização de

despesa sem a devida comprovação.

A seguir, ementa do Acórdão TCE/PI n. 427/2019:

 LICITAÇÃO. DESPESAS REALIZADAS SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO

LICITATÓRIO. IRREGULARIDADE.

1. Configura-se irregularidade a ausência de licitação fora das hipóteses previstas, conforme

disposição da Lei 8.666/90.

  SUMÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX

DO PIAUÍ – PI (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE2016). Pelo julgamento de irregularidade. Pela

aplicação de multa. Decisão unânime.

Síntese de improbidade/falha apurada: Gasto com os profissionais do magistério/FUNDEB

inferior ao limite legal. Despesas sem licitação e fracionamento de despesas. Realização de

despesa sem a devida comprovação. Relatório CGU com constatações de irregularidades na TP

nº 001/2013.

Para o recorrente, entretanto, o FUNDEB integra as denominadas contas de gestão, razão pela

qual seu julgamento em definitivo caberia à Câmara de Vereadores e não à Corte de Contas. No intento

de corroborar suas alegações, cita precedentes da lavra do Supremo Tribunal Federal, que tratam da

competência para julgamento das contas de governo e de gestão.

Nesse ponto, consoante o art. 31, § 2º, 49, IX e art. 71, II, todos da CF, o Supremo Tribunal

Federal entendeu que a competência para julgar as contas de gestão e de governo dos prefeitos municipais

é das Câmaras de Vereadores.

Nesse sentido transcrevo os seguintes arestos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER

EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA

SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
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PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI

COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010.

INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO

LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara

Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos

Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente

deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, §

2º).

II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas

de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio

que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”).

III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a

que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal,

e não o Tribunal de Contas.

IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei

Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de

junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão,

será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas

competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos

vereadores”.

V - Recurso extraordinário conhecido e provido.(RE 848826, Relator(a): ROBERTO

BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em

10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-187

DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)”.Grifos acrescidos

 Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da

Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito.

2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa.

 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do

Poder Executivo municipal.

4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade.

5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do

prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa.

6. Recurso extraordinário não provido.

(RE 729.744, Relator(a) Min, Gimar Mendes - Tribunal Pleno, julgado em 17 de agosto de

 2016)” Grifos acrescidos
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Ocorre que, no caso dos autos, em se tratando de prestação de contas relacionadas a recursos do

FUNDEB, portanto, verba proveniente do Governo Federal, há precedentes do Tribunal Superior Eleitoral

 no sentido de que o entendimento firmado pelo STF de que a competência para julgar contas

prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal é da respectiva Câmara,nos termos dos

 precedentes supracitados (Recursos Extraordinários ns. 848826 e 729.744) não alberga a hipótese

 relacionada a recursos repassados pela União, aplicando-se, à espécie, o inciso VI do art. 71 da CF/88,

que dispõe caber ao TCU fiscalizar a aplicação de tais verbas.

Nesse sentido, os seguintes arestos:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.

PREFEITO ELEITO. COLIGAÇÃO ITAPEVA NO RUMO CERTO - PDT /PTB / PTN / PSC /

 PR / PPS / DEM / PRTB / PSB / PV / PRP / PSDB / PSD / SD. DEFERIDO.

INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONTAS

RELATIVAS AO FUNDEB. TRIBUNAL DE CONTAS. ÓRGÃO COMPETENTE PARA

O JULGAMENTO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

NOS RE's NOS 848.826 E 729.744. INAPLICABILIDADE. CONTAS RELATIVAS A

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE INSANÁVEL.

REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE

PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO

PRONUNCIAMENTO DO TCE.

 1. Rejeição de contas por possível irregularidade na aplicação de recursos repassados pela

União ou pelo Estado (FUNDEB). Competência do Tribunal de Contas e não da Câmara de

Vereadores. Inaplicabilidade do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento

 dos REs nos 848.826 e 729.744. Precedentes. Necessário o retorno dos autos à origem para o

exame do pronunciamento exarado pelo TCE/SP, com vista à aferição da presença, ou não, da

inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90.

2. Rejeição de contas de consórcio intermunicipal com expresso afastamento, pelo Tribunal de

Contas, de irregularidade insanável. Situação reconhecida nas instâncias ordinárias. Modificar

tal entendimento e concluir pela ocorrência da inelegibilidade exigiria reexame de fatos e

provas vedado pela Súmula no 24/TSE. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento

parcial para, afastado o óbice oposto na origem – ausência de deliberação negativa da Câmara

dos Vereadores -, determinar o retorno dos autos ao TRE/SP para novo julgamento quanto às

contas supostamente referentes a recursos do FUNDEB.” (TSE–Recurso Especial Eleitoral nº

72621, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico de

11/04/2017)” (grifei)

“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE

PREFEITO. INDEFERIMENTO PELA CORTE REGIONAL, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA

DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ALÍNEA G DO INCISO I DO ART. 1º DA LC 64/90.

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS POR IRREGULARIDADES INSANÁVEIS QUE

CONFIGURAM ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TOMADA DE
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CONTAS ESPECIAL QUE ENVOLVE VERBAS ORIUNDAS DE CONVÊNIO.

COMPETÊNCIA DO TCU. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 30 DO TSE E 83 DO STJ. RECURSO

ESPECIAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(…)

3.1O entendimento firmado pelo STF de que a competência para julgar contas prestadas

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal é da respectiva Câmara, nos termos do art. 31 da

CF/88 (RE 848.826/CE e 729.744/MG, em 17.8.2016) não alberga a hipótese relacionada a

recursos repassados pela União mediante convênio, aplicando-se à espécie o inciso VI do

 art. 71 da CF/88, que dispõe caber ao TCU fiscalizar a aplicação de tais verbas. Precedente:

REspe 46-82/PI, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado na sessão de 29.9.2016.

(…)

3.4 A decisão da Corte Regional está em conformidade com o entendimento deste Tribunal de

que as falhas constatadas em processo licitatório, ocorridas também no caso em debate,

caracterizam irregularidades insanáveis configuradoras de improbidade administrativa, aptas a

atrair a inelegibilidade. Incidem na espécie as Súmulas 30 do TSE e 83 do STJ.

4. Recurso Especial ao qual se nega provimento. (RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 13210 -

NOVA LARANJEIRAS - PR - Acórdão de 13/12/2016 - Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia

 Filho - Publicado em Sessão, Data 13/12/2016)” Grifos acrescidos

Portanto, tenho que a sentença vergastada não merece retoques, uma vez que de acordo com

precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

Ademais, para que se configure a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC nº

64/90, a irregularidade que deu ensejo à desaprovação das contas deve ser insanável, o ato de

improbidade deve ser doloso e a decisão do órgão competente deve ser irrecorrível e não ter sido suspensa

ou anulada pelo Poder Judiciário.

No caso, todos esses elementos se fazem presentes, haja vista que as falhas acima relatadas são

graves, insanáveis e compatíveis com prática dolosa, sendo perceptível verdadeiro desrespeito às regras e

aos princípios da Administração Pública na gestão dos recursos.

O voto condutor do Julgamento, no que respeita ao Processo TC-003063/2016, disponível no

e n d e r e ç o  d e  a c e s s o  p ú b l i c o  

, assim sehttps://sistemas.tce.pi.gov.br/tceviewer/index.xhtml?codigoProtocolo=003063/2016

posicionou(arquivo 63.VOTREL-10282019 (AUD-JAYSO):

“2. FUNDAMENTAÇÃO

2.2. Contas de Gestão

2.2.2. FUNDEB

2.2.2.2. Ausência de licitação
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a) combustíveis e lubrificantes: o gestor Informa ter encaminhado cópia do processo licitatório.

Contudo, não foi acostado ao processo licitatório cópia de aditivo revalidando a vigência do

contrato celebrado. Ademais, não foi juntado aos autos nenhum documento referente à Dispensa

nº 006/16 que daria respaldo à aquisição de óleo diesel.

2.2.2.3. Fragmentação de despesas

 a) manutenção e conservação de bens imóveis: o gestor Informa que o processo licitatório

integra a defesa das contas de gestão da prefeitura. Na verdade, a defesa enviou cópia de

processo administrativo de dispensa de licitação para a execução de serviços de capina,

retelhamento e restauração de rede elétrica em escolas municipais, com fulcro no Art. 24, Inciso

I, da Lei nº 8666/93, tendo o mesmo, dentre outros, sido instruído com duas propostas e parecer

da assessoria jurídica. Verifica-se que não foi colhido o número mínimo de três propostas, além

de não ter sido acostada cópia do contrato formalizado com a empresa e prova da publicação

resumida do contrato na imprensa oficial, como condição de sua eficácia, o que fere disposição

do Art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8666/93.”

No caso, restou relatado no voto ilegalidade, como a não apresentação do processo de “dispensa

nr. 006/16 que daria respaldo à aquisição de óleo diesel”, o não acolhimento do mínimo de três propostas

e cópia do contrato formalizado com a empresa e prova da publicação resumida do contrato na imprensa

oficial.” Fatos que ferem a Lei 8.666/93.

A não apresentação do processo de dispensa impediu que se comprove o cumprimento das regras

licitatórias atinentes, mormente as presentes na Lei nr. 8.666/93. A manutenção dos pagamentos no

tempo, em permanência da ilegalidade, mostrou que agiu com dolo genérico.

Ademais, a decisão não é mais recorrível e não há nos autos notícia de que esteja suspensa (ou

anulada) pelo Judiciário neste momento.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, VOTO, pelo conhecimento e desprovimento

do recurso, para que seja mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura de REGINALDO

VIEIRA DE MOURA ao cargo de Prefeito de São Félix do Piauí/PI, nas Eleições 2020.

É como voto.

 

 V O T O  (V E N C E D O R)

  : Sr. Presidente, no caso dos autos,O SENHOR JUIZ TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA

como forma de manter a jurisprudência perfilhada por este Regional, divirjo do voto do Relator. Explico.

O fato é que o Juiz de Primeiro Grau indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do

 recorrente por entender configurada a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei

Complementar n º 64/90, diante do julgamento pelo TCE/PI das contas relativas a aplicação de recursos

do FUNDEB, exercício de 2016.

Ocorre que, nos termos do artigo acima citado e da jurisprudência sedimentada pelo TSE, para

aplicação da inelegibilidade em referência, necessário o preenchimento dos “três requisitos do art. 1º,
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inciso I, alínea g, da LC nº 64/90, quais sejam, contas rejeitadas por irregularidade insanável, decisão

irrecorrível do órgão competente e que não haja provimento judicial a afastar os efeitos da decisão que

rejeitou as contas”. (REspe nº 39656-43/PI, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 10.6.2010)

A propósito, esclareço que os Tribunais de Contas detêm competência constitucional para julgar

as contas dos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta (Arts.

71, II, e 75 da CF).

Vejam ementa de julgado do TSE:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.

PREFEITO ELEITO. (…) INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº

 64/1990. CONTAS RELATIVAS AO FUNDEB. TRIBUNAL DE CONTAS. ÓRGÃO

COMPETENTE PARA O JULGAMENTO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL. NOS RE's NOS 848.826 E 729.744. INAPLICABILIDADE. CONTAS

RELATIVAS A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE

INSANÁVEL. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO ESPECIAL

PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO

 PRONUNCIAMENTO DO TCE. 1. Rejeição de contas por possível irregularidade na

aplicação de recursos repassados pela União ou pelo Estado (FUNDEB). Competência do

Tribunal de Contas e não da Câmara de Vereadores. Inaplicabilidade do entendimento

 firmado pela Suprema Corte no julgamento dos REs nos 848.826 e 729.744. Precedentes.

Necessário o retorno dos autos à origem para o exame do pronunciamento exarado pelo TCE/SP,

com vista à aferição da presença, ou não, da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g,

da Lei Complementar nº 64/1990. 2. Rejeição de contas de consórcio intermunicipal com

expresso afastamento, pelo Tribunal de Contas, de irregularidade insanável. Situação

reconhecida nas instâncias ordinárias. Modificar tal entendimento e concluir pela ocorrência da

inelegibilidade exigiria reexame de fatos e provas vedado pela Súmula nº 24/TSE. Recurso

especial eleitoral a que se dá provimento parcial para, afastado o óbice oposto na origem -

ausência de deliberação negativa da Câmara dos Vereadores -, determinar o retorno dos autos ao

TRE/SP para novo julgamento quanto às contas supostamente referentes a recursos do FUNDEB.

(Recurso Especial Eleitoral nº 72621, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE -

Diário de justiça eletrônico, Tomo 72, Data 11/04/2017, Página 36)

  Consta dos autos, ata de julgamento (pág. 3 do ID nº 7648870) e cópia da folha de rosto do

Acórdão nº 427/2019 do TCE (pág. 5 do ID nº 7648920) referente a Prestação de Contas de Gestão do

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

  Educação (FUNDEB) do Município de São Félix do Piauí, exercício 2016, única decisão utilizada na

sentença como fundamento para o indeferimento do Registro de Candidatura.

Quanto à decisão que gerou a rejeição das contas do recorrente, extraio da folha de rosto do

acórdão, o seu dispositivo:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando as informações da V Divisão

Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM, às fls. 01/33 da peça 32 e fls.
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01/04 da peça 57, o contraditório da II Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração

Municipal – DFAM, às fls. 01/22 da peça 53, a manifestação do Ministério Público de Contas, às fls.

01/11 da peça 60, a sustentação oral do Advogado Esdras de Lima Nery (OAB/PI nº 7.671), que se

reportou às falhas apontadas, o voto do Relator Cons. Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo, às fls.

 01/13 da peça 63, e o mais que dos autos consta, decidiu a Primeira Câmara, unânime, concordando

parcialmente com a manifestação do Ministério Público de Contas, pelo julgamento de

 irregularidade, com fundamento no art. 122, III da Lei Estadual n° 5.888/09 e nos termos do voto

do Relator.

 Vejam que os trechos da folha de rosto do acórdãoacima transcrito fazem menção ao fato de que

 o julgamento foi realizado “nos termos do voto do Relator”, no entanto, essa parte não foi juntada aos

autos, o que se faz indispensável, dada a importância da aferição da natureza das irregularidades. Da folha

de rosto somente é possível depreender que houve o julgamento de irregularidade, mas qual o desfecho?

Indispensável o inteiro teor do acórdão para a análise completa e pormenorizada do caso.

Alerto, que “somente a rejeição das contas, com a nota de irregularidade insanável, ou,

inexistindo essa nota, seja possível verificar esse vício, é que tem-se a inelegibilidade da Lei

Complementar nº 64/90, art. 1º, I, g.” (Acórdão nº 24.448, rel. min. Carlos Velloso, de 07.10.2004).

Portanto, ausente o inteiro teor do acórdão de contas, não juntado quando do manejo da ação de

impugnação ao registro de candidatura, é impossível considerar a referida inelegibilidade, sendo

  inoportuna e imprópria a avaliação de decisão da Corte de Contas a partir do acesso a link, pois haveria,

além de cerceamento de defesa, flagrante supressão de instância. Sem falar que ao impugnante compete o

ônus da prova.

 Nesse sentido, eis ementa de julgado do TSE:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL

RECEBIDO COMO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA.

DEPUTADO FEDERAL. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990.

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS. DESPROVIMENTO DO

AGRAVO.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a

recurso especial eleitoral recebido como ordinário e, assim, manteve o acórdão regional que

deferiu o registro da candidatura do agravado para o cargo de Deputado Federal nas Eleições

 2018. 2. O inteiro teor do acórdão do Tribunal de Contas é documento essencial à

verificação, pela Justiça Eleitoral, da existência de irregularidades insanáveis que

constituam ato doloso de improbidade administrativa, aptas a atrair a inelegibilidade

prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal

 Superior, a juntada desse documento é ônus processual do impugnante. Precedentes.3. Os

arts. 3º a 5º da LC nº 64/1990, ao permitirem a realização de instrução probatória, não afastam o

ônus processual do Ministério Público de instruir a petição inicial com os documentos

indispensáveis à sua propositura.4. A parte agravante deixou de apresentar argumentos novos

 com aptidão de modificar a decisão recorrida. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Grifei

 (Recurso Ordinário nº 060086187, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:

DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 154, Data 12/08/2019)
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 No mesmo sentido, eis ementas de reiterados julgados deste Regional:

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.

VEREADOR. ELEIÇÕES 2020. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, “G”, DA LC

Nº 64/90. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO POR ATO DOLOSO DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DE CONTAS FEITO PELO ÓRGÃO

COMPETENTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM ANÁLISE DA JUSTIÇA

ELEITORAL QUANTO AOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA

INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITAM TAL

ANÁLISE. REGRAS LIMITATIVAS DE DIREITO, INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

PREVALÊNCIA DA ELEGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2. No caso, o candidato

foi Prefeito Municipal e teve suas contas de governo rejeitadas pela Câmara de Vereadores em

julgamento feito com superação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado e cujo

decreto legislativo de rejeição das contas foi motivado por parecer da Comissão de Finanças,

Orçamento e Fiscalização da própria Câmara de Vereadores, que teria consignado a prática de

irregularidades insanáveis caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa pelo

 ex-gestor, ora candidato a vereador. Tal parecer no entanto, não foi acostado aos autos,

inviabilizada a análise da Justiça Eleitoral quanto aos elementos caraterizadores da

 inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da LC nº 64/90. 3. Na linha do

entendimento firmado pelo TSE, “ausentes elementos nos autos que permitam concluir pela

configuração das irregularidades insanáveis, que consubstanciem ato doloso de improbidade

administrativa, não há como reconhecer a inelegibilidade da alínea ‘g’.”(Precedente: Recurso

Ordinário nº 97538, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS -

 Publicado em Sessão, Data 07/10/2014) 4. Recurso provido. Sentença reformada. Grifei(TRE-PI.

RECURSO ELEITORAL Nº 0600074-54.2020.6.18.0079, Relator: Juiz Charlles Max Pessoa

Marques da Rocha, julgado em 3 de novembro de 2020)

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.

INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.

AUSÊNCIA DO INTEIRO DA DECISÃO DO TCE QUE DESAPROVOU AS CONTAS.

DOCUMENTO ESSENCIAL PARA SE AFERIR SE OS VÍCIOS SÃO DE NATUREZA

INSANÁVEL E CONFIGURAM ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

ÔNUS DA PROVA DOS IMPUGNANTES. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA

SENTENÇA. 1. A declaração de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 exige a

presença simultânea de três requisitos: a) contas rejeitadas por irregularidade insanável e que

configure ato de improbidade administrativa; b) a decisão do órgão competente que rejeita as

contas deve ser irrecorrível; c) decisão de rejeição das contas não deve estar submetida ao crivo

do Judiciário, mas se estiver, faz-se necessário que os seus efeitos não tenham sido suspensos

mediante a concessão de liminar ou tutela antecipada. 2. A Câmara Municipal de Nossa Senhora

de Nazaré/PI aprovou o Parecer Prévio nº 234/2015, do TCE/PI, o qual reprovou as contas da

 Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI, exercício financeiro de 2012. 3. Os

impugnantes deixaram de apresentar o Parecer Prévio nº 234/2015 do TCE/PI, de forma a
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explicitar a natureza e especificidades das irregularidades que ensejaram a desaprovação

das contas de governo da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI. Ônus da

  prova dos impugnantes. Precedentes do c. TSE. 4. Não cabe a juntada, na fase recursal, de

documentos que deveriam instruir a ação de impugnação ao registro de candidatura,

 mormente por envolver inelegibilidade preexistente ao registro. 5. O Decreto Legislativo que

materializou a deliberação da Câmara Municipal atestou expressamente a ausência do elemento

volitivo na conduta da ex-gestora. 6. Não comprovada a incidência da inelegibilidade prevista no

art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 7. Provimento do recurso. 8. Reforma da sentença para deferir o

 registro de candidatura. Grifei (TRE-PI. RECURSO ELEITORAL Nº

0600176-25.2020.6.18.0096, Relator Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer, julgado em 6 de

novembro de 2020)

RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020. INELEGIBILIDADE

PREVISTA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LC Nº 64/90. FUNDEB. CONDENAÇÃO

PELO TCE. AUSÊNCIA do INTEIRO TEOR DE ACÓRDÃO DA CORTE DE CONTAS.

NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS A PARTIR DA FOLHA DE ROSTO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

Os Tribunais de Contas detêm competência constitucional para julgar as contas dos responsáveis

por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta (Arts. 71, II, e 75 da

 CF). Juntada apenas da folha de rosto do Acórdão do Tribunal de Contas. Não cabe a

aferição de natureza das irregularidades, para fins de declaração de inelegibilidade, a

partir de notas e informações constantes apenas da folha de rosto do Acórdão, ainda mais

quando presente a referência de que o julgamento se deu nos termos do voto do Relator e

 esta parte, bem como as demais, não constam dos autos. Recurso conhecido e provido para

 reformar a sentença e deferir o pedido de registro de candidatura. Grifei(TRE-PI. RECURSO

ELEITORAL Nº 0600243-66.2020.6.18.0006,de minha Relatoria,julgado em 11 de novembro

de 2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE

CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, G, DA LEI

COMPLEMENTAR 64/90. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.

Diferentemente da sistemática adotada para os Prefeitos Municipais, o julgamento das contas

prestadas pelos Presidentes de Câmaras de Vereadores compete aos Tribunais de Contas dos

Estados. 2. A mera interposição de recurso, sem comprovação de que lhe fora conferido efeito

suspensivo, não tem o condão de, por si só, afastar a inelegibilidade decorrente da desaprovação

das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas. 3. A inelegibilidade prevista no

art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990 não incide em todo e qualquer caso de rejeição

de contas, sendo exigível o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) rejeição das

contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que

seja irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade

insanável que configure (b) ato de improbidade administrativa, (c) praticado na modalidade

dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v)

decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. 4. Necessário, a Justiça Eleitoral,
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examinar se os fundamentos empregados pelo órgão competente pelo julgamento das contas

denotam o preenchimento cumulativo dos mencionados requisitos, estabelecidos no art. 1º, I,

“g”, da Lei Complementar nº 64/1990, não se tratando, porém, de exame acerca do acerto ou

desacerto do julgamento pela rejeição das contas, vedado nos termos da Súmula nº 41, do TSE.

 5. Na hipótese de inviabilização da análise, pela Justiça Eleitoral, dos requisitos

configuradores da inelegibilidade, em virtude da ausência de documentos essenciais, e

considerando que as causas de inelegibilidade, como regras limitativas de direito, devem

 ser interpretadas de forma restrita, impõe-se o deferimento do registro de candidatura. 6.

 Recurso conhecido e provido. Grifei (TRE-PI. RECURSO ELEITORAL Nº

0600113-24.2020.6.18.0088, Relator Desembargador Erivan José da Silva Lopes, julgado em 12

de novembro de 2020)

RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020. INELEGIBILIDADE

PREVISTA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LC Nº 64/90. FUNDEB. CONDENAÇÃO

PELO TCE. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DE ACÓRDÃO DA CORTE DE CONTAS.

NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS A PARTIR DA FOLHA DE ROSTO DO ACÓRDÃO. REGISTRO DEFERIDO.

RECURSO DESPROVIDO. - Desnecessária a abertura de prazo para apresentação de alegações

finais, pois já suficientemente postos os pontos a ser considerados por ambas as partes, ainda

mais quando os trechos divergentes entre a impugnação e o recurso residem na juntada de

documentos novos, não existentes ao tempo da sentença. Além do mais, ainda que aberto

referido prazo para manifestação da impugnante, antes da manifestação do Promotor Eleitoral,

que ocorreu em 10 de outubro de 2020, não teria sido possível a juntada, naquela data, dos

documentos carreados aos autos em embargos de declaração no dia 22 de outubro, pois somente

emitidos um dia antes dos aclaratórios. Acrescente-se a inexistência de prejuízo (pas de nullité

sans grief), pois a análise da argumentação trazida no Recurso interposto afasta qualquer

dificuldade ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como entendo pela

análise das peças juntadas em recurso por se tratar de documentos novos. - Os Tribunais de

Contas detêm competência constitucional para julgar as contas dos responsáveis por dinheiros,

bens e valores públicos da administração direta e indireta (arts. 71, II, e 75 da CF). - Juntada

apenas da folha de rosto do Acórdão do Tribunal de Contas. Não cabe a declaração de

 inelegibilidade a partir de notas e informações constantes apenas da folha de rosto do Acórdão. A

integralidade do Acórdão, que em momento algum foi juntado aos autos, possibilitaria, no

caso, a distinção do ratio decidendi (razões postas como fundamento da decisão) e o obiter

dictum (argumentações e comentários que não constituem fundamento jurídico da decisão).

Assim, sequer é possível avançar na análise das demais alegações de incidência ou não de

suspensão de seus efeitos por decisão do Tribunal de Justiça do Piauí. Recurso conhecido e

 desprovido para manter a sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura. Grifei

 (TRE-PI. RECURSO ELEITORAL Nº 0600198-58.2020.6.18.0072, de minha Relatoria, julgado

ontem, em 24 de novembro de 2020)

Portanto, o preenchimento de todos os requisitos, conforme acima citados, de forma a enquadrar

o caso na inelegibilidade estudada, não pode ser aferido a partir da folha de rosto do acórdão (composta
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pelo cabeçalho, ementa, notas e dispositivo), pois há a necessidade de conhecimento dos exatos termos do

julgamento (ratio decidendi), em especial, do conteúdo do voto do relator, sendo ele vencedor.

Muito menos é razoável, em processos de registro de candidatura, que exige rito célere, transferir

ao Relator, em análise de Recurso, o ônus da produção de prova não providenciada a tempo e modo por

quem detinha esse dever (impugnante), desconsiderando, assim, que o processo marcha para frente.

 Por relevante, esclareço que a integralidade do Acórdão possibilitaria, no caso, a distinção do

  ratio decidendi (razões postas como fundamento da decisão) e o obiter dictum(argumentações e

comentários que não constituem fundamento jurídico da decisão).

Por todo o exposto, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, uma vez não

 identificados os requisitos para a configuração da inelegibilidade ora debatida, pois, em momento algum,

fora carreada a integralidade do citado acórdão da Corte de Contas.

Com essas razões, DIVIRJO DO RELATOR PARA VOTAR, em dissonância com o parecer

ministerial, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, devendo ser REFORMADA a

 sentença de 1º grau e DEFERIDO oRequerimento de Registro de Candidatura formulado por

REGINALDO VIEIRA DE MOURA ao cargo de Prefeito no município de SÃO FÉLIX DO PIAUÍ.

É como voto.

 

E X T R A T O   D A   A T A

RECURSO ELEITORAL Nº 0600265-17.2020.6.18.0074. ORIGEM: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ/PI

(74ª ZONA ELEITORAL – BARRO DURO/PI)

Recorrente: Reginaldo Vieira de Moura

Advogados: Tarciso Pinheiro de Araújo Filho (OAB/PI: 13.198), Paula Aparecida Guimarães Costa

Sousa (OAB/PI: 12.847), Adevaldo Veras de Carvalho (OAB/PI: 10.548), Wallef Rangel Martins de

Carvalho (OAB/PI: 18.925), Marlus Lima dos Santos (OAB/PI: 19.388), José Vaz Aguiar Neto (OAB/PI:

15.686), Edilvo Augusto Moura Rêgo de Santana (OAB/PI: 12.934), Emídio Carlos de Sousa Júnior

(OAB/PI: 9.382) e Marcelo Veras de Sousa (OAB/PI: 3.190)

Recorrido: Promotor Eleitoral do Estado do Piauí

Relator: Juiz Agliberto Gomes Machado

Relator designado :para lavrar o acórdão Juiz Teófilo Rodrigues Ferreira

 

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade,

CONHECER do recurso e, por maioria, vencido o Relator, DAR-LHE PROVIMENTO, na forma da

divergência inaugurada pelo Juiz Teófilo Rodrigues Ferreira, o qual foi designado para lavrar o acórdão.
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Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Erivan José da Silva Lopes.

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Fernando Lopes e Silva

Neto (convocado); Juízes Doutores – Agliberto Gomes Machado, Thiago Mendes de Almeida Férrer,

Aderson Antônio Brito Nogueira, Charlles Max Pessoa Marques da Rocha e Teófilo Rodrigues Ferreira.

Presente o Procurador Regional Eleitoral, Doutor Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira. Ausência

justificada do Desembargador José James Gomes.

 SESSÃO DE 25.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num. 8311220 - Pág. 15inado eletronicamente por: TEOFILO RODRIGUES FERREIRA - 25/11/2020 22:46:50

s://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112522465001500000008053962
mero do documento: 20112522465001500000008053962



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

 

ACÓRDÃO Nº 060013033

REVISÃO CRIMINAL Nº 0600130-33.2020.6.18.0000. ORIGEM: BENEDITINOS/PI (47ª ZONA

ELEITORAL – ALTOS/PI)

Requerente: Cleanto José Alves da Silva

Advogado: Edcarlos José da Costa (OAB/PI: 4.780)

Revisor: Desembargador Erivan José da Silva Lopes

 Relator: JuizTeófilo Rodrigues Ferreira

 

REVISÃO CRIMINAL. REANÁLISE DAS PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. FUNDAMENTAÇÃO.

Constata-se a intenção de rediscutir a validade e importância das

provas, porém, a presente ação não se presta a reanálise dos elementos

consideradas em decreto condenatório. Materialidade do crime e

autoria restaram comprovadas por substrato produzido nos autos com

fundamentação em sentença do Juízo de Primeiro Grau. No caso, “a

revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de

sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do

Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do

inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da

razoável valoração da prova e/ou do direito”. (STF - RvC 5475,

Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2019,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC

15-04-2020). 2. DOSIMETRIA DA PENA. Ao contrário do alegado

pelo revisionando, o decreto condenatório entendeu pela prática de

Corrupção Eleitoral Ativa mediante a entrega de benesse a dois

eleitores (e não apenas um), agindo com “desígnios autônomos”,

portanto, sem reparos na dosimetria da pena. 3. CONCLUSÃO.

Pedido Revisional improcedente.
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 Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA,

 ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, JULGAR

IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal, mantendo, em todos os seus termos, a condenação do

 requerente Cleanto José Alves da Silva, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em

Teresina, 29 de outubro de 2020.

 

JUIZ TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA

Relator

 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR   JUIZ TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA(RELATOR): Senhor Presidente,

Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores

Advogados e demais pessoas presentes,

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ELEITORAL, com pedido liminar, interposto por Cleanto

José Alves da Silva, vereador em Beneditinos, contra ato do Juiz Eleitoral da 47ª Zona (Altos), que o

condenou por crime eleitoral tipificado no art. 299 do Código Eleitoral.

O pedido de liminar consiste em suspender a execução da pena, nos autos de primeira instância

(Processo nº 00003-76.2015.6.18.0047), até o julgamento do mérito da presente revisão criminal.

Relata o requerente que “a sentença a ser revista contraria totalmente as provas produzidas nos

autos (...) se baseia unicamente no depoimento do policial Vicente de Paulo Nascimento Araujo, que se

revelou frágil e contraditório (...) deixou de considerar importante prova produzida na instrução

processual onde a testemunha aqui referida reconsidera as declarações prestadas em sede inquérito

policial (...) determina a suspensão dos direitos políticos do Vereador Cleanto Alves, nos termos do art. 15

da Constituição Federal de 1988, atingindo nesse ponto o atual mandato de Vereador no município de

Beneditinos, que lhe foi conferido pelo voto soberano do povo da cidade de Beneditinos, Piauí”.

Acrescenta que a fumaça do bom direito e perigo na demora residem no fato da “execução da

sentença ferir a soberania popular da população da cidade de Beneditinos que conferiu mandato popular

ao Vereador Cleanto Alves, que finda somente em 31 de Dezembro de 2020”.

Requereu fosse concedido provimento liminar, , com o fim de sustarinaudita altera pars

imediatamente a execução da sentença atacada.

Por fim, requer a “revisão da sentença proferida nos autos do Processo nº

00003-76.2015.6.18.0047, com o fito de absolver o requerente tendo em vista que a sentença ora

combatida contrariou totalmente a evidencia e provas produzidas durante a instrução processual, ferindo o

art. 621, I do Código de Processo Penal. Em entendendo de modo diverso, o que se admite apenas por

amor ao debate, requer seja revista o dispositivo da sentença que reconheceu a aplicação concurso formal
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impróprio, do art. 70 do Código Penal Brasileiro, por inexistir o crime tipificado no art. 299 do Código

Eleitoral em relação a dois eleitores, determinando o retorno dos autos a magistrada da 47ª Zona Eleitoral

da cidade de Altos, Piauí, para que encaminhe os autos ao Ministério Público Eleitoral para que proceda a

proposta de transação penal e suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.”.

Juntou procuração, cópia da Ação Penal nº 3-76, certidão de trânsito em julgado da sentença

combatida, declaração de Marcos da Silva Pereira e diploma e ata de posse no cargo de vereador.

Liminar indeferida diante da inexistência de vício a ensejar o acolhimento do pleito revisional,

pois a sentença está fundamentada em provas sobre as quais não há indício de falsidade, muito menos

houve descoberta de novas provas aptas a comprovar a inocência do requerente.

A Secretaria Judiciária juntou mídias extraídas do Processo PJe nº 0600485-77.2019.6.18.0000:

ID nº 2110070, 2110120, 2109970, 2109920 e 2109870.

O Procurador Regional Eleitoral manifesta-se pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS

REVISIONAIS veiculados na presente ação.

O Membro da Corte que me antecedeu na relatoria do feito, juntando Relatório, remeteu os autos

ao seu Revisor para análise e inclusão em pauta.

Com o fim do biênio do Dr. Antônio Soares dos Santos e consequente mudança de Relator e

Revisor, os autos foram remetidos ao então Revisor com Relatório do caso (art. 57, §1º c/c art. 58, IV, do

RITRE-PI).

O Revisor solicitou a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O

O SENHOR  JUIZ TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA(RELATOR): Sr. Presidente,

considerando já haver relatório apresentado pelo Relator que me antecedeu no feito, adoto-o, mas faço

uma breve memória do caso.

O Requerente fundamenta o pedido revisional atribuindo as seguintes máculas na sentença

condenatória:

baseada unicamente no depoimento do policial Vicente de Paulo Nascimento Araújo, que se

revelou frágil e contraditório não podendo se sustentar tendo em vista que o Policial Antônio

Francisco Ribeiro, traz uma versão nova e diferente;

deixa de acolher o depoimento prestado pelo senhor Gilson Ribeiro da Silva prestado durante a

instrução processual sob o crivo do contraditório, para acolher somente o depoimento colhido pela

autoridade policial sob tortura física e psicológica pelos policiais;

contrariedade com a versão de Marcos da Silva Pereira no sentido de ter ser dirigido, juntamente

com a pessoa de Gilson Ribeiro da Silva, à casa do Vereador Cleanto Alves, onde o mesmo

comunicou que não poderia repassar dinheiro em troca de voto;
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aplica a regra do art. 70, segunda parte do Código Penal Brasileiro, embora, em relação a um único

agente, a pena a ser imposta seria a mínima, ou seja, 01 ano de reclusão. Que o caso se amolda a

aplicabilidade da regra da suspensão condicional do processo, com medidas diversas da prisão,

definidas no art. 89 da Lei 9.099/95, que, de certo, já estaria aceito pelo requerente da presente

revisão.

Por fim, requer a revisão da sentença proferida nos autos do Processo nº

00003-76.2015.6.18.0047, com o fito de absolver o requerente tendo em vista que a sentença ora

combatida contrariou totalmente a evidencia e provas produzidas durante a instrução processual, ferindo o

art. 621, I do Código de Processo Penal.

Acaso este Regional entenda de modo diverso, o revisionando pugna pela revisão do dispositivo

da sentença que reconheceu “a aplicação concurso formal impróprio, do art. 70 do Código Penal

Brasileiro, por inexistir o crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral em relação a dois eleitores,

determinando o retorno dos autos a magistrada da 47ª Zona Eleitoral da cidade de Altos, Piauí, para que

encaminhe os autos ao Ministério Público Eleitoral para que proceda a proposta de transação penal e

suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.”

Juntou procuração (ID nº 3076420), cópia da Ação Penal nº 3-76 (IDs nºs 3079020, 3079070 e

3079120), certidão de trânsito em julgado da sentença em 27 de janeiro de 2020 (ID nº 3076820),

declaração de Marcos da Silva Pereira (ID nº 3076970) e diploma e ata de posse no cargo de vereador(IDs

nºs 306870 e 3076920).

Consta dos autos a expedição de ofício à Câmara Municipal de Beneditinos-PI, para cientificá-la

da sentença condenatória penal eleitoral que ensejou a suspensão dos direitos políticos do vereador

revisionando.

No dia 6 de junho de 2020, o Relator que me antecedeu na condução do feito indeferiu pedido de

liminar por entender, em síntese, pela inexistência “de vício a ensejar o acolhimento do pleito revisional,

considerando a sentença fundamentada em provas sobre as quais não haveria indício de falsidade, muito

menos houve descoberta de novas provas aptas a comprovar a inocência do requerente”.

Foram juntadas, aos presentes autos, mídias extraídas do Processo PJe nº 0600485-77.

Em parecer, o Procurador Regional Eleitoral “manifesta-se pela IMPROCEDÊNCIA DOS

PEDIDOS REVISIONAIS veiculados na presente ação.”

No dia 13 de julho de 2020, o Membro da Corte que me antecedeu na relatoria do feito, juntando

Relatório, remeteu os autos ao seu Revisor para análise e inclusão em pauta.

Com o fim do biênio do Dr. Antônio Soares dos Santos, e consequente mudança de Relator e

Revisor, o Gabinete do Dr. Thiago Férrer providenciou a remessa dos autos ao novo Revisor, Des. Erivan

Lopes (art. 57, §1º c/c art. 58, IV, do RITRE-PI).

O Des. Erivan Lopes, na condição de Revisor, considerando não haver medidas ordinatórias a

serem providenciadas no presente feito, confirmou o relatório do Dr. Antônio Soares e pediu sua inclusão

em pauta de julgamento, nos termos do art. 58 da Resolução TRE/PI nº 107/2005 (Regimento Interno).
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Conclusos os autos a este Relator em 14 de outubro de 2020 e, após analisar os autos pela

primeira vez, solicitei a inclusão em pauta de julgamento.

Pois bem. Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ELEITORAL interposto por Cleanto José Alves

da Silva, vereador em Beneditinos, em face de sentença do Juízo Eleitoral da 47ª Zona (Altos), que o

condenou por crime eleitoral tipificado no art. 299 do Código Eleitoral.

Inicialmente, esclareço constar dos autos certidão de trânsito em julgado da sentença atacada em

27 de janeiro de 2020 (ID nº 3076820).

Ressalto, ainda, não ter sido conhecido, por este Regional, o recurso interposto em face da

referida decisão. Eis ementa do Acórdão:

RECURSO CRIMINAL. DENÚNCIA. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 299 DO

CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO INTERPOSTO POR TERMO DE

APELAÇÃO COM BASE NO ART. 600, § 4º, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA SEARA

PENAL ELEITORAL. ESPECIALIDADE DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 266,

268 E 362 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE

EXTRÍNSECO CONSISTENTE NA REGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO

DO APELO. 1. O art. 600, § 4º, do CPP não se aplica, subsidiária ou supletivamente, ao processo

penal eleitoral, tanto porque há normativo especial regendo a interposição dos recursos criminais

perante esta Justiça Especializada, como por absoluta inadequação com sua sistemática

principiológica, a qual se assenta sobre o máximo equilíbrio entre a observância das garantias

atinentes ao contraditório e à ampla defesa, e os preceitos de celeridade e economia processual,

que marcam e regem sua atuação. 2. Inderrogável a incidência das disposições contidas nos arts.

266, 268 e 362 do Código Eleitoral. 3. Ausência de requisito essencial de admissibilidade

extrínseco, qual seja, a regularidade formal. 4. Recurso não conhecido. (RECURSO CRIMINAL

Nº 0600485-77.2019.6.18.0000, Relator: Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral, julgado em 5

de novembro de 2019).

Sobre o assunto, pontuo que as hipóteses de cabimento da presente ação estão delimitadas no art.

 621 do CPP, in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos

autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos

comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de

circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Tecidas essas considerações, passo a analisar cada um dos seguintes fundamentos lançados no

pedido revisional.
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 O requerente sustenta que a sentença condenatória está baseada em “único depoimentodo

 policial Vicente de Paulo Nascimento Araújo, que se revelou frágil e contraditórionão podendo se

  sustentar tendo em vista que o Policial Antônio Francisco Ribeiro, traz uma versão nova e diferente”.

No entanto, da análise da sentença, constato condenação com base: a) no depoimento do policial

Vicente de Paulo Nascimento; b) nas informações de Marcos da Silva Pereira; e c) em documentos

apreendidos: santinhos e cédula entregue aos eleitores denunciados.

   Eis o trecho do decisum:

“   O contexto probatório é robusto e indene de dúvidas quanto à prática delitiva e a autoria, não

   estando mínima margem para incerteza, tendo em vista o depoimento firme e coeso de Vicente

 de Paulo Nascimento, que presenciou a compra de votos, e a informações de Marcos da Silva

Pereira, que acompanhava Gilson Ribeiro da Silva e, junto a este, recebeu o dinheiro e os

 santinhos entregues por Cleanto. Ademais, foram apreendidos os santinhos e a cédula

entregue aos eleitores denunciados”.

 Acrescento que a leitura do trecho acima afasta, também, a alegação de que a sentença teria

deixado de acolher o depoimento prestado pelo senhor Gilson Ribeiro da Silva durante a instrução

 processualsob o crivo do contraditório, para acolher somente o depoimento colhido perante

 autoridade policial sob tortura física e psicológica pelos policiais.

De observar que, embora tenha mencionado o depoimento de Antônio Francisco Ribeiro e ambos

os depoimentos (policial e judicial) de Gilson Ribeiro da Silva, extrai-se da sentença, em especial do

trecho acima transcrito, que nenhum deles foi considerado no arcabouço probatório para a condenação.

 Também não prospera a afirmação de haver contradições no depoimento do citado Policial

Vicente de Paulo Nascimento, pois, da análise da alegação do próprio revisionando, as afirmações de

 Vivente são no sentido de ter visto o recebimento do dinheiro, sendo que o santinho(e não o dinheiro) foi

 repassado a um dos conduzidos e, na sequência, para o outro, porém, o dinheirofoi entregue para um

homem, que não sabe o nome, e este entregou para o rapaz de nome de Gilson.

Eis o trecho do depoimento citado na petição inicial pelo revisionando:

“   viu quando ele repassava um santinho para um dos conduzidos e logo depois repassava para o

  outro; Que viu quando o Vereador entregou dinheiro para um homem, que não sabe o nome, e

este entregou para o rapaz de nome de Gilson...”

Portanto, a partir do trecho citado, observo a referência à entrega de coisas distintas (santinho na

primeira parte e dinheiro na segunda parte).

No caso, a magistrada entendeu, diante das declarações de Marcos da Silva, que a entrega por

  interposta pessoa não descaracterizou o ilícito. Por oportuno, transcrevo o trecho dos depoimentos do

policial Vicente e do eleitor Marcos citados na sentença:

“  Note-se que Marcos da Silva Pereiranarrou o mesmo fato por três vezes e em todas elas

mencionou o pedido de voto mediante a entrega de dinheiro. Ao ser ouvido em juízo, por carta
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precatória, contou que na data da eleição foi à casa de Cleanto tomar café a convite de Gilson.

No local, Cleanto deu R$ 20,00 {vinte reais) para Gilson, entregou dois "santinhos" e disse:

"ajuda aí esses candidatos". Esclareceu que o dinheiro não foi entregue por Cleanto, mas por

outra pessoa que estava no local, o que fora feito na presença do aludido réu. Disse que era

comum a conduta de entregar dinheiro para que o eleitor votasse em determinado candidato.”

(...)

“Por outro lado a conduta delituosa, assim como a autoria restou induvidosa no relato do agente

 de polícia Vicente de Paulo Nascimento Araújo, sob compromisso em contundente

depoimento, mencionou ter presenciado o exato momento em que se dera a compra de voto e

realizado a prisão em seguida. Contou que estava trabalhando na Delegacia de Polícia de

Beneditinos na data das eleições quando flagraram uma ocorrência de compra de votos.

Informou que foram presos Gilson e Marcos, que se encontravam com dois santinhos e uma

cédula de R$ 20,00 (vinte reais), que estava em poder de Gilson. Narrou que o dinheiro foi

oferecido por Cleanto para Gilson a fim de votasse em Mainha e outros candidatos a deputado.

Asseverou que a prisão se deu a 100 m de distância da casa de Cleanto, imediatamente após a

ocorrência e somente não fizeram a prisão na casa de Cleanto com medo de represália, pois havia

muitas pessoas no local. Segundo disseram na ocasião, os réus foram a casa de Cleanto já com o

intuito de receber dinheiro, pois os políticos costumavam entregar dinheiro na época da eleição.

Esclareceu que a prisão de Cleanto não foi efetuada no mesmo momento porque estavam

presente apenas dois policiais e ficaram com medo de represália, mas a prisão foi efetuada

poucos minutos depois. O fato se deu as 9:30, na data da eleição. Acrescentou ter visto o

momento em que foram entregues o dinheiro e o santinho, inclusive ficou surpreso, pois a

presença da viatura não inibiu a ação. Contou que os réus confessaram o fato na presença da

Delegada”.

 No que se refere a afirmação de que a magistrada não considerou o depoimento do policial

Antônio Francisco Ribeiroao afirmar “que viu a entrega do ‘santinho’, mas não o dinheiro a um dos

eleitores”, constato que a sentença não dá força probatória para entrega de benesse em troca de voto a

partir das falas desse depoente, pois o depoente declarou que “na época do fato não usava óculos e não

sabe exatamente o que aconteceu”.

Vejam o citado trecho:

“   O fato também foi presenciado pelo policial civil Antônio Francisco Ribeiro, mas este afirmou

 que apesar de ter visto Cleanto conversando com um rapaz, na época do fato não usava óculos e

não sabe exatamente o que aconteceu”. Grifei

 O Recorrente juntou, ainda, declaração, com firma reconhecida em cartório, onde Marcos da

 Silva Pereira declara ter comparecido, na companhia de Gilson Ribeiro da Silva, à casa do Vereador

Cleanto Alves, sendo que esse comunicou que não poderia repassar dinheiro em troca de voto. Afirma,

 ainda, não ter recebido qualquer vantagem do citado vereador.
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Porém, a declaração juntada não se mostra apta a atrair a aplicação do art. 621, III, do CPP, pois

ausente o crivo do contraditório, além de não produzida perante autoridade judicial. Acrescente-se a

impossibilidade de reinquirição de testemunha em sede Revisional.

Nesse sentido, trago ementa de julgados do STF:

Recurso extraordinário. Acórdão em revisão criminal. 2. Condenação pela prática, em concurso

material, de dois homicídios qualificados e de tentativa de homicídio qualificado. 3. Negativa de

autoria não acolhida no processo principal e pretendida em revisão criminal, à base de provas

não consideradas como novas e idôneas, não havendo discussão de matéria constitucional nesse

juízo. 4. Não cabe ver ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição, tão-só, porque não exitosa a

súplica revisional. O acórdão, na revisão criminal, ademais, admitiu a possibilidade de novo

pedido, desde que se instrua com novas provas produzidas em juízo, em justificação judicial,

com o crivo do contraditório. 5. Inadmissibilidade de recurso extraordinário para reexaminar

provas consideradas no feito criminal. A matéria relativa à identidade do réu concerne, no caso, a

 fatos e à discussão sobre nomes pelos quais conhecido o recorrente. Provas novas, a

desmentirem as constantes dos autos, admitiu-as o acórdão recorrido, aos fins de revisão

criminal, desde que aprovadas com o resquardo do contraditório e perante autoridade

judicial. 6. Recurso extraordinário não conhecido. (STF - RE 169069, Relator(a): NÉRI DA

SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 22/11/1994, DJ 18-04-1997)

REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS.

PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA

DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE

PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO

CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem

suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do

acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2.

A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como

finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional

e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do

Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no

ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam

 autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal,

que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a

matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do

inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da

prova e/ou do direito. (...). 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável

em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a

solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no

escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena,

embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade,

cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura
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penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede

de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida. (STF - RvC 5475, Relator(a): EDSON

FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2019, PUBLIC 15-04-2020)

EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA

PENA – IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um

novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se

 repisa teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir. 2. Quando calcada na

inobservância da evidência dos autos, a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a

resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se afigurando cabível na hipótese em que

a condenação encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas. 3. A jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação

matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de

aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena

base. (STF - TPA 5, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)

Sobre a arguição de fragilidade das provas, transcrevo ementa de julgado do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO

CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA EXPRESSÃO

SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE

 CONFUNDE COM APRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. I - A

fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e.

 Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação

não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que exige a

demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser,

 portanto, contrária à evidenciados autos. (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso) II -

Esta Corte, a propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a evidência

dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova." (REsp

699773/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). III - Assim, uma vez

verificado constar no voto condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada

fundava-se na fragilidade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa ao art. 621,

inciso I do CPP.Recurso especial provido. (REsp 988.408/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,

 QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2008, DJe 25/08/2008) Grifei

Transcrevo, ainda, ementa de julgado do TSE:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME. ART. 15 DA LEI 9.263/96. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA

EM DESACORDO COM A LEI DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. PLEITO DE 2000.

DECISÃO REGIONAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REVISÃO DE FATOS E

 PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR 24 DO TSE.1. A revisão criminal

é ação autônoma de impugnação da decisão judicial que visa a reparar o erro judiciário, de

julgamento ou de procedimento, cristalizado em provimento jurisdicional que formou coisa

julgada material. Tem cariz constitucional, ante o direito fundamental inscrito no art. 5º,
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LXXV, da Constituição da República e as regras descritas no art. 102, I, j, e art. 105, I, e,

 do mesmo texto constitucional. 2. As hipóteses de cabimento de revisão criminal,

taxativamente descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, se limitam a: (i) quando a

sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii)

quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos

comprovadamente falsos; e (iii) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de

inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da

pena.3. Em face do fundamento normativo infraconstitucional e igualmente reputada a

 jurisprudência dos Tribunais Superiores, o cabimento da revisão criminal é absolutamente

excepcional, a partir de erros graves que autorizam o afastamento da coisa julgada

material, não se admitindo, bem por isso, que o órgão julgador conheça da matéria narrada

com a mesma extensão daquela típica dos recursos interpostos em face da decisão

 condenatória ainda não transitada em julgado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, alinhada à

doutrina, assenta que a admissão da revisão criminal com base no art. 621, I, do Código de

Processo Penal demanda desconformidade flagrante entre o texto expresso da lei e o da decisão

transitada em julgado. (...) (Recurso Especial Eleitoral nº 3995, Acórdão, Relator(a) Min.

Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 23/11/2018)

 Esclareço não haver que se falar em aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, pois, diante do

trânsito em julgado da sentença, a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate

) ou da coisa julgada (in dubio pro re judicata).

Por fim, também não há retoques na aplicação da regra do art. 70 do CP, vejam a parte da

decisão sobre o assunto:

“Em decorrência do concurso formal impróprio, incide a regra do art. 70, segunda parte, do

Código Penal, realizando-se o somatório das penas aplicadas. Assim, como as circunstâncias

fáticas em relação a cada um dos eleitores é a mesma, não havendo diferenças relevantes nas

circunstancias judiciais, tampouco nas demais fases da dosimetria, a pena deve equivalente para

os crimes praticados em concurso formal. Em consequência, fixo a pena em definitivo em 02

(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, resultado da soma das penas de

um 1 ano e 03 (três) meses de reclusão aplicada por cada crime".

Para melhor compreensão do caso, transcrevo o citado dispositivo do Código Penal:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,

idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas,

 mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto,

cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de

 desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº

 7.209, de 11.7.1984) Grifei

O fato é que, ao contrário do alegado pelo revisionando, o decreto condenatório entendeu pela

prática de Corrupção Eleitoral Ativa mediante a entrega de benesse a dois eleitores (e não apenas um),

agindo com “desígnios autônomos”, vejam o trecho da sentença:
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Assim, restou devidamente comprovada a corrupção eleitoral ativa praticada o réu Cleanto José

  Alves da Silva de oferecervantagem (precisamente dinheiro) em troca de voto, uma vez que entregou a

  GilsonRibeiro da Silva e Marcosda Silva Pereira a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), acompanhada de

pedido de voto para os candidatos que apoiava, os quais estavam indicados em santinhos também

entregues aos eleitores.

Sobre a aplicação ao caso de concurso formal imperfeito (segunda parte do art. 70 do CP),

transcrevo ementas de julgados do TSE:

Recurso especial eleitoral. Crime eleitoral. Corrupção eleitoral. Concurso formal imperfeito.

Caracterização. Impossibilidade de revisão de fatos e provas. Dissídio jurisprudencial não

demonstrado. 1. Não há violação ao art. 275 do Código Eleitoral quando as teses da defesa são

examinadas. 2. O recurso especial não se presta ao reexame de matéria fático-probatória. 3. O

crime de corrupção eleitoral (Cód. Eleitoral, art. 299), na modalidade "prometer" ou "oferecer", é

formal e se consuma no momento em que é feita a promessa ou oferta, independentemente de ela

ser aceita ou não. 4. A oferta de dinheiro em troca do voto, realizada em ação única, a mais de

 uma pessoa, caracteriza o tipo do art. 299 em relação a cada um dos eleitores identificados. 5. Há

concurso formal impróprio, ou imperfeito, quando o candidato, em conduta única, promete

bem ou vantagem em troca do voto de dois ou mais eleitores determinados, agindo com

 desígnios autônomos(Cód. Penal, art. 70, segunda parte). Recurso especial desprovido. (Recurso

Especial Eleitoral nº 1226697, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,

Publicação:DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 183, Data 30/09/2014, Página 487/488)

ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. CRIMES ELEITORAIS E

CONEXOS. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. (...) A jurisprudência do Tribunal Superior

Eleitoral entende que incide a regra do concurso formal impróprio quando o candidato, em

conduta única, promete bem ou vantagem em troca de voto de dois ou mais eleitores, com

 desígnios autônomos. (...) (Recurso Especial Eleitoral nº 4210, Acórdão, Relator(a) Min. Edson

Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 23/10/2019)

Enfim, da análise dos autos, constata-se a intenção de rediscutir a validade e importância das

provas, porém, a presente ação não se presta a reanálise do conjunto probatório considerado no decreto

condenatório.

Ainda mais, quando a materialidade do crime e a autoria restam comprovadas por substrato

produzido nos autos com fundamentação na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

  A par dessas considerações, VOTO, em consonância com o parecer do Procurador Regional

   Eleitoral, pela improcedência da presente REVISÃO CRIMINAL, mantendo, em todos os seus termos,

 a condenação do requerente Cleanto José Alves da Silva.

É como voto.

 

E X T R A T O     D A     A T A
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REVISÃO CRIMINAL Nº 0600130-33.2020.6.18.0000. ORIGEM: BENEDITINOS/PI (47ª ZONA

ELEITORAL – ALTOS/PI)

Requerente: Cleanto José Alves da Silva

Advogado: Edcarlos José da Costa (OAB/PI: 4.780)

Revisor: Desembargador Erivan José da Silva Lopes

 Relator: JuizTeófilo Rodrigues Ferreira

 

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, JULGAR

IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal, mantendo, em todos os seus termos, a condenação do

requerente Cleanto José Alves da Silva, na forma do voto do Relator.

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José James Gomes Pereira

 Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Erivan José da Silva Lopes;

 Juízes Doutores – Agliberto Gomes Machado, Thiago Mendes de Almeida Férrer, Aderson Antônio Brito

   Nogueira, Charlles Max Pessoa Marques da Rocha e Teófilo Rodrigues Ferreira. Presente o Procurador

 Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira.

 SESSÃO DE 29.10.2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

 

ACÓRDÃO Nº 060008359

 

RECURSO ELEITORAL Nº 0600083-59.2020.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: TANQUE DO PIAUÍ/PI

(48ª ZONA ELEITORAL – ELESBÃO VELOSO/PI)

Recorrentes: Francisco Pereira da Silva Filho e Elvira Pereira de Carvalho

Advogado: Francisco Luciê Viana Filho (OAB/PI: 7.757)

Recorridos: Deodato de Araújo Costa e Renato Pereira da Silva

Advogados: Aurélio Lobão Lopes (OAB/PI: 3.810) e Caio Iatam Pádua de Almeida Santos (OAB/PI:

9.415)

Relator: Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira

ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. SENTENÇA. PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. CASSAÇÃO

DOS DIPLOMAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO E

DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. RECURSO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA

DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES

FINAIS REJEITADA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA

REJEITADA. MÉRITO. LICITUDE DE GRAVAÇÃO

AMBIENTAL. PROMESSA DE PERFURAÇÃO DE POÇO EM

TROCA DE APOIO POLÍTICO. DIRECIONAMENTO DE

CARRO-PIPA A ELEITOR. PAGAMENTO DE CONSERTO DE

MOTOCICLETA DE ELEITOR EM TROCA DE VOTO.

REFORMA NA CASA DE ELEITORA EM TROCA DE VOTO.

FATO ANTERIOR AO REGISTRO DE CANDIDATURA.

AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. FRAGILIDADE DO

CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVIMENTO DA SENTENÇA.
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO A QUE SE DÁ

PROVIMENTO.

- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação para

oferecimento de alegações finais. A jurisprudência do Tribunal

Superior Eleitoral é bastante sedimentada em exaltar o artigo 219 do

Código Eleitoral no sentido de o julgador abster-se de pronunciar

nulidade sem demonstração de prejuízo. Restou demonstrado que os

recorrentes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todas as

provas trazidas aos autos e puderam combater os argumentos

defensivos antes da prolação da sentença, não havendo prejuízo.

Rejeitada.

- Preliminar de ilicitude da prova juntada pelos investigantes. A

apreciação desta preliminar exige a análise do contexto fático e

meritório da demanda. Rejeição do desentranhamento das provas

carreadas aos autos e análise da ilicitude das mesmas durante a

apreciação do mérito.

- Mérito. O posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral é no

sentido de que as gravações ambientais realizadas por um dos

interlocutores, sem o consentimento dos demais e sem autorização

judicial, em ambiente público ou privado, via de regra, sejam

consideradas lícitas. Pedido de desentranhamento das provas e envio

de mídias à Polícia Federal não acolhidos.

- Promessa de perfuração de poço em propriedade de eleitor em troca

de seu apoio político. Não é possível enquadrar o fato como captação

ilícita de sufrágio e não há nos autos provas do abuso de poder político

ou econômico.

- Disponibilização de carro-pipa somente às casas de eleitores do

recorrente. Não foram levados ao processo provas robustas que

demonstrassem o favorecimento a determinado eleitor na distribuição

de água no município de Tanque do Piauí. Não restou demonstrada a

configuração do fato como captação ilícita de sufrágio e abuso de

poder político e econômico.

- Pagamento do conserto de motocicleta de eleitor em troca de voto.

Não há nos autos provas robustas e inequívocas do abuso de poder

político ou econômico, além de não ser possível enquadrar o fato

como captação ilícita de sufrágio.
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- Reforma da casa de eleitora em troca de voto. Não há nos autos

provas robustas e inequívocas do abuso de poder político ou

econômico, além de não ser possível enquadrar o fato como captação

ilícita de sufrágio.

- O recorrido não incorre em nenhuma das hipóteses que configuram

litigância de má-fé presentes no Código de Processo Civil.

- A situação não está clara e os depoimentos foram dotados de

afirmações imprecisas, incompatíveis com a robustez probatória

necessária para aplicação das severas sanções inerentes à natureza da

Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

- No caso em tela, inexiste nos autos prova indubitável que corrobore,

com a necessária certeza, a prática de abuso de poder político ou

econômico e captação ilícita de sufrágio.

- Recurso conhecido e provido.

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA,

ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, REJEITAR a

preliminar de nulidade da sentença e, em relação à preliminar de ilicitude da prova juntada pelos

investigantes, REJEITAR o desentranhamento das provas carreadas aos autos, reservando a análise da

ilicitude para o momento da apreciação do mérito; CONHECER do recurso e DAR-LHE

PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a presente Ação de

Investigação Judicial Eleitoral, na forma do voto do Relator

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em

Teresina, 6 de julho de 2020.

 

JUIZ ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA

Relator

 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR   JUIZADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA (RELATOR): Senhor

 Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral,

Senhores Advogados e demais pessoas presentes,

Trata-se de recurso interposto por Francisco Pereira da Silva e Elvira Pereira de Carvalho, em

face da sentença proferida pelo Juiz da 48ª Zona Eleitoral, que julgou procedente os pedidos da inicial

para: I) cassar os diplomas de Francisco Pereira da Silva e Elvira Pereira de Carvalho, eleitos a Prefeito e
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Vice-Prefeito, respectivamente, do município de Tanque do Piauí, expedido pela Justiça Eleitoral,

referente à eleição de 2016, pela prática da conduta ilícita prevista no Artigo 41-A, da Lei nº 9.504/1997,

declarando nulos os votos por eles obtidos no pleito eleitoral de outubro de 2016, com efeitos imediatos,

em vista da prática de captação ilícita de sufrágio; II) declarar a inelegibilidade dos investigados

Francisco Pereira da Silva e Elvira Pereira de Carvalho pelo prazo de 08 (oito) anos, a contar de outubro

de 2016, com efeitos a partir da confirmação da sentença por órgão colegiado da Justiça Eleitoral ou de

seu trânsito em julgado.

Na origem, cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder político e

econômico cumulada com Representação por captação ilícita de sufrágio proposta por Deodato de Araújo

Costa e Renato Pereira da Silva, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito na cidade de Tanque do Piauí, em

face dos candidatos Francisco Pereira da Silva e Elvira Pereira de Carvalho, respectivamente, Prefeito e

Vice- Prefeita eleitos.

Na petição inicial (ID 2840520, fls. 01/21), os investigantes afirmam que os investigados se

valeram de captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder político e econômico para lograr êxito nas

eleições de 2016, e o fizeram com uma pequena vantagem de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) votos.

Enumeram os seguintes ilícitos: a) promessa feita por Francisco Pereira Silva Filho, no dia da convenção

(30-07-2016), de abertura de um poço na propriedade de um eleitor em troca de seu apoio político; b)

disponibilização, pelo Prefeito, de carro-pipa para distribuição de água nas casas daqueles que votassem

nele; c) conserto, pago pelo Prefeito, da moto de Balbino Alves da Cruz, em troca de seu voto e d)

reforma, a mando do Prefeito, da casa de Teresa Cristina Nunes da Cunha, dois dias antes da eleição, em

troca do voto de sua família. Ao final, requerem a procedência da ação para cassar os registros da

candidatura ou diploma do prefeito eleito, o Sr. Francisco Pereira da Silva Filho, e de sua vice, Elvira

Pereira de Carvalho, julgando procedente a presente AIJE, bem como que sejam os investigados

declarados inelegíveis por 08 (oito) anos. Juntam os documentos de prova ID 2840520, fls. 28/30.

Devidamente citados, os investigados apresentam sua defesa (ID 2840520, fls. 36/65). Pleiteiam,

preliminarmente, pela extinção do feito sem resolução de mérito ante a ausência de pressupostos, e pela

ilegitimidade passiva dos investigados. No mérito, aduz que a ação traz informações inverídicas e é

desprovida de qualquer meio de prova capaz de subsidiar suas informações. Requer o desentranhamento

das provas forjadas e ilícitas, o envio à Polícia Federal de cópia dos autos juntamente com as mídias, e

que sejam indeferidos todos os pedidos veiculados na exordial pelos investigantes, aplicando-lhes multa

por litigância de má-fé.

Marcada a audiência de instrução e julgamento, termo às fls. 75/77 do ID 2840520, foram

ouvidos os investigantes, Deodato de Araújo Costa e Renato Pereira da Silva, e os investigados, Francisco

Pereira da Silva e Elvira Pereira de Carvalho. Procedeu-se, também, no mesmo ato, à oitiva das

testemunhas arroladas pelos investigantes (fls 78/80): Lidiane Nunes de Figueiredo, Ivan Rodrigues

Lustosa e Antônio José da Cruz; e das testemunhas arroladas pelos investigados (fls. 81/84): Jânio Borges

da Silva, Francisco Pereira de Sousa, Gilvan Rodrigues dos Santos e Anderson de Oliveira Sousa.
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Pedidos de qualificações de outras testemunhas arroladas pelas partes: os investigantes

apresentam a qualificação de Balbino Alves da Cruz e Teresa Cristina Nunes da Cruz (ID 2840520, fl.

87), e os investigados, de André Rodrigues de Moraes (Neto) (fl. 89).

Juntada do cronograma de fornecimento de distribuição de água por carro-pipa, relativo ao

exercício de 2016, em ID 2840520, fls. 91/92.

Segunda audiência de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas realizada, ás fls. 125/130

do ID. 2840520, em que foram ouvidos Theresa Cristina Nunes da Cunha, Balbino Alves da Cruz e André

Rodrigues de Moraes. Na mesma ocasião, foram juntados documentos apresentados (ID 2840520,

fls.134/142).

Terceira audiência de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas realizada, ás fls. 170/175

do ID. 2840520, em que foram ouvidos Aragão Rodrigues da Silva, Mauricio José Ribeiro Filho e

Raimundo Nonato Batista.

Juntada pelos investigantes (ID 2840520, fls. 179 a 257), conforme despacho em sede de

audiência de instrução e julgamento, de transcrições das mídias do CD presente na pág. 29 do ID

2840520.

O MM Juiz, em despacho de ID 2840570 - fl. 11, considerando a informação técnica nº 138/2017

(ID 2840570, fls. 4/9) da Polícia Federal, determina: a) que os investigantes encaminhem os vídeos,

áudios e imagens originais ou, na impossibilidade disso, das cópias desses materiais cuja geração é a mais

próxima da gravação original; b) que os investigantes apresentem os equipamentos gravadores que

produziram (e armazenaram) originalmente os registros de vídeo, áudio e imagem, objetos desta perícia

ou, na impossibilidade de obtenção desses equipamentos, que seja informada a inexistência e

providenciado o encaminhamento de informações provenientes das pessoas que realizaram as gravações

sobre os equipamentos utilizados (por exemplo, marca e modelo) e demais informações que julgarem

úteis para que a avaliação de coerência e consistência entre os registros perquiridos e o alegado e c) que

os investigados apontem com exatidão as edições nos materiais periciados que porventura ensejam a

impugnação do material audiovisual.

Os investigantes, em ID 2840570, fls. 17/18, apresentam um pen-drive e justificam a

impossibilidade da entrega dos demais materiais informando, contudo, as marcas e modelos dos aparelhos

de gravação, relacionando as pessoas, locais e aparelhos utilizados nas gravações.

Os investigados reiteram, em ID 2840570 - fl. 21, os termos do requerimento de produção de

prova pericial, a fim de que seja submetido a exame técnico especializado para o fim de que seja atestada

ou não a autenticidade de todo o acervo inserido no mesmo, tais como fotos, vídeos e áudios, além de

identificar a existência ou não de trucagens, montagens ou adulterações, bem como se é possível apontar a

data em que as mesmas foram realizadas, e se é possível identificar a partir de qual instrumento ou

equipamento que os mesmos foram gravados.
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Ofício da Polícia Civil, nº 206/GD/2018 (ID 2840570 - página 44). Informa que as diligências

requisitadas referentes ao Senhor Maurício José Ribeiro Filho, proprietário da Empresa Ribeiro

Construções, foram levadas ao conhecimento da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, que, então,

determinou a realização das medidas necessárias para a elucidação dos fatos, tendo ficado constatado que

o contribuinte Maurício José Ribeiro Filho providenciou a regularização das DIEF's, assim como o devido

registro das notas fiscais de entrada e de saída, possuindo, assim, a partir de tal fiscalização, a inscrição

estadual regular. Documentação de regularização em ID 2840570, página 45/74.

Juntada do Laudo de Perícia Criminal Federal (ID 2840570, fls. 90/142). Informa que foram

encaminhados três CD´s e um Pen Drive para análise, e atesta o seguinte:

Conforme exposto na seção III, os exames se concentraram nos arquivos apresentados na Tabela

22, de acordo com as técnicas disponíveis e que se fizeram necessárias em cada caso. [...]

III.5 - Análise dos arquivos de áudio

III. 5.1 - Análise do arquivo de áudio Antônio do Rosário (FORMIGÃO).aac

[...]

As análises efetuadas referentes ao exame perceptual, exame contextual, análises quantitativas e

de estrutura e dos metadados não evidenciaram inconsistências físicas ou lógicas nos eventos

acústicos representados, sinais de descontinuidade ou qualquer elemento indicativo de

adulteração do conteúdo do arquivo.

[...]

III.5.2- Análise do arquivo de áudio GENI DO BASTA.3gp

[...]

Foram encontradas duas descontinuidades no sinal de áudio aproximadamente nos instantes

00:58,73 e 00:58,85, ilustradas pelas Figuras 12 e 13. As descontinuidades verificadas distam

apenas cerca de 0,12 segundos uma da outra, podendo-se considerar que separam o áudio em

dois trechos contínuos, um trecho antes da primeira descontinuidade e outro após a segunda (um

trecho com duração aproximada de 00:58 e outro com duração aproximada de 41:57).

Apesar de não ser possível determinar o tempo transcorrido nem o que ocorreu entre os trechos,

foram constatadas semelhanças entre os valores médios de amplitude e entre os padrões

espectrais antes e depois dessas descontinuidades, bem como o exame de coerência contextual

não apontou quebra da sequência lógica das declarações, o que levanta a hipótese dessas

descontinuidades serem provenientes de falha de curta duração durante o processo natural de

gravação. [...]
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Os demais blocos da estrutura do arquivo e metadados foram analisados visando a identificar

sequências de bytes que sugerissem informações dos gravadores utilizados ou de utilização de

ferramentas computacionais capazes de editar o material, porém não foi constatada nenhuma

indicação disso.

[....]

III.5.3- Análises dos arquivos de áudio BALBINO.m4a, DOUGLAS- 01.m4a,

DOUGLAS-02.m4a, RAIMUNDO DO LUIS DA ZÉ.m4a e CRISTINA-AUDIO.M4a

[....]

As análises efetuadas referentes ao exame perceptual, exame contextual, análises quantitativas e

de estrutura e dos metadados não evidenciaram inconsistências físicas ou lógicas nos eventos

acústicos representados, sinais de descontinuidade ou qualquer elementos indicativo de

adulteração do conteúdo do arquivo BALBINO.m4a.

[...]

As análises efetuadas referentes ao exame perceptual, exame contextual, análises quantitativas e

de estrutura e dos metadados não evidenciaram inconsistências físicas ou lógicas nos eventos

acústicos representados, sinais de descontinuidade ou qualquer elementos indicativo de

adulteração do conteúdo do arquivo DOUGLAS-01.m4a e DOUGLAS-02.m4a.

[...]

As análises efetuadas referentes ao exame perceptual, exame contextual, análises quantitativas e

de estrutura e dos metadados não evidenciaram inconsistências físicas ou lógicas nos eventos

acústicos representados, sinais de descontinuidade ou qualquer elementos indicativo de

adulteração do conteúdo do arquivo RAIMUNDA DO LUÍS DA ZÉ.m4a.

[...]

As análises efetuadas referentes ao exame perceptual, exame contextual, análises quantitativas e

de estrutura e dos metadados não evidenciaram inconsistências físicas ou lógicas nos eventos

acústicos representados, sinais de descontinuidade ou qualquer elementos indicativo de

adulteração do conteúdo do arquivo Cristina-Audio.m4a.

[....]

III.6.1. Análises dos arquivos de imagens

[...]
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As análises efetuadas referentes ao exame perceptual, exame contextual, análises quantitativas e

de estrutura e dos metadados dos arquivos não evidenciaram elementos indicativos de edições.

III.6.2 Análises dos arquivos de imagens

[...]

As análises efetuadas referentes ao exame perceptual, exame contextual, de estrutura e

metadados dos arquivos não evidenciaram elementos indicativos de edição.

[....]

III.7 - Análise dos arquivos de vídeo

[...]

III.7.1 - Análise do arquivo de vídeo Filho Tiú - Poço.mp4

[....]

As análises referentes ao exame de coerência perceptual, exame de coerência contextual e exame

de sincronismo entre áudio e imagem não evidenciaram indícios de edições. O material

examinado apresenta-se contínuo, conexo e com coerência entre o áudio e a imagem.

[...]

III.7.2 - Análise do arquivo de vídeos

As análises efetuadas referentes ao exame perceptual, exame contextual, análises quantitativas e

de estrutura e dos metadados não evidenciaram inconsistências físicas ou lógicas nos eventos

acústicos representados, sinais de descontinuidade ou qualquer elementos indicativo de

adulteração do conteúdo dos arquivos VID-20161010-WA000.mp4., VID-20161010-

WA003.mp4, VID-20161010-WA005.mp4 e VID-20161010- WA006.mp4.

Manifestação dos investigados (ID 2840570, fls. 153/154). Afirmam que não há prova robusta ou

incontroversa no sentido de que os candidatos, pessoalmente, houvessem efetivamente praticado

quaisquer ilícitos junto aos eleitores. Pede o desentranhamento das provas do processo, tendo em

vista a forma como foram produzidas e das mídias anexas ao presente feito, em decorrência de

adulterações no material.

Manifestação dos investigantes (ID 2840570, fls.156/162). Dispõem que além de estar

comprovado, por meio de depoimento de testemunhas e documentos, a prática do abuso de poder

econômico e político pelos investigados no pleito de 2016, as provas constantes das mídias periciadas só

reforçam o arcabouço probatório já existente e se mostram perfeitamente lícitas e aptas a instruir a

presente ação eleitoral, servindo como elemento de convencimento do juízo.
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Parecer do Ministério Público Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral (ID 2840570, fls.164/168) pela

procedência da Ação Judicial de Investigação Eleitoral e, consequentemente, com fulcro no art. 22, XIV,

da Lei Complementar nº 64/1990, que seja decretada a inelegibilidade dos investigados Francisco Pereira

da Silva Filho e Elvira Pereira de Carvalho, qualificados nos autos, para as eleições a se realizarem nos 8

(oito) anos subsequentes, bem como que seja decretada a cassação dos diplomas e respectivos mandatos

em relação aos cargos, respectivamente, de Prefeito e Vice-Prefeito para os quais foram eleitos.

Sentença proferida (ID 2840570, fls. 171/ 180). O MM Juiz afasta as preliminares e, no mérito,

julga procedente os pedidos contidos na inicial para I) cassar os diplomas de Francisco Pereira Silva e

Elvira Pereira de Carvalho, eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, do município de Tanque

do Piauí, expedido pela Justiça Eleitoral, referente à eleição de 2016, pela prática da conduta ilícita

prevista no Artigo 41-A, da Lei nº 9.504/1997, declarando nulos os votos por eles obtidos no pleito

eleitoral de outubro de 2016, com efeitos imediatos, em vista da prática de captação ilícita de sufrágio; II)

declarar a inelegibilidade dos investigados Francisco Pereira da Silva e Elvira Pereira de Carvalho pelo

prazo de 08 (oito) anos, a contar de outubro de 2016, com efeitos a partir da confirmação da sentença por

órgão colegiado da Justiça Eleitoral ou de seu trânsito em julgado.

Interposto Recurso Ordinário (ID 2840570, fls. 191/ 235) de Francisco Pereira da Silva Filho e

Elvira Pereira de Carvalho. Pleiteia, em preliminar: a) nulidade da sentença por ausência de intimação

para oferecimento de alegações finais; b) que sejam reconhecidas as provas (áudios, vídeos) colacionadas

aos autos como de natureza ilícita, determinando-se o seu desentranhamento do feito e,

consequentemente, julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial. Quanto ao mérito, requer

que seja reformada a sentença a quo que julgou procedente os pedidos formulados na AIJE; que seja

aplicada multa por litigância de má-fé, na forma do artigo 81 do Novo Código de Processo Civil aos

recorridos; e que seja enviado à Policia Federal cópia dos presentes autos, juntamente com as mídias

anexadas, contendo os áudios produzidos de maneira forjada e ilícita pelos investigantes, a fim de que

sejam individualizadas as respectivas autorias, aplicando-lhes as penas legais previstas.

Em contrarrazões (ID 2840570, fls. 240/250), os recorridos requerem que seja conhecido e

negado provimento ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença a quo, que julgou procedente a

presente ação, cassando-se os diplomas de Francisco Pereira da Silva Filho e Elvira Pereira de Carvalho,

eleitos a Prefeito e Vice-prefeita no município de Tanque do Piauí, e declarando-se a inelegibilidade dos

mesmos pelo prazo de 8 (oito) anos, a contar de outubro de 2016, com efeitos a partir do julgamento pelo

órgão colegiado da Justiça Eleitoral.

O eminente Procurador Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento do recurso; pelo não

acolhimento das preliminares aventadas pelos recorrentes; e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim

de que seja reformada a sentença de piso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial,

ante a não configuração da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder político e econômico

imputados aos investigados, nas eleições de 2016, no município de Tanque do Piauí (ID 3030270).

É o relatório.
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V O T O

O SENHOR   JUIZADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA (RELATOR): Senhor

 Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral,

Senhores Advogados e demais pessoas presentes,

O presente recurso é cabível, tempestivo, foi interposto por parte legítima e preenche os demais

requisitos de admissibilidade, razões pelas quais dele conheço.

I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS

Alegam os recorrentes que “houve afronta ao princípio do devido processo legal, contraditório e

ampla defesa diante da supressão da fase de alegações finais taxativamente previstas no artigo 6º da Lei

Complementar 64/1990”.Por esse motivo, continuam, tornar-se-ia necessário o reconhecimento de

nulidade de todos os atos praticados a partir das fls. 393 e, ato contínuo, a remessa dos presentes autos ao

Juízo Eleitoral a quo.

Apesar dessa previsão, a jurisprudência do TSE é bastante sedimentada em exaltar o artigo 219

do Código Eleitoral no sentido de o julgador abster-se de pronunciar nulidade sem demonstração de

prejuízo. Cito o artigo e jurisprudência:

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se

dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO

ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA.

MULTA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.

MANUTENÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,

RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA

ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.REEXAME DE FATOS E

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO PRETORIANO.

AUSÊNCIA DE SIMILUTE FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1.  Nas

razões do agravo regimental, o ora agravante deixou de atacar o trecho do decisum no qual se

assentou a impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e

da insignificância para afastar a multa por doação acima do limite legal. Incide na espécie,

portanto, o óbice descrito na Súmula nº 26/TSE. 2.  Na linha da iterativa jurispruência desta

Corte Superior, "os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser aplicados

apenas quando fixada a multa entre os limites mínimos e máximos legalmente estabelecidos, de

sorte a não possuírem feição liberalizante da sanção imposta", e, ainda, "o princípio da

insignificância não se aplica às representações propostas com fulcro em doação eleitoral acima

do limite legalmente estabelecido" (AgR-REspe nº 46-12/SP, de minha relatoria, DJe de

 7.8.2017). Incidência na espécie da Smula nº 30/TSE. 3.  O TSE tem entendimento assente no
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sentido de que a "decretação de nulidade de ato processual pressupõe efetivo prejuízo à

parte, a teor do art. 219 do Código Eleitoral e de precedentes desta Corte"(REspe nº

85-47/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2016). Incide, também quanto ao ponto, o

óbice sumular nº 30/TSE. 4.  In casu, o acórdão recorrido consignou expressamente a

inocorrência de dilação probatória no feito - motivo pelo qual não foi necessário facultar às

partes a apresentação de alegações finais - e assentou que o ora agravante teve oportunidade de

se manifestar acerca de todo o acervo fático-probatório acostado aos autos, o que devidamente

ocorreu, no caso concreto, inclusive com a apresentação espontânea de sua declaração de

imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2015. 5.  Modificar tais conclusões demandaria o

reexame de fatos e provas, providência vedada nesta instância superior, a teor da Súmula nº

24/TSE. 6.  Na linha da jurisprudência do TSE, "não se admite recurso especial com base em

dissídio jurisprudencial quando a própria análise do dissenso pretoriano exige o revolvimento do

conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgR-REspe nº 2015-93/GO, Rel. Min. Luciana

Lóssio, DJe de 6.9.2016). 7.  Em caso semelhante, este Tribunal já decidiu que, "não havendo

pedido para apresentação de outras provas que justificassem nova manifestação da parte, embora

essa tenha sido intimada a tanto, não se verifica prejuízo decorrente da ausência de abertura de

prazo para alegações finais" (AI nº 1942-55/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 17.2.2014). 8.  O

precedente desta Corte Superior proferido no REspe nº 270-81/PB, de relatoria da Ministra

Luciana Lóssio), apontado como dissonante do acórdão recorrido, não apresenta similitude fática

com o caso ora em apreço, uma vez que não se pode inferir da moldura fática delineada no

acórdão recorrido ter havido intimação do Parquet eleitoral para, na qualidade de autor da ação,

apresentar memoriais finais, em detrimento de igual oportunidade para o representado, tal como

ocorreu naquele julgado. 9. Agravo regimental desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 1064, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,

Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 25/06/2019)

No caso em comento não houve qualquer prejuízo. Não obstante não tenha havido intimação

especificamente para alegações finais, observa-se que o MM Juiz ordenou pela intimação para abrir vistas

às partes após o atendimento de diligências e juntada do laudo pericial da Polícia Federal (despacho de ID

2840570, fls. 149 e 150), ou seja, após a fase instrutória. Inclusive, ambas as partes juntaram suas

manifestações de ID 2840570, fls. 153 e 154, e 156 a 162. Em seguida, o Ministério Público Eleitoral

elaborou o parecer e o julgador proferiu a sentença, o que representa o trâmite regular do processo.

Resta demonstrado, portanto, que os recorrentes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre

todas as provas trazidas aos autos e puderam combater os argumentos defensivos antes da prolação da

sentença, não havendo prejuízo.

A par dessas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

II) PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA JUNTADA PELOS INVESTIGANTES.
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Sustentam os recorrentes que devido à forma como foram produzidas as provas trazidas aos

autos pelos recorridos, as mesmas devem ser desentranhadas, bem como remetidas à Polícia Federal pela

tentativa de fraudar e levar a erro essa justiça especializada.

A apreciação desta preliminar exige a análise do contexto fático e meritório da demanda. Dessa

forma, entendo que a prova não deve ser afastada de plano, sendo, em tese, pelo menos em um momento

inicial, válida, remetendo sua análise à apreciação do mérito, momento em que se levarão em conta as

circunstâncias de sua obtenção.

Destaco que este tem sido o posicionamento desta Egrégia Corte em inúmeros precedentes,

podendo-se citar, recentemente e por unanimidade, o RE 0600531-66, em 23 de abril de 2020, de relatoria

do eminente Juiz Charlles Max Pessoa Marques da Rocha.

Com essas considerações, VOTO pela rejeição do desentranhamento das provas carreadas aos

autos e reservo-me à análise da ilicitude das mesmas durante a apreciação do mérito.

MÉRITO

Os recorrentes, Francisco Pereira da Silva e Elvira Pereira de Carvalho, pretendem a reforma da

sentença que julgou procedente os pedidos da inicial da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral

por abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio e determinou: a) cassar os diplomas

dos mesmos, eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, do município de Tanque do Piauí,

expedido pela Justiça Eleitoral, referente à eleição de 2016, pela prática da conduta ilícita prevista no

Artigo 41-A, da Lei nº 9.504/1997, declarando nulos os votos por eles obtidos no pleito eleitoral de

outubro de 2016, com efeitos imediatos, em vista da prática de captação ilícita de sufrágio; b) declarar a

inelegibilidade de ambos pelo prazo de 08 (oito) anos, a contar de outubro de 2016, com efeitos a partir

da confirmação da sentença por órgão colegiado da Justiça Eleitoral ou de seu trânsito em julgado.

Ab initio, necessário se faz tecer considerações acerca das alegações dos recorrentes sobre

ilicitude da gravação ambiental. Sustentam que devido à forma como foram produzidas as provas trazidas

aos autos pelos recorridos, as mesmas devem ser desentranhadas, bem como remetidas à Polícia Federal

pela tentativa de fraudar e levar a erro essa justiça especializada.

Para tanto, narram que “em algumas gravações antes de iniciar a gravação efetivamente, a

pessoa que encontra-se gravando anuncia previamente que a mesma iniciou, porquanto, em outras as

pessoas que estão sendo gravadas não tem ciência de tal situação, caracterizando-se, portanto, como

gravação ambiental”.

No entanto, o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as gravações

ambientais realizadas por um dos interlocutores, sem o consentimento dos demais e sem autorização

judicial, em ambiente público ou privado, via de regra, sejam consideradas lícitas. Cito jurisprudências:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. 

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/1997. LICITUDE
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DA PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL EFETUADA DURANTE REUNIÃO.

AMBIENTE PRIVADO. POSSIBILIDADE.NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO

INTERNO. 1. O TRE/AM julgou improcedente a representação, em virtude da ilicitude da prova

 relacionada à gravação ambiental realizada em ambiente privado. 2. Conforme a

jurisprudência desta Corte, afigura-se lícita a gravação ambiental realizada por um dos

interlocutores, sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente

público ou privado, ficando as excepcionalidades submetidas à apreciação do julgador no

caso concreto(REspe nº 408-98/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9.5.2019, DJe de

6.8.2019). 3. Consta do aresto regional que a gravação ambiental foi realizada durante reunião

ocorrida em ambiente privado, mas da qual diversas pessoas participaram. Concluiu-se, dessa

forma, inexistir, na espécie, causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. 4. Negado

provimento ao agravo interno. (Recurso Especial Eleitoral nº 42448, Acórdão, Relator(a) Min.

Og Fernandes, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 27/02/2020, Página 73)

 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. AIJE. ABUSO DO PODER

POLÍTICO. CASSAÇÃO DO REGISTRO DE VEREADOR. JULGAMENTO DE

PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AFRONTA AO ART. 275 DO CE. NÃO OCORRÊNCIA. 

GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE.PRETENSÃO DE REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE. DECISÃO REGIONAL EM

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. ENUNCIADO

SUMULAR Nº 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A

DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1.  A matéria

relativa à ilicitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o

conhecimento dos demais, nos feitos eleitorais, teve sua repercussão reconhecida pelo STF nos

autos do RE nº 1.040.515/SE (Tema 979). Embora o recurso se encontre pendente de julgamento,

não há óbice a que esta Corte Superior prossiga na análise da matéria, tendo em vista a

 celeridade dos processos eleitorais, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do feito. 2. 

Para os feitos relativos ao pleito de 2016, deve ser admitida, como regra, a licitude da

gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e

sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, avaliando-se, com cautela, caso

a caso, a prova obtida, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que

afetem a lisura e a legitimidade das eleições.Incidência, na espécie, do Enunciado da Súmula

nº 30 do TSE. 3.  Hipótese em que o acórdão regional entendeu caracterizado o abuso do poder

político, tendo em vista o uso da máquina pública visando à captação de sufrágio. Modificar

essas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta

instância especial (Enunciado Sumular nº 24 do TSE). 4.  "[...] o dever de fundamentação das

decisões judiciais, garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, encartada no inc. IX

do art. 93, exige apenas e tão somente que o juiz ou o tribunal apresente as razões que reputar

necessárias à formação de seu convencimento, prescindindo, bem por isso, que se procede à

extensa fundamentação, dado que a motivação sucinta se afigura decisão motivada [...]"
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(AgR-REspe nº 305-66/AL, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5.3.2015, DJe de 28.4.2015). 5. 

Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos e ausentes argumentos hábeis a

modificá-la, não merece ser provido o agravo interno. 6.  Negado provimento ao agravo interno.

(Agravo de Instrumento nº 27567, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:  DJE -

Diário de justiça eletrônico, Tomo 045, Data 06/03/2020, Página 42)

Cumpre ressaltar, ainda, que foram as mídias encaminhadas à Polícia Federal para análise e,

conforme laudo técnico pericial de ID 2834170, fls. 91/142, concluiu-se, em termos gerais, que as

análises efetuadas referentes ao exame perceptual, exame contextual, análises quantitativas e de estrutura

e dos metadados não evidenciaram inconsistências físicas ou lógicas nos eventos acústicos representados,

sinais de descontinuidade ou qualquer elementos indicativo de adulteração do conteúdo do arquivo.

Como bem relatado no parecer ministerial, “em regra, qualquer pessoa pode gravar a própria

conversa, se houver ausência de causa jurídica de pedido que impeça a divulgação do conteúdo da

conversa gravada, o que se alinha à Jurisprudência do STF e do TSE, que se firmou no sentido de que é

lícita a prova produzida a partir de gravação de conversa por um dos interlocutores, quando ausente

causa legal de sigilo ou de reserva de conversação (...) No caso nos autos, inexistência de qualquer outro

elemento que justifique a exclusão ou a desconsideração, de plano, das provas”.

Entendo, portanto, que o pedido de desentranhamento das provas e envio de mídias à Polícia

Federal não prosperam, razão pelo qual rejeito as alegações dos recorrentes quanto a esses pontos.

Prosseguindo na análise do mérito, convém fazer considerações a respeito dos dispositivos que

fundamentam a presente ação. O art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 assim dispõe:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério 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 seguinte rito:

(…)

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar

o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

O art. 41-A da Lei nº 9.504/97, por sua vez, estabelece:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de sufrágio,

vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de

obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
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pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil

a cinquenta mil Ufirs, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto

no art. 22 da Lei Complementar nº64, de 18 de maio de 1990.

§ 1   Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,o

bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Os aludidos dispositivos normativos têm por móbil proteger a higidez do pleito, de forma a evitar

que a captação ilícita de sufrágio, bem como o abuso de poder comprometam a normalidade e

legitimidade das eleições. Nesse diapasão, as severas sanções devem ser aplicadas quando demonstrada

de forma inconteste a compra de voto e o abuso de poder, bem como a gravidade da conduta. Destaco

jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral, cujo entendimento é pacificado na necessidade de provas

robustas e inequívocas para a caracterização do abuso de poder político ou econômico:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E

VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.

INELEGIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PROVA ROBUSTA.

GRAVIDADE DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA. MOBILIZAÇÃO POLÍTICA.

ENTIDADES SINDICAIS E ESTUDANTIS. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE

MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AIJE. 1. A petição inicial não

é inepta se descreve os fatos, os fundamentos do pedido e possibilita à parte representada o

efetivo exercício do direito de defesa e do contraditório. 2. "Tem prevalecido na jurisprudência

do STJ o entendimento de que a aferição das condições da ação deve ocorrer in status assertionis,

ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria da Asserção)" – Agravo Interno no REsp

1546654/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe de 18.5.2018. 3. Para que se

dê início à ação de investigação judicial eleitoral, é suficiente a apresentação ou relação de

evidências, ainda que indiciárias, da ocorrência do ilícito, conforme se extrai da dicção do art.

22, da Lei Complementar 64/1990, porquanto a colheita de provas faz–se no curso da instrução

processual. 4. Para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a comprovação, de forma segura,

da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de

reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de

influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos

eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não se constitui

mais em fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, sendo agora revelado,

substancialmente, pelo desvalor do comportamento. 5. O abuso do poder econômico

caracteriza–se pelo emprego desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados),

com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da

 disputa. 6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que, para

afastar determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com

base na compreensão da reserva legal proporcional e com fundamento em provas robustas,

verificar a existência de grave abuso de poder, suficiente para ensejar as rigorosas sanções

de inelegibilidade e de cassação do registro, do diploma ou do mandato.Precedentes. 7. A

"liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática
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e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou

favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a

Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos

políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo" (STF,

ADI 4439/DF, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018). 8. A mobilização política por entidades

sindicais e estudantis, alinhada ideologicamente a determinado candidato, permeada de críticas

ásperas e severas nas suas manifestações, há de se ter como admitida no plexo das garantias

inerentes à livre manifestação do pensamento, na linha dos precedentes do STF e do TSE. 9. "O

direito de reunião consubstancia um componente indispensável à vida das pessoas e à própria

existência de um substancial Estado Democrático de Direito" (STF, RCL 15887/MG, Relator

Ministro Luiz Fux, DJe de 24.6.2013). É direito de dupla face: individual e coletivo. 10. A

presença de candidatos em reuniões e encontros políticos, patrocinados ou organizados por

sindicatos, associações, uniões estudantis, movimentos sociais e congêneres, está albergada na

Constituição, no campo das liberdades civis de reunião para fins pacíficos – art. 5º, inc. XVI.11.

Não caracterização do abuso de poder econômico, à míngua de quaisquer fatos que autorizem a

conclusão do emprego de recursos das entidades para o custeio da campanha dos representados

(caixa dois), especialmente quando o expressivo volume das divulgações impugnadas se deu

graciosamente através do uso da internet. 12. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que,

rejeitadas as preliminares, julga–se improcedente, na linha do parecer ministerial.

(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060186488, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,

Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 186, Data 25/09/2019)

 

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).SUPLENTE DE DEPUTADO

ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A CAMPANHA

 ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA

ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA

LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. Configura

abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em excesso, sejam eles públicos

 ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em seu benefício eleitoral. 2. De acordo com o

entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de provas robustas e inequívocas, a

 fim de embasar a condenação pela prática do abuso do poder econômico em virtude do

fornecimento de combustível, pois, em princípio, os gastos eleitorais com despesas com

transporte de pessoal a serviço das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do

art. 26 da Lei 9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min. HENRIQUE

NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para

responsabilizar APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como

beneficiário, pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a

legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.4. Alicerçada a decisão
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agravada em fundamentos idôneos, merece ser desprovido o Agravo Regimental, tendo em vista

a ausência de argumentos hábeis para modificar o decisum.5. Agravos Regimentais aos quais se

nega provimento. (Recurso Ordinário nº 98090, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia

Filho, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 04/09/2017).

 

ELEIÇÕES 2010. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. ABUSO DE

PODER. CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. AÇÃO CAUTELAR.

PREJUÍZO. LIMINAR. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA. INTERESSE

JURÍDICO.

1.Com base na compreensão da reserva legal proporcional, compete à Justiça Eleitoral

verificar, baseada em provas robustas admitidas em direito, a ocorrência de abuso de

poder, suficiente para ensejar as severas sanções previstas na LC nº 64/1990. Essa

compreensão jurídica, com a edição da LC nº 135/2010, merece maior atenção e reflexão

por todos os órgãos da Justiça Eleitoral, pois o reconhecimento desse ilícito poderá afastar

o político das disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso I, alíneas d, h e

j, da LC nº 64/1990).

2. Segundo a jurisprudência do TSE, "o abuso do poder político ocorre quando agentes públicos

se valem da condição funcional para beneficiar candidaturas (desvio de finalidade), violando a

normalidade e a legitimidade das eleições"(AgR-REspe nº 36.357/PA, rel. Min. Aldir Passarinho

Junior, julgado em 27.4.2010).

3. Abuso de poder político. Configura grave abuso de poder político a realização de comício

eleitoral por candidato ao qual grande número de estudantes compareceram, durante o horário

letivo, em razão de terem sido informados de que, no evento, seriam tratados temas de interesse

da classe estudantil, além de terem sido submetidos a constrangimentos e humilhações,

ferindo-lhes a dignidade.

4. A normalidade e a legitimidade do pleito, previstas no art. 14, § 9º, da Constituição Federal,

decorrem da ideia de igualdade de chances entre os competidores, entendida como a necessária

concorrência livre e equilibrada entre os partícipes da vida política, sem a qual se compromete a

própria essência do processo democrático.

5. Assistência litisconsorcial. Inexistência de interesse jurídico de suplente de candidato, pois,

em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a revogação dos efeitos da liminar que

eventualmente tenha dado suporte à decisão de deferimento do registro de candidato eleito, nos

termos do art. 26-C, § 2º, da LC nº 64/1990, somente pode produzir consequências, na seara

eleitoral, se, ocorrida ainda no prazo das ações eleitorais, desvelar uma das hipóteses de

incidência. Precedente.
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6. Não se conhece do regimental de fls. 895-913, por preclusão consumativa, nega-se provimento

aos demais agravos regimentais e indefere-se o pedido de assistência litisconsorcial.(Recurso

Ordinário nº 288787, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação:  DJE -

Diário de justiça eletrônico, Tomo  31, Data 13/02/2017, Página 30-31)

Sobre a captação ilícita de sufrágio, a doutrina e jurisprudência afirmam que se configura na

cumulação de três requisitos: 1. A realização pelo candidato ou por outrem com a anuência,

consentimento ou participação daquele, em uma das condutas típicas elencadas no caput do art. 41-A da

Lei das Eleições (doar, oferecer, prometer, ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,

inclusive emprego ou função pública); 2. Demonstração do fim específico da conduta de obtenção do voto

do eleitor; 3. Prova da ocorrência do ilícito durante o período eleitoral, ou seja, entre a data do registro de

candidatura e o dia da eleição. Cito jurisprudências:

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR. ELEIÇÕES DE 2016. PREFEITO.

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER POLÍTICO.

DESPROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NA CAUTELAR

PREJUDICADO. 1.  Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão que, mantendo a

sentença, julgou procedente a AIJE e determinou: (a) a cassação dos diplomas dos candidatos

eleitos para os cargos majoritários; (b) a declaração de inelegibilidade e aplicação de sanção

pecuniária ao recorrente; e (c) a imediata realização de novas eleições. Agravo interno que visava

impugnar decisão que negou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. 2.  A

data da diplomação é o termo final para ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral e

da representação por captação ilícita de sufrágio. Precedentes. 3.  Nos termos do art. 41-A da

Lei nº 9.504/1997, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, é necessário o

preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a realização de quaisquer das condutas

enumeradas pelo dispositivo - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem

pessoal de qualquer natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública; (ii) o dolo

específico de obter o voto do eleitor; (iii) a participação ou anuência do candidato

beneficiado; e (iv) a ocorrência dos fatos desde o registro da candidatura até o dia da

eleição. Além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento

no sentido de que é necessária a existência de conjunto probatório suficientemente denso

para a configuração do ilícito eleitoral.Precedentes. 4.  O quadro fático delineado pelo acórdão

regional revela a existência de provas testemunhais e documentais aptas à configuração da

prática de captação ilícita de sufrágio, consistente na entrega de valores (pecúnia ou cheques)

pelo recorrente e por pessoas a ele vinculadas, simulando a contratação dos beneficiários como

servidores da prefeitura, visando à obtenção de votos. 5.  Extraem-se do acordão recorrido

elementos para caracterização do abuso do poder político, consubstanciado na realização da

nomeação de elevado número de servidores para cargos comissionados (correspondente a quase

80% do número de efetivos), com a exoneração de quase metade deles apenas dois dias após

pleito. A utilização da máquina administrativa municipal em prol da candidatura do recorrente

reveste-se de gravidade suficiente para macular a lisura do pleito, sendo apta a desequilibrar a

igualdade entre os candidatos e afetar a normalidade das eleições. 6.  Diante das premissas
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fáticas delineadas no acórdão regional, que apontam para a configuração dos ilícitos, a sua

reforma demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso

especial eleitoral, a teor da Súmula nº 24/TSE.7.  Recurso especial eleitoral a que se nega

provimento. Agravo interno prejudicado pela perda superveniente do objeto da ação cautelar.

(Recurso Especial Eleitoral nº 71881, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,

Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 66, Data 05/04/2019, Página 76/77)

 

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. GOVERNADOR. AIJE. ABUSO DE PODER.

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. RADIALISTA. SORTEIO E DISTRIBUIÇÃO DE

BRINDES. PROGRAMA DE RÁDIO VEICULADO ANTES DAS CONVENÇÕES

PARTIDÁRIAS E CUJO MODELO JÁ ERA ADOTADO HÁ MUITOS ANOS. EMISSORA

AM. REDUZIDA PENETRAÇÃO NO ELEITORADO. TECNOLOGIA DE CURTO

ALCANCE. CANDIDATO SEQUER ELEITO. GRAVIDADE. AUSÊNCIA. ABUSO NÃO

CONFIGURADO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. TERMO INICIAL PARA

INCIDÊNCIA DO PRECEPTIVO CONTIDO NO ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. DATA

DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO.ILÍCITOS NÃO DEMONSTRADOS.

DESPROVIMENTO.

1. Na espécie, o investigado, que exerce a profissão de radialista desde o ano de 1978, foi

acusado por suposta captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, pois apresentava

programa de rádio no qual eram sorteados brindes diversos aos ouvintes.

2. Contudo, a veiculação do programa se deu antes do período das convenções partidárias, em

modelo que já era adotado há muitos anos pelo investigado, tendo sido transmitido por emissora

AM, cuja abrangência territorial é mínima, sem maiores impactos no eleitorado, o que demonstra

não haver gravidade apta à configuração do abuso de poder.

3. O termo inicial do período de incidência do preceptivo contido no art. 41-A da Lei nº

9.504/97 é a data da formalização do registro de candidatura, não se podendo falar em

compra de votos antes disso, o que demonstra, in casu, a não ocorrência do ilícito.

4. Recurso ordinário desprovido.

(Recurso Ordinário nº 796337, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: 

DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 30/06/2016, Página 36)

Passo, pois, a analisar as provas carreadas aos autos, assim como os fatos imputados aos

Senhores Francisco Pereira da Silva e Elvira Pereira de Carvalho.

I) PROMESSA DE PERFURAÇÃO DE POÇO EM PROPRIEDADE DE ELEITOR EM

TROCA DE SEU APOIO POLÍTICO
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Alegam os investigantes que o investigado Francisco Pereira da Silva, na data de 30 de julho de

2016, enquanto candidato à reeleição e no palanque da convenção municipal, dirigiu-se ao eleitor

Guilherme José Ribeiro e prometeu perfurar poço em sua propriedade em troca de apoio. Como prova,

junta vídeo, ao qual transcrevo na íntegra:

“… metro, não deu na água, teve que cavar mais, mas tava alegre e satisfeito com o poço dele.

Que Deus ilumine e que esse daí não dê problema, é o que eu quero que aconteça com o poço

dele. Mas o nosso tá lá cavado, tá faltando só equipar, mas eles vão equipar ainda. Eu quero ver

se equipo antes das eleições, porque já foi licitado, já tá tudo resolvido. Mas tá lá o poço com

300 metros, 200 metros de revestimento, com oito mil litros d’água por hora. Poço muito bom

pra nossa região. E quero aqui dizer também, meu amigo Guilherme, que agora há pouco eu tava

olhando pra você e eu não posso mentir. O que foi feito com o poço que você furou eu sei da

história, sei que na época o ex-prefeito cavou um poço no Aprazível dos Côcos, outro no

[inaudível] e o terceiro seria o seu. Eu não posso dizer o que aconteceu porque eu [inaudível]

denegrir a imagem de ninguém, mas quero dizer pra você que com fé em Deus nós vamos se

reeleger e aqui eu tô firmando um compromisso com você como eu firmei com a Chapada dos

Nunes fiz, Telepisa tô terminando, Cachupé fiz, mas quero dizer pra você que vou firmar um

compromisso com você [inaudível] o próximo poço que for feito nesse município é o seu. Quero

uma salva de palmas pro meu amigo Guilherme.”

Em análise ao vídeo mencionado, única prova juntada pelos investigantes sobre esse fato, devido

à ínfima qualidade de imagem do mesmo não é possível identificar qualquer pessoa ou local. Além disso,

ainda que fosse verificado categoricamente tratar-se do investigado no dia da convenção, não vislumbro

abuso no discurso proferido, tendo em vista tratar-se de promessas de campanha ou exposição de planos e

metas de governo à população, algo comum e corriqueiro em qualquer campanha. Inclusive, a Legislação

Eleitoral permite que os candidatos discorram sobre ações políticas desenvolvidas e das que se pretende

desenvolver.

Apesar de em determinado momento dirigir-se a Guilherme, percebo que não se trata de

promessa ou favorecimento pessoal a este, mas sim de uma fala a toda a comunidade em que aquele

eleitor vive. Isso porque o prefeito cita outras localidades onde já fez ou está fazendo poços, como

Chapada dos Nunes, Telepisa e Cachupé, de modo que não se pode inferir que o poço seria em

favorecimento pessoal a Guilherme. Ainda, depreende-se do discurso que o poço em questão já está

furado, faltando apenas equipar.

Por conseguinte, não há nos autos prova robusta que fundamente a alegação dos investigantes de

que houve abuso de poder, seja político ou econômico, quanto a esse fato e, como demonstrado no tópico

anterior, o TSE entende que a aplicação das pretendidas sanções previstas no art. 22 da Lei das

Inelegibilidades impõe a existência de prova inconteste e contundente da ocorrência do abuso, não

podendo, bem por isso, estar ancorada em conjecturas e presunções, sob pena de, no limite, malferir o

direito político jusfundamental da capacidade eleitoral passiva.
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Além disso, não seria possível enquadrar a conduta em captação ilícita de sufrágio, visto que não

há a demonstração do dolo específico de obter o voto de eleitor. Também porque, segundo os

investigantes, ocorreu na convenção municipal, datada de 30 de julho de 2016. Como exposto alhures, o

fato para ser configurado como captação de sufrágio deve ocorrer após a data do registro de candidatura,

qual seja, após o dia 15 de agosto.

Diante do exposto, entendo que assiste razão aos recorrentes, pois não é possível enquadrar o

fato como captação ilícita de sufrágio e não há nos autos provas do abuso de poder político ou econômico.

II) DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO-PIPA SOMENTE ÀS CASAS DE ELEITORES

DO RECORRENTE

Narram os investigantes que “durante a campanha, no auge da falta de água no município, o

prefeito candidato à reeleição aqui investigado, só disponibilizava carro-pipa para entregar água nas

casas daqueles que votarem nele, conforme vídeo gravado por Lidiane Nunes Figueiredo, em data de

18/09/2016, em mídia anexa”.

O que se verifica no vídeo citado, em verdade, é que a sra. Lidiane supõe que há ilícito, mas não

demonstra uma única prova. A mesma deixa clara essa mera suposição ao afirmar que “o Prefeito escolhe

único eleitor dele para trazer água, no mínimo deve ser uma compra de votos”.

Importante mencionar que os vídeos são bastante curtos e mostram o carro-pipa abastecendo uma

cisterna que seria pertencente ao Senhor Didi, vizinho de Lidiane. Ora, um vídeo que mostra, por

aproximadamente dois minutos, unicamente o carro-pipa fazendo aquilo que se deve fazer – abastecendo

uma cisterna ou caixa d’água – não pode ser admitido como única prova a ensejar acusação tão grave.

Não comprova, por exemplo, o itinerário daquele veículo, se ele de fato só abasteceu aquela casa, se o

abastecimento estava irregular, se em seguida abasteceu outras na mesma localidade ou em localidade

diferente etc.

Ouvida em audiência de instrução e julgamento a respeito do vídeo, a eleitora mais uma vez

deixa claro que apenas levantou uma suposição a respeito de haver ilícito, mas não tem provas ou sequer

informações suficientes para justificá-la:

“Advogado: A senhora sabe informar se as pessoas que conduziam esse carro-pipa, se eles

andavam pedindo votos pra algum candidato, vereador, alguma coisa dessa forma?

Lidiane: Não sei.

(...)

MP: A senhora testemunhou em algum momento o candidato aqui ou qualquer pessoa da

campanha dele, ou mesmo o motorista trocando pipa d’água por voto, dizendo só boto água aí se

tu votar no prefeito.
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Lidiane: Não. Ele só disse que naquele dia a pipa era só para o senhor Didi, mas não assim...

MP: Mas não disse assim, hoje a pipa é dele porque ele é meu eleitor.

Lidiane: Não, assim não. Só que era só pra ele, aquele dia era só pra ele.

MP: A Senhora acredita que lá havia uma perseguição política?

Lidiane: Com certeza.

MP: Com a senhora e outros porque vocês não votavam no candidato? No prefeito?

Lidiane: Sim, porque qual outro motivo né? Que ele iria aos domingos deixar água só pra

ele e não pra outros.

MP: Mas isso é uma constatação feita pela senhora?

Lidiane: Por mim. Isso.

MP: Ninguém disse pra senhora olhe, não vou botar aqui porque você não vota.

Lidiane: Não.

(...)

Juiz: Que dia da semana que a senhora gravou aquele da cisterna?

Lidiane: Foi num domingo.

(...)

Juiz: A senhora sabe me informar também se os carros-pipa que abastecem as localidades do

município de Tanque, se eles regularmente, regularmente, trabalham também no final de

semana?

Lidiane: Não sei. Não sei informar.

Em seu depoimento, o senhor Jânio Borges da Silva, motorista do caminhão-pipa do município

de Tanque do Piauí, esclarece como é feito o trabalho de abastecimento das comunidades, afirma não

haver qualquer direcionamento no abastecimento de casas e explica que naquele dia o senhor Didi foi o

único a receber água porque no abastecimento durante a semana tinha acabado a água antes de abastecer

sua residência, e quando isso ocorre, é praxe o caminhão-pipa retornar no final de semana para atender

apenas ao desamparado:

“Advogado: O senhor trabalha nessa função de motorista do caminhão-pipa desde quando?

Jânio: Desde 2014.
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(...)

Advogado: Em que consiste basicamente essa sua função de motorista do carro-pipa, que é que o

senhor faz lá?

Jânio: Eu coloco água nas comunidades.

Advogado: E como é realizada essa distribuição de água nas comunidades?

Jânio: É o seguinte, o coordenador faz uma agenda e durante a semana a gente cumpre ela.

(...)

Advogado: E de que forma é realizada essa distribuição de água? Ela tem alguma frequência, se

é semanal, mensal, de que forma ela é realizada?

Jânio: Ela é no dia-a-dia, de segunda a sexta, durante a semana, todo dia praticamente a gente

coloca água.

Advogado: Ocorre em algumas situações ir no sábado ou domingo esse fornecimento de água

também ser realizado?

Jânio: Ocorre sim. No período da seca mesmo que às vezes não dá de concluir durante a semana,

sábado às vezes.

(...)

Advogado: Em algum momento há a possibilidade de esse fornecimento de água ser suspenso

por algum problema ou queima de equipamento, de uma bomba?

Jânio: Não. Às vezes quando tem a bomba queimada acrescenta mais um pouco né. Que a gente

tem que ir naquele povoado que a bomba queimou. Nisso aí que às vezes entra o sábado.

Advogado: Sábado, domingo, final de semana, fora desse expediente normal de segunda a sexta

é que há essa possibilidade.

Jânio: Isso.

(...)

Advogado: Quantos carros-pipa existem no município de Tanque?

Jânio: Um carro-pipa.

(...)
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Advogado: É possível realizar o abastecimento de água através deste carro pipa todos dias em

todas as comunidades, é?

Jânio: Não.

(...)

Advogado: Desde 2014, até agora o ano de 2016 que nós já passamos, o abastecimento de água

sempre foi mantido na mesma média, na mesma forma, o senhor sempre abastecendo as mesmas

localidades dentro dessas programações que você tem?

Jânio: Da mesma forma.

(...)

Advogado: Em algum momento, seu Jânio, havia um direcionamento do fornecimento de água?

De você realizar o abastecimento de água somente de umas pessoas e de outras não?

Jânio: Não.

Advogado: O carro-pipa que você conduzia, ele tinha alguma propaganda politica de algum

candidato que tava disputando a eleição?

Jânio: Não.

Advogado: Se você chegasse numa localidade e visualizasse o adesivo de um determinado

candidato, você deixaria de abastecer por opção política ou por vontade que ele teria de votar em

um candidato ou outro?

Jânio: Não.

Advogado: O senhor andava pedindo voto pra alguém nesses trabalhos que você realizava de

abastecimento d’água?

Jânio: Não.

Advogado: Seu Jânio, em algum momento correria o risco, por exemplo, de alguma pessoa

não ser atendida, ser fornecida a água, no momento que você estava passando nesse

determinado povoado?

Jânio: Assim, porque tinha vez que a gente levava o carro-pipa pra uma comunidade e o

carro-pipa não dava de atender todo mundo. Aí ficava uma pessoa, às vezes duas. Aí a

gente voltava depois, às vezes no outro dia não podia porque já ia pra outra comunidade,

nisso aí entrava também às vezes o sábado, a gente ia repor né. Acontecia nesse caso.
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Advogado: Mas essas uma ou duas pessoas que ficavam sem abastecimento quando a água do

carro-pipa acabava, era de forma direcionada que vocês deixavam de abastecer pra poder acabar

a água logo lá na residência dela?

Jânio: Não. Nós fazíamos a rota que nós faz todo dia.

Advogado: O senhor conhece a localidade Lagoa das Pedras?

Jânio: Conheço.

Advogado: O senhor já realizou o abastecimento de água lá?

Jânio: Várias vezes.

(...)

Advogado: Você deixou de abastecer nessa localidade em específico alguma residência em razão

de opção política, por isso ou qualquer motivo?

Jânio: Não.

(...)

MP: Mas lá nessa comunidade não aconteceu esse fato que ela disse aqui não? No processo

consta que o senhor foi entregar lá e botou só numa casa e as outras ficaram tudo lá com as

cisternas vazias.

Jânio: Não. Antes nós tinha passado e a água não tinha dado pra botar pra esse rapaz. Ele

foi compreensivo em esperar. Rapaz, a água não deu pra você, mas nós vem aqui esse final

de semana, o coordenador falou com ele, nós vem deixar sua água. Não, pois então tá bom.

Nós fomos e deixamos a água dele. E fomos embora.

MP: Foi depois. Ah, então vocês foram deixar só a água dele?

Jânio: Foi.

MP: Porque já tinha deixado dos outros aí foram deixar só a dele.

Jânio: Já tinha deixado dos outros, todos tinham água lá.

(...)

Juiz: Alguma vez o prefeito determinou que o senhor fosse à casa de uma certa pessoa entregar

água?

Jânio: Não.
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Juiz: Alguma vez Francisco Tico, a mando do prefeito, determinou que o senhor fosse a alguma

casa entregar água?

Jânio: Não.”

No mesmo sentido foi o depoimento do Coordenador da Defesa Civil no município de Tanque do

Piauí, senhor Francisco Pereira de Sousa, vulgo Tico:

Advogado: Como é que é realizado o abastecimento de água lá no município de Tanque?

Francisco: Doutor, a gente tem um caminhão e a gente tem uma rota semanal nas comunidades

(...) até sexta-feira a gente vai nas comunidades.

Advogado: É possível que um sábado ou domingo, existindo algum imprevisto ou algo em algum

povoado, que o carro-pipa também seja pra lá deslocado?

Francisco: Doutor, às vezes. Às vezes, por a necessidade é muito grande, tem família, tem

comunidade que às vezes necessita. E aí eu autorizo às vezes o caminhão deslocar pra atender

algumas pessoas em algumas comunidades.

Advogado: Essa sua função de Coordenador da Defesa Civil, ela é responsável pra definir esse

calendário que o senhor informou, esse cronograma, essa rota?

Francisco: Isso, sim senhor.

(...)

Advogado: Qual é a função específica sua, é de coordenar?

Francisco: Eu coordeno, mas às vezes também eu ajudo pra adiantar mais o serviço, pra atender a

comunidade mais rápido, eu ajudo também. Geralmente eu tô junto com o caminhão pra ajudar a

distribuir na magueira.

(...)

Advogado: E pode ocorrer a situação de no final de semana o senhor, o Jânio ou o Raimundo

também ter que ir prestar conta pra dar conta também.

Francisco: Doutor, geralmente eu sempre acompanho. Às vezes não deu pra atender, ficou uma

família numa comunidade, porque nós temos também um problema de questão de energia, e o

poço às vezes não puxa água, aí a gente deixa pra outro dia.

(...)
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Advogado: Num povoado, por exemplo, que tem cisternas, caixas d’água e outras formas,

vasilhame e outras coisas pra poder se armazenar água. Como é que vocês chegam numa

localidade e fazem uma divisão pra ficar uma coisa que seja boa, digamos assim?

Francisco: Por exemplo, eu chego numa casa que tem uma caixa de mil litros, eu atendo ela, mil

litros. Chego em outra residência de 1500 litros, eu atendo 1500. E daí por diante. Uma cisterna,

eu divido. Eu boto, por exemplo, dois mil, três mil numa cisterna pra dividir a água. Mesmo

sendo uma cisterna de 12, 15 mil litros, que geralmente essas cisternas são de 15 mil litros, mas

eu não deixo o caminhão-pipa nesse momento só numa casa porque eu tenho que atender todo

mundo. Eu sempre fiz isso.

(...)

Advogado: Seu Francisco, em algum momento essa rota que o senhor disse que é realizado,

houve a interferência de algum candidato?

Francisco: Não, nunca teve interferência de nenhuma pessoa ligada à política não.

Advogado: E quando era realizado esse abastecimento, seu Francisco, lá no povoado, por uma

pessoa ter uma opção política (...) era deixado de realizar abastecimento de uma casa pra realizar

em outra por essas questões políticas de interesse partidário.

Francisco: Não doutor, jamais eu faria isso. Não existe isso dentro do meu trabalho.

Advogado: Já chegou alguma vez ao seu conhecimento a prática desse ato?

Francisco: Não.

Percebe-se, portanto, que tanto nos vídeos como nos depoimentos prestados em sede de

Audiência de instrução e julgamento, não foram levados ao processo provas robustas que demonstrassem

o favorecimento a determinado eleitor na distribuição de água no município de Tanque do Piauí.

Pelo exposto, os fundamentos dos recorrentes têm plausibilidade jurídica, tendo em vista que não

restou demonstrada a configuração do fato como captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e

econômico.

III) PAGAMENTO DE CONSERTO DE MOTOCICLETA DE ELEITOR EM TROCA

DE VOTO

Narram os investigantes que durante a campanha, o então prefeito, ora recorrente, pagou, em

troca de voto, o conserto da moto do senhor Balbino Alves da Cruz.

Em depoimento, Gilvan Rodrigues dos Santos, indicado como o intermediador da suposta

captação, diz que jamais realizou tal ato e que não trabalhou para nenhum dos candidatos durante as

eleições:
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ADVOGADO: Aqui no processo, seu Gilvan, é falado que o senhor teria intermediado o

fornecimento de umas peças para a motocicleta dele. Aí eu lhe pergunto: em algum momento ele

lhe procurou pra falar a respeito de peças de moto, como foi que ele falou?

GILVAN: Eu tenho conhecimento assim, a gente trabalha junto, como eu falei. Aí um tempo ele

falou “cumpade a minha moto tá quebrada e eu queria que você arrumasse umas diárias aqui na

roça se você pudesse”. Eu disse “não cumpade, eu não tenho serviço”. O único conhecimento

que eu tenho é esse. E eu não me lembro nem qual foi a data, qual mês assim do ano.

ADVOGADO: Em algum momento, seu Gilvan, o senhor chegou a indicar a ele algum local em

que ele pudesse adquirir essas peças, como é que foi esse diálogo aí? Ele falou pra o senhor da

necessidade dessas peças e o que foi que o senhor falou?

GILVAN: Não, a única coisa que eu falei pra ele, que não tinha o serviço pra dar pra ele arrumar

a moto dele. Indicar nenhuma casa de peça eu não indiquei não.

ADVOGADO: Certo. E nessa conversa que o senhor teve com ele, em algum momento o senhor

chegou a ter uma conversa também com o candidato Filho Tiú? Que é o candidato investigado,

foi candidato a prefeito, pra que ele pagasse essas peças pra moto dele?

GILVAN: Não senhor.

ADVOGADO: O senhor era cabo eleitoral ou trabalhou na campanha eleitoral de algum

candidato lá no município de Tanque?

GILVAN: Nem pra um nem pro outro.

Já o senhor Anderson de Oliveira Sousa, vulgo Peninha, dono da loja em que  Balbino consertou

a motocicleta, em seu depoimento dispôs que o serviço foi realizado em julho. Que aquele lhe procurou

sozinho, pediu um orçamento e logo em seguida autorizou o conserto da moto, sendo feito no mesmo dia,

e também manteve um compromisso, por meio de nota promissória, de honrar o pagamento.

ADVOGADO: O senhor tem lembrança de em algum momento o seu Balbino ter ido na sua

loja?

ANDERSON: Ele teve lá sim.

ADVOGADO: Teve lá pra que?

ANDERSON: Fazer um serviço na moto dele.

ADVOGADO: Certo. E quando ele chegou lá ele disse se estava a mando de alguém, se alguém

tinha mandado ele lá, alguma coisa assim?

ANDERSON: Não senhor.
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ADVOGADO: Me explica aí como é que foi quando ele chegou lá na sua loja. Ele chegou e...

ANDERSON: Ele chegou, pediu pra mim fazer um orçamento pra ele, da moto dele. Fiz o

orçamento, aí o valor bem elevado, ele pediu se eu pudesse dividir em três vezes. Dividi pra ele

em três vezes, sem entrada eu fiz pra ele, a comunidade carente, e ele também já me compra há

um certo tempo, um bom tempo já. Aí eu peguei e fiz o serviço dele. Ele simplesmente pegou a

moto, assinou a promissoriazinha, e até esse momento não cumpriu com o compromisso não.

ADVOGADO: Você se recorda se ele chegou a lhe pagar algum valor?

ANDERSON: Pagou não.

ADVOGADO: E alguma pessoa, em nome dele, pagou o débito que ele tinha lá na sua loja por

ele?

ANDERSON: Também não.

ADVOGADO: O senhor candidato Filho Tiú, ele chegou a pagar esse valor ou mandar o

dinheiro por alguma outra pessoa pra pagar esse débito?

ANDERSON: Não senhor.

ADVOGADO: O senhor Gilvan chegou a ir na sua loja?

ANDERSON: Não senhor.

ADVOGADO: Ele chegou a pedir pra que o senhor atendesse o Balbino a mando do senhor

Filho?

ANDERSON: Não senhor.

ADVOGADO: E o senhor prestou o serviço e não recebeu valor nenhum?

ANDERSON: Não senhor.

(...)

ANDERSON: E o senhor tem cobrado ele, tem buscado receber esse valor?

ADVOGADO: Eu procurei ele umas duas vezes.

(...)

ADVOGADO: E quando ele chegou pra falar com você ele chegou dizendo que era mando de

alguém?

ANDERSON: Não senhor.
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ADVOGADO: Ou ele chegou dizendo “faz o serviço que outra pessoa vem aqui pagar pra mim

esse débito”.

ANDERSON: Não senhor, ele pediu um orçamento.

(...)

ADVOGADO: E o senhor conheceu o seu Balbino antes ou durante a eleição? Como é que foi

essa visita lá no seu estabelecimento?

ANDERSON: Ele já me comprava, já era cliente da gente.

ADVOGADO: E durante o período eleitoral, ele fez algum conserto lá na sua loja?

ANDERSON: Não senhor. O serviço que foi feito foi muito antes.

ADVOGADO: Por volta de que mês?

ANDERSON: Acho que julho. Acho que no final de julho.

(...)

ADVOGADO: Mandaram o senhor chamá-lo pra assinar uma promissória, foi isso que

aconteceu?

ANDERSON: Não senhor, a promissória ele assinou por conta própria.

ADVOGADO: Mas foi na mesma hora ou foi dias depois?

ANDERSON: Foi no momento da entrega.

ADVOGADO: Do orçamento ou do conserto da moto?

ANDERSON: Do serviço e da moto.

ADVOGADO: Então ele foi uma vez, pegou o orçamento...

ANDERSON: No mesmo dia. Entregamos a moto no mesmo dia.

(...)

ADVOGADO: O senhor costuma fazer isso na sua loja lá?

ANDERSON: Sim senhor.

ADVOGADO: Todo mundo lá tem uma promissória assinada?

ANDERSON: A maior parte.
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ADVOGADO: E aí assina lá na hora é?

ANDERSON: Assina na hora de entregar o transporte.

(...)

MP: O senhor conhece seu Gilvan?

ANDERSON: Sim senhor.

(...)

MP: Não foi ele que indicou lá o seu Balbino não, pra fazer esse serviço?

ANDERSON: Não senhor.

MP: E como é que o senhor pode dizer que não foi?

ANDERSON: É porque ele já é meu cliente, não precisava disso.

MP: O Balbino já era seu cliente?

ANDERSON: Já era meu cliente sim.

Importante destacar que no momento da audiência foi juntada aos autos a promissória à qual o

senhor Anderson se referiu (ID 2840520, fl. 134), assinada pelo senhor Balbino e datada de 18 de julho de

2016. Logo, não seria possível enquadrar o suposto ilícito como captação de sufrágio, haja vista ter

ocorrido antes da data de registro de candidatura e, portanto, do período eleitoral. Como já demonstrado

em tópico anterior, a Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido da inviabilidade.

Além disso, em seu depoimento, o senhor Balbino demonstra não ter certeza sobre se o conserto

da moto se tratou de uma vantagem oferecida em troca de seu voto:

ADVOGADO: Durante o período eleitoral do ano passado, em 2016, ele lhe ofereceu,

apresentou alguma promessa realizada pelo então prefeito da época, candidato à reeleição?

BALBINO: Ofereceu.

ADVOGADO: O que foi que aconteceu, me relate aí o que foi que aconteceu e como aconteceu?

BALBINO: Aconteceu assim, que ele chegou lá em casa me falando que era pra mim trabalhar

pra ele, eu disse que não podia. Aí daí ele ficou insistindo. Aí outro dia ele ligou lá em casa e foi

lá me oferecer. Ofereceu lá umas peças, minha moto tava no prego, ele me ofereceu umas peças

lá, autorizando que ele Filho mandasse. Mandar a moto pra oficina.
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ADVOGADO: Então o Gilvan chegou em sua residência, viu que sua moto tava precisando de

conserto e ofereceu o conserto da sua moto?

BALBINO: Isso aí.

ADVOGADO: Em troca de que?

BALBINO: Rapaz, acho que foi em troca de voto.

ADVOGADO: Certo. E aí o Gilvan tinha muita relação com o Filho, você sabe me dizer?

BALBINO: Rapaz aí eu num sei dizer, eu sei dizer que ele chegava oferecendo.

Sob o viés do abuso de poder político e econômico, observo que não há provas incontestes e

conclusivas que ensejem a sua configuração. Isso porque a gravação juntada pelos investigantes na

exordial, em que o senhor Balbino narra a troca de seu voto por peças de moto, bem como seu

depoimento em que contradiz a versão dos fatos dada em audiência anterior por Gilvan e Anderson, não

restou provado, permanecendo, portanto os depoimentos conflitantes das testemunhas.

Diante do exposto, entendo que não foi possível provar a relação entre os investigados e o

conserto da moto do senhor Balbino, ante a fragilidade da gravação juntada pelos investigantes e o

depoimento das testemunhas envolvidas.

Portanto, entendo não haver nos autos provas robustas e inequívocas do abuso de poder político

ou econômico, além de não ser possível enquadrar o fato como captação ilícita de sufrágio, tudo em

conformidade com o entendimento empossado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

IV) REFORMA DA CASA DE ELEITORA EM TROCA DE VOTO

Aduzem os investigantes que dois dias antes da eleição o prefeito mandou reformar a casa de

Teresa Cristina Nunes da Cunha em troca do voto de toda a família. Juntam gravação em que a mesma

afirma os fatos e fotos do que seria a casa da eleitora após a reforma.

Em seu depoimento, a senhora Teresa Cristina deixa claro em diversos momentos que a reforma

da casa se deu em julho. Ainda, narra como se deu o suposto oferecimento do ilícito e os envolvidos na

própria reforma:

ADVOGADO: O que é que se passou a respeito de um suposto oferecimento de vantagem no

período eleitoral pra senhora realizado pelo então candidato a prefeito Filho Tiú?

TERESA: Ele fez duas visitas na minha casa. A primeira normal, aí na segunda ele perguntou em

quem eu ia votar e eu falei pra ele que eu não sabia ainda. A gente ficou conversando,

conversando, ele perguntou o que é que eu queria pra votar nele. Aí eu fiquei calada. Quando ele

ia saindo, ele tava com o João, João Fuá. Aí ele perguntou se eu queria o cimento pra rebocar

minha casa. Eu fiquei calada, depois quando ele ia saindo ele falou que depois o João Fuá
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resolvia tudo. Depois o João Fuá veio lá em casa, ele falou que ele dava dez sacos de cimento pra

mim votar nele, sendo que com a mão de obra entrava o Neto pra mim votar na Lúcia, esposa

dele.

(...)

ADVOGADO: Durante o período eleitoral, a obra foi realizada?

TERESA: Foi no mês de julho.

ADVOGADO: No mês de julho? Terminou quando?

TERESA: Foi entre três e quatro dias.

(...)

ADVOGADO: As pessoas que fizeram esse mutirão lá na sua casa, elas eram vinculadas a esse

Neto?

TERESA: Não. Era só ajuda mesmo pra mim.

(...)

ADVOGADO: Dona Teresa, quanto tempo depois dessa segunda visita chegou o saco de

cimento pra senhora?

TERESA: Acho que uns quinze dias.

ADVOGADO: Quinze dias. Esse saco de cimento ele já veio com a equipe que ia fazer a

reforma?

TERESA: Não.

ADVOGADO: Me explique como é que foi que surgiu essa equipe aí.

TERESA: Quem comprou foi o João, João Fuá. Comprou na Ribeiro Construção e o dono

Maurício foi deixar na minha casa.

ADVOGADO: Como é que surgiu aí então logo após esses materiais na sua casa o apoio desse

Neto e Dona Lúcia pra fazer a obra?

TERESA: Quando me ofereceram cimento, já veio falando que ele vinha fazer, entrava com a

mão de obra pra mim votar, dar o voto de vereadora.

ADVOGADO: Então foi oferecida uma casadinha né?

TERESA: Isso.
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(...)

ADVOGADO: Você informou aqui que houve uma proposta né, pra que você votasse em alguns

candidatos. Você aceitou essa proposta?

TERESA: De cara não. Depois foi que o João Fuá foi na minha casa e conversou.

ADVOGADO: Essa proposta seria no sentido que você votasse no candidato. Qual seria o teor

dessa proposta?

TERESA: Ele me dava cimento e eu dava o voto de prefeito e de vereadora.

ADVOGADO: Vereadora pra quem?

TERESA: Pra Lúcia.

(...)

ADVOGADO: Quem foi que realizou lá o serviço?

TERESA: Foi o Neto. Os outros foi tudo ajuda.

ADVOGADO: Quem foram essas outras pessoas?

TERESA: Foi o Seu Nonato, teve o Bruno, o Cléberson que é meu irmão, meu pai, meu

padrinho, é... O Reis, seu Reis. Acho que só.

ADVOGADO: Então várias pessoas da comunidade lá ajudaram a senhora, inclusive da sua

família, a fazer esse serviço?

TERESA: Isso.

ADVOGADO: A senhora tem costume em realizar compras no comércio de Tanque?

TERESA: Sim.

ADVOGADO: Inclusive nessa empresa que você falou aqui do Maurício Construções?

TERESA: Quando eu fui construir a casa, a gente comprou lá, só que eu não lembro se foi no

meu nome ou no nome do meu marido. Não lembro agora. Quem ia comprar era o meu

ex-marido.

(...)

ADVOGADO: A entrega do cimento foi realizada por quem?

TERESA: Por Maurício.
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ADVOGADO: O próprio Maurício?

TERESA: Isso.

(...)

ADVOGADO: Além do Maurício tem outra pessoa que trabalha com ele lá nessa empresa?

TERESA: O Maurício tinha, tinha um menino lá que foi entregar com ele.

(...)

MP: A sua casa foi reformada em qual mês, você falou?

TERESA: Julho.

 MP: Julho?

TERESA: Isso.

MP: Não foi próximo à eleição não?

TERESA: Foi em julho.

(...)

MP: Me diga exatamente o que é que a senhora lembra dessa conversa que teve com ele.

TERESA: Ele chegou, ele conversou normal, perguntou se eu já sabia em quem ia votar. Eu falei

pra ele que não sabia ainda. Aí ele perguntou o que eu queria pra votar nele. E eu fiquei calada.

Depois ele disse que o João Fuá resolvia tudo.

MP: Certo. Aí a senhora não respondeu o que queria?

TERESA: Não.

MP: Aí ele disse o que? “O João Fuá volta depois pra resolver contigo o que é que tu vai querer”,

é isso?

TERESA: O João Fuá veio e me ofereceu cimento pra mim rebocar minha casa.

MP: O João Fuá voltou depois e lhe ofereceu cimento.

TERESA: Isso.

(...)

MP: João Fuá chegou lá e ele disse o que? Ele já chegou com o cimento?
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TERESA: Não. Ele chegou e disse que o filho dava dez sacos de cimento pra mim rebocar minha

casa. E o Neto ia entrar com a mão de obra pra mim votar na Lúcia.

(...)

MP: Aí a senhora dessa vez aceitou? Dessa vez a senhora respondeu.

TERESA: Isso.

(...)

MP: E aí a mão de obra foi o Neto e mais quem? A senhora citou pelo menos umas cinco pessoas

que fizeram o serviço.

TERESA: Isso. Foi o Bruno que era ajudante, o Cléberson meu irmão, meu pai (Joselito), o meu

padrinho que me ajudou também, o seu Nonato e o seu Reis.

(...)

MP: Seu Reis é o que seu?

TERESA: Só amigo.

MP: Ele também não lhe cobrou nada por esse serviço?

TERESA: Não. Nenhum.

(...)

MP: E quem era pedreiro? Era só o Neto que era pedreiro aí?

Teresa: Pedreiro era o Neto, o seu Reis e o seu Nonato.

MP: E quem é seu Nonato?

TERESA: É um amigo lá do Tanque também.

MP: E eles fizeram esse serviço pra você sem cobrar nada?

TERESA: Foi.

MP: E esses aí eles também tavam tudo pra apoiar, pra votar na mulher do Neto?

TERESA: Não.

MP: Esses aí foram mesmo por conta própria?

Num. 3879320 - Pág. 36inado eletronicamente por: ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA - 15/07/2020 16:57:05

s://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071516570476000000003739862
mero do documento: 20071516570476000000003739862



TERESA: É pra me ajudar, eles já tinham prometido que quando eu conseguisse o cimento pra

rebocar a casa, eles iam me ajudar.

(...)

MP: Eles sabiam que era o prefeito que tinha lhe dado o cimento?

TERESA: Sabiam.

MP: E eles sabiam também que o Neto estava dando o serviço lá em troca de você votar na...

TERESA: Sabiam.

Em primeiro lugar, analisando o suposto ilícito sob o viés de captação ilícita de sufrágio,

percebe-se a impossibilidade de tal configuração, pois apesar de na inicial os investigantes alegarem que a

reforma se deu dois dias antes das eleições, a eleitora deixa claro em diversos momentos durante o seu

depoimento que ocorreu durante três ou quatro dias no mês de julho. Posteriormente, as outras

testemunhas disseram ser no final de junho. Como exposto em tópico anterior, o fato para ser configurado

como captação de sufrágio deve ocorrer após a data do registro de candidatura, qual seja, após o dia 15 de

agosto.

Em segundo lugar, de suma importância confrontar o depoimento prestado e a gravação juntada

na inicial como prova. Naquela gravação, Teresa Cristina alega que quando o investigado Filho Tiú a

abordou para perguntar em quem ela votaria, respondeu que votaria em Deodato. Já no depoimento

prestado perante o Juízo de Primeiro Grau, retro transcrito, a mesma disse em mais de uma oportunidade

que respondeu ao candidato que ainda não sabia. Além disso, e mais relevante, na gravação a depoente

afirma que o próprio investigado ofereceu o cimento no momento da segunda visita. Indagada pelo

advogado, novamente afirmou que aquele lhe perguntara na segunda visita à sua residência se ela queria o

cimento, ao que ficara calada. Posteriormente, questionada pelo representante Ministério Público,

respondeu que foi João Fuá quem ofereceu o cimento em nome do prefeito, já em outra visita. Transcrevo

os trechos da gravação e, novamente, dos depoimentos:

Gravação (ID 2842520): No dia, o Filho Tiú foi fazer uma visita pra mim lá em casa. Aí ele

conversando, perguntou pra quem que eu ia votar. Aí eu falei pra ele que eu ia votar pro

Deodato. Aí ele perguntou porque que eu ia votar no Deodato. Eu falei porque eu me agrado

mesmo de votar é pra ele. Aí como ele viu que minha casa não tava rebocada e eu não tinha

condição de rebocar, ele perguntou quanto era que eu queria pra votar nele. Aí como eu acho

assim, como ele viu que eu não tinha condição de rebocar a casa, porque eu só tenho dois

meninos pequenos, ele viu minha casa e ele perguntou se eu não queria o cimento pra

rebocar a casa(...).

Depoimento para advogado: Ele fez duas visitas na minha casa. A primeira normal, aí na

segunda ele perguntou em quem eu ia votar e eu falei pra ele que eu não sabia ainda. A gente

ficou conversando, conversando, ele perguntou o que é que eu queria pra votar nele. Aí eu fiquei

calada. Quando ele ia saindo, ele tava com o João, João Fuá. Aí ele perguntou se eu queria o

Num. 3879320 - Pág. 37inado eletronicamente por: ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA - 15/07/2020 16:57:05

s://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071516570476000000003739862
mero do documento: 20071516570476000000003739862



cimento pra rebocar minha casa. Eu fiquei calada, depois quando ele ia saindo ele falou que

depois o João Fuá resolvia tudo.Depois o João Fuá veio lá em casa, ele falou que ele dava dez

sacos de cimento pra mim votar nele, sendo que com a mão de obra entrava o Neto pra mim

votar na Lúcia, esposa dele.

Depoimento para o Ministério Público: Ele chegou, ele conversou normal, perguntou se eu já

sabia em quem ia votar. Eu falei pra ele que não sabia ainda. Aí ele perguntou o que eu

queria pra votar nele. E eu fiquei calada. Depois ele disse que o João Fuá resolvia tudo.

Sobre esses fatos, é perceptível ao assistir o vídeo da audiência de instrução e julgamento, que o

MM Juiz fica visivelmente incomodado com a falta de clareza e contradição da testemunha. Transcrevo:

JUIZ: Quando o investigado foi na casa da senhora na segunda vez, ele foi conversar com a

senhora para pedir voto da senhora?

TERESA: Isso.

JUIZ: Ele pediu voto da senhora, quero saber como ele pediu voto da senhora. Disse “olha, vote

em mim porque eu sou um bom político, bom administrador?”

TERESA: Não.

JUIZ: O que ele falou?

TERESA: Chegou, perguntou se eu já sabia em quem eu ia votar. Eu falei que não sabia ainda.

Ele falou assim “o que é que você quer pra votar em mim?”.

(...)

JUIZ: E daí, que é que a senhora falou pra ele?

TERESA: Nada.

JUIZ: A senhora ficou calada?

TERESA: Fiquei calada, não respondi.

JUIZ: E daí, o que ele fez?

TERESA: Depois quando ele ia saindo ele falou que depois o João Fuá resolvia tudo. Depois o

João Fuá veio e disse que ele dava dez sacos de cimento pra mim votar nele.

JUIZ: Não, espera lá. Espera, espera, espera! Então daí o seu Francisco Filho disse pra senhora

quando ele estava saindo que...

TERESA: Que o João Fuá resolvia.
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JUIZ: Que o João Fuá resolveria o que? Resolveria o que senhora?

TERESA: Cimento, sobre o cimento que ele ia dar, entendeu? Porque ele viu que a casa não tava

rebocada.

JUIZ: Não, não, não. Para. Ele chegou e perguntou sobre candidato. A senhora não atropele aqui

as coisas, a senhora responda sobre o que eu perguntei, tá entendendo? O Seu Francisco Filho

chegou e questionou a senhora: “A senhora precisa do que pra votar em mim? Que é que a

senhora quer para votar em mim?”. A senhora ficou calada. É isso?

TERESA: Isso.

JUIZ: Certo. Daí quando ele estava saindo, ele disse pra senhora o que? Que o João Fuá...

TERESA: O João Fuá ia lá e resolvia, e ele...

JUIZ: Resolveria.

TERESA: E ele...

JUIZ: Espera, espera, espera! Resolveria. Então se eu não digo nada e o João Fuá vai resolver,

vai resolver o que? O que é que o João Fuá vai resolver?

TERESA: Foi que o João Fuá depois voltou e perguntou.

(...)

Posteriormente, a testemunha André Rodrigues de Moraes, conhecido como Neto, negou que ele

e os demais pedreiros tenham trabalhado na casa de Teresa gratuitamente. Também disse não ter

conhecimento da participação de João Fuá na empreitada, e que nunca trabalhou com o mesmo.

 

ADVOGADO: A Dona Teresa teve sua casa reformada (...) o senhor levou algum ajudante com

o senhor?

NETO: Ninguém. Nenhum ajudante. Fui só.

ADVOGADO: Durante a execução desses serviços, outras pessoas estavam lá lhe auxiliando.

Essas outras pessoas, elas foram pagas pela senhora Teresa?

NETO: Com certeza.

ADVOGADO: Todas receberam?

NETO: Todas receberam.
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ADVOGADO: O senhor saberia nominar o nome de alguém que tava lá?

NETO: Eu sei por apelido. Seu Nonato e o Reizinho.

(...)

ADVOGADO: Nesse período o senhor também conviveu lá na reforma com o senhor Cléberson,

irmão da senhora Teresa?

NETO: Não, ele passou lá umas vezes.

ADVOGADO: Não ajudou em nada?

NETO: Não. Se ele ajudou não foi no dia que eu tava.

ADVOGADO: E o pai da dona Teresa, o senhor conhece?

NETO: Pode ter ajudado também depois que eu saí também. Se ele ajudou né, não sei.

ADVOGADO: E durante esse serviço (...) o senhor pegou desde o início ou já pegou no final?

NETO: Peguei já tava começado já. Mas não terminei também, só trabalhei três dias.

(...)

ADVOGADO: Se ele (João Fuá) quiser empleitar uma obra, alguma coisa no município, é ele

que lhe chama?

NETO: Não, nunca trabalhei com ele.

(...)

ADVOGADO: Eu queria saber isso, se ele ia muito lá, se ele é quem tava tocando a obra?

NETO: Eu provo por mim. Os três dias que eu trabalhei lá ele não andou lá.

ADVOGADO: E como é que se deu o contato do senhor com a dona Teresa pra essa empleitada?

NETO: É porque nós somos criados desde pequeno. Nós não somos parentes, nós só se vê

mesmo só pela amizade mesmo que a gente tem com todos, né.

ADVOGADO: E ela lhe ligou?

NETO: Não, ela me chamou pra trabalhar pessoalmente mesmo.

ADVOGADO: Pessoalmente, foi aonde o contato?
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NETO: Chapada dos Nunes mesmo

(...)

MP: Seu João Fuá nunca falou pro senhor de serviço?

NETO: Não, não. De maneira alguma.

(...)

MP: Desde o princípio a gente tá tentando fixar um lapso temporal e o senhor foi a primeira

pessoa realmente que colocou com uma certa propriedade isso. Esse serviço foi realizado no final

de junho?

NETO: Foi.

MP: Junho ou julho?

NETO: Junho.

(...)

MP: Ela disse que o senhor, o Reizinho e Nonato, todo mundo foi trabalho voluntário.

NETO: Foi não.

(...)

MP: E os outros também receberam?

NETO: Receberam.

No mesmo sentido foi o depoimento de Aragão Rodrigues da Silva, vulgo Reizinho ou Seu Reis:

ADVOGADO: O senhor trabalhou lá quantos dias?

ARAGÃO: Três diárias.

(...)

ADVOGADO: Seu Reis, como é que o senhor foi contatado pra trabalhar lá na casa da dona

Teresa Cristina?

ARAGÃO: Foi ela que me chamou.

ADVOGADO: E você conhecia ela?

ARAGÃO: Não, casual né.
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ADVOGADO: Então ela não lhe conhecia, mas ela lhe chamou.

ARAGÃO: É.

ADVOGADO: E o senhor foi com mais alguém?

ARAGÃO: Não, fui só.

ADVOGADO: O senhor João Fuá entrou em contato com o senhor lhe recomendando o serviço?

ARAGÃO: Nem conheço esse homem.

(...)

ADVOGADO: O senhor recebeu por essas três diárias quanto?

ARAGÃO: R$ 240,00.

ADVOGADO: Quem foi que lhe pagou?

ARAGÃO: Ela mesma.

(...)

MP: Em algum momento, o senhor ouviu algum comentário a respeito da origem daquele

serviço, ou seja, quem tava bancando aquele serviço?

ARAGÃO: Não senhor.

(...)

MP: O senhor recorda o dia que o senhor chegou?

ARAGÃO: Foi no finalzinho de junho, agora não sei a data, não lembro a data.

Ao encontro do que foi informado por Neto e Aragão foi o depoimento do terceiro pedreiro,

Raimundo Nonato Batista:

ADVOGADO: Consta aqui em um depoimento que o senhor foi convocado pelo senhor Neto,

que era esposo da vereadora Lúcia, pra fazer uns rebocos, umas paredes na casa da dona Teresa

Cristina, é verdade?

NONATO: Eu fui fazer esse reboco junto com o Neto, mas convite dela, pessoalmente.

ADVOGADO: Diz também que seu João Fuá era uma pessoa que tava organizando essa

empreitada na casa da dona Teresa Cristina, é verdade?
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NONATO: Não dou notícia. Eu não vi a presença dele aos três dias que trabalhei, não vi a

presença dessa pessoa.

(...)

ADVOGADO: O senhor Neto e o senhor Reizinho, eles informaram aqui que receberam um

pagamento pelo serviço que prestaram para a dona Teresa Cristina. Como é que foi a tratativa

sua com a dona Teresa Cristina, chegou a tratar questão de valores?

NONATO: Bem, eu trabalhei e ela me pagou e pronto.

ADVOGADO: Ela lhe pagou de que forma? Qual foi o valor que você fechou com ela?

NONATO: O valor foi R$ 80,00 a diária.

ADVOGADO: E como foi que ela lhe pagou?

NONATO: Ela pagou, pegou o que eu tinha ganho e repassou pra mim.

Da análise dos depoimentos transcritos, avista-se que os três pedreiros responderam aos

questionamentos de maneira semelhante, já que convergiram sobre a quantidade de dias de serviço, sacos

de cimento, pessoas envolvidas, e que foram contratados pela senhora Teresa Cristina. Até mesmo o valor

da diária, qual seja, R$ 80,00, perfazendo o total de R$ 240,00 ao longo de três dias, foi em comum nas

respostas.

Transcrevo, por derradeiro, trechos importantes do depoimento de Maurício José Ribeiro Filho,

dono da loja Ribeiro Construções, já citada no depoimento de Teresa Cristina.

ADVOGADO: Esses sacos de cimento foram adquiridos por ela? Ou quem foi que encomendou

esses sacos de cimento?

MAURÍCIO: Olha, chegou um pedreiro lá e falou pra mim deixar, porque é de costume chegar o

pedreiro, faz o orçamento e eu vou deixar pra pessoa, para o cliente.

ADVOGADO: Qual o nome do pedreiro, o senhor lembra?

MAURÍCIO: Lembro, foi João.

ADVOGADO: João? João Fuá?

MAURÍCIO: Ah, se tá o apelido assim, sim.

(...)

ADVOGADO: O senhor já viu o seu João Fuá, durante a campanha, na companhia do então

prefeito.
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MAURÍCIO: Não, isso aí eu não observei não.

ADVOGADO: Ele lhe pagou?

MAURÍCIO: Olha, é o seguinte, o pagamento eu não lembro quem foi que pagou. Porque ás

vezes eu fico na loja, às vezes a mulher, às vezes a gente sai e fica um dos meus filhos, fica a

nora, aí a gente deixou anotado lá né. Aí a pessoa foi, pagou, mas eu não lembro quem foi que

pagou.

(...)

ADVOGADO: Em algum momento teve algum contato do senhor Francisco Pereira Filho,

prefeito Filho, ou da vice-prefeita Elvira no sentido que fosse fornecido algum material a essa

pessoa? Eles entraram em contato alguma vez com o senhor pra que fornecesse algum material

lá?

MAURÍCIO: Não.

(...)

JUIZ: O senhor já recebeu algum pedido do prefeito lá ou não?

MAURÍCIO: Não.

JUIZ: De compra de material?

MAURÍCIO: Não, nunca me comprou lá não.

Em que pese ter afirmado do proprietário da loja de material de construção que João Fuá

encomendou os sacos de cimento, não se pode aduzir que o prefeito tinha conhecimento ou envolvimento,

posto que não há comprovação do liame nos autos. O próprio senhor Maurício dispõe, como descrito, que

João só encomendou o material, mas não pagou no momento do pedido, e que foi pago posteriormente,

mas não lembra por quem. Também diz nunca ter vendido para a prefeitura ou ter recebido pedido do

prefeito.

Analisando as provas constantes nos autos, quais sejam os depoimentos testemunhais e a

gravação da senhora Teresa Cristina, e a par do que já foi exposto por esse relator, verifica-se que devido

à fragilidade do conjunto probatório não se sustenta a condenação por abuso de poder político ou

econômico.

Ante o exposto, entendo não haver nos autos provas robustas e inequívocas do abuso de poder

político ou econômico, além de não ser possível enquadrar o fato como captação ilícita de sufrágio, tudo

em conformidade com o entendimento empossado pelo Tribunal Superior Eleitoral, já demonstrado em

tópico anterior.

V) DA CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
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Quanto ao pedido dos recorrentes no sentido de condenação dos recorridos por litigância de

má-fé, o artigo 80 do Código de Processo Civil, que trata do tema, assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Observo que o recorrido não incorre em nenhuma das hipóteses, motivo pelo qual afasto a

litigância de má-fé.

VI) CONCLUSÃO

Os recorridos aduzem em suas contrarrazões recursais que “A prática de abuso de poder

econômico e político pelos recorrentes está comprovada, nos presentes autos, pelas contundentes provas

testemunhais e fotográficas já colacionadas, bem como, pelas gravações ambientais que corroboraram

para a confirmação de tal ilícito”.

Contudo, da leitura dos depoimentos transcritos, depreende-se que as situações não estão claras e

os depoimentos são deveras dúbios e muitas vezes dotados de afirmações imprecisas, incompatíveis com

a robustez probatória necessária para aplicação das severas sanções inerentes à natureza desta Ação de

Investigação Judicial Eleitoral.

Além disso, a moldura fático-probatória delineada nos autos revela que alguns dos fatos descritos

na inicial ocorrem em momento anterior ao registro de candidatura, bem como não se subsumem às

condutas descritas no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, tendo em vista que os requisitos previstos de doar,

oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor com o fim de obter voto não foram

devidamente provados, não sendo suficiente alegação lastreada em presunções para demonstrar a

existência de evento abusivo.

Destarte, resta configurada a fragilidade probatória, não amparada por quaisquer outros

elementos de provas robustos. Por corolário, não ostentando as provas essa qualidade, como na hipótese

vertente, o juízo condenatório não se perfaz com suporte meramente presuntivo.
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Ainda, compartilho do entendimento empossado pela Procuradoria Regional Eleitoral, ao dispor

em seu parecer que “embora tenham sido anexadas à inicial, pelos investigantes, as gravações

ANTÔNIO DA ROSÁRIO (FORMIGÃO); DOUGLAS 01; DOUGLAS 02; GENI DO BASTA e

RAIMUNDA DO LUIS DA ZÉ”,além das capturas de tela da conversa no whatsapp entre Raimundo de

 Araújo Costa Neto e Renato Pereira da Silva, “nada foi mencionado sobre elas na peça inaugural deste

processo, não tendo sido apontado, em relação aos fatos contidos nessas gravações, especificamente, o

ilícito, em tese, praticado pelos investigados, de modo que nem sequer foram levados em consideração

quando da prolação da sentença, o que, em conjunto com a aplicação da Teoria da Asserção, enseja na

ausência de manifestação, por parte deste Ministério Público Eleitoral, quanto à caracterizar de ilícito

ou não das condutas contidas nas gravações retromencionadas”.

Por fim, considerando o contexto que se extrai do exame do feito, verifico, à esteira do

entendimento perfilhado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que inexiste nos autos prova indubitável

que corrobore, com a necessária certeza, a prática de abuso de poder político ou econômico e captação

ilícita de sufrágio. Portanto, à míngua de provas suficientes a caracterizar a prática dos supostos ilícitos

aduzidos pelos recorridos, a sentença de primeiro grau deve ser reformada.

Com essas considerações, VOTOpelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a

sentença de primeiro grau e julgar improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

É como voto.

 

E X T R A T O    D A    A T A

RECURSO ELEITORAL Nº 0600083-59.2020.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: TANQUE DO PIAUÍ/PI

(48ª ZONA ELEITORAL – ELESBÃO VELOSO/PI)

Recorrentes: Francisco Pereira da Silva Filho e Elvira Pereira de Carvalho

Advogado: Francisco Luciê Viana Filho (OAB/PI: 7.757)

Recorridos: Deodato de Araújo Costa e Renato Pereira da Silva

Advogados: Aurélio Lobão Lopes (OAB/PI: 3.810) e Caio Iatam Pádua de Almeida Santos (OAB/PI:

9.415)

Relator: Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira

 

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, REJEITAR

a preliminar de nulidade da sentença e, em relação à preliminar de ilicitude da prova juntada pelos

investigantes, REJEITAR o desentranhamento das provas carreadas aos autos, reservando a análise da

ilicitude para o momento da apreciação do mérito; CONHECER do recurso e DAR-LHE
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PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a presente Ação de

Investigação Judicial Eleitoral, na forma do voto do Relator

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José James Gomes Pereira.

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Erivan José da Silva Lopes;

Juízes Doutores – Agliberto Gomes Machado, Antônio Soares dos Santos, Thiago Mendes de Almeida

Férrer, Aderson Antônio Brito Nogueira e Charlles Max Pessoa Marques da Rocha. Presente o Procurador

Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira.

 SESSÃO DE 6.7.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num. 3879320 - Pág. 47inado eletronicamente por: ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA - 15/07/2020 16:57:05

s://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071516570476000000003739862
mero do documento: 20071516570476000000003739862



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

 

ACÓRDÃO Nº 060001406
RECURSO ELEITORAL Nº 0600014-06.2020.6.18.0007. ORIGEM: CAMPO MAIOR/PI (7ª

ZONA ELEITORAL)

Recorrente: Heldervan Lopes Eugenio Gomes

Advogado: Rony de Abreu Torres (OAB/PI: 14.033)

Recorrido: José de Ribamar Carvalho

Advogados: Vanessa Ferreira de Oliveira Sousa (OAB/PI: 15.489), Thiago Ramon Soares Brandim

(OAB/PI: 8.315), Francisco Kennedy Vanderlei Oliveira (OAB/PI: 4.794) e Lílian Moura de Araújo

Bezerra (OAB/PI: 15.153)

Relator: Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira

PROPAGANDA ANTECIPADA - ELEIÇÕES 2020 – PRELIMINAR

DE TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES - MATERIAL

COM CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA – DISTRIBUIÇÃO DE

MATERIAL ASSEMELHADO A MOEDA – DIVULGAÇÃO DE

CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. DESPROVIMENTO

DO RECURSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

- A Resolução TSE nº 23.610, em seu artigo 22 proíbe propaganda que

contenha injúria, calúnia ou difamação. Comprovada propaganda

ofensiva à honra ao conclamar a população a chamar o recorrido de

“Ribinha, prefeito carniça”, bem como ao distribuir notas de 3 reais

contendo o rosto do representante, com um ânus no local de sua boca.

- O artigo 9º e o § 1º do artigo 27 da supracitada resolução proscrevem

divulgação de conteúdo sabidamente inverídico em propaganda

eleitoral. No caso dos autos, o recorrente se coloca diante de uma

placa de obra do governo do Estado afirmando que ela jamais seria

concluída em razão da desídia do recorrido, Prefeito do Município e

sem qualquer responsabilidade pela obra.
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- O inciso VIII do artigo 22 do dispositivo legal multicitado proíbe

propaganda por meio de impressos que possam ser confundidos com

moeda. O recorrente distribuiu material gráfico que usa as cores, o 

 e o formato de uma nota de 2 reais.design

- Toda propaganda proscrita no período eleitoral, também é proscrita

no período pré-eleitoral.

- Manutenção da sentença recorrida.

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA,

ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, ACOLHER a

preliminar de tempestividade das contrarrazões, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em

Teresina, 21 de setembro de 2020.

 

JUIZ ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA

Relator

 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR   JUIZADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA (RELATOR): Senhor

 Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral,

Senhores Advogados e demais pessoas presentes,

Trata-se de recurso em sede de representação interposto por Heldervan Lopes Eugênio Gomes

em face de decisão proferida pelo magistrado da 7ª Zona Eleitoral de Campo Maior, que julgando

procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, o condenou ao pagamento de multa de R$

5.000,00.

Na origem, José de Ribamar Carvalho, atual Prefeito de Campo Maior e candidato à reeleição,

ajuizou representação em face do recorrente, alegando, em síntese, que este vinha fazendo propaganda

eleitoral antecipada e ofensiva à sua honra, além de estar criando estados mentais na opinião pública, ao

divulgar informações falsas. A representação foi instruída com os documentos ID 4516370, 4516420,

4516470, 4516520, 4516570, 4516620, 4516670 e 4516720, contendo vídeos, imagens e transcrições dos

fatos alegados.

Em sede de contestação, o recorrente afirma que somente expressou sua opinião, que seria

compartilhada com parte da população, como poderia ser observado nos vídeos trazidos aos autos.

Assevera que não produziu o material questionado e que não há qualquer evidência de que tenha alterado

estado mental da população, estado este que teria sido criado pelos atos omissivos da gestão do

representante, ora recorrido (ID 4517070). Juntou aos autos os documentos de ID 4517120.
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Foi apresentada réplica da contestação, renovando argumentos trazidos na inicial (ID 4517320).

Proferida decisão liminar “determinando ao representado que retire, em 24h, caso ainda estejam

presentes, todas as postagens de suas redes sociais em que constam os 4 vídeos trazidos na petição inicial,

e que se abstenha de inserir vídeos de conteúdo análogo àqueles, assim como se abstenha de distribuir

qualquer material que associe o representante a uma cédula falsa; sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) por cada descumprimento".

Parecer do Ministério Público pela procedência dos pedidos da exordial. (ID 4517670).

Manifestação do recorrente sustentando que os referidos vídeos jamais foram postados em suas

redes sociais e solicitando esclarecimentos sobre os atos decorrentes da obrigação de fazer imposta por

meio da decisão interlocutória. (ID 4517290).                        

A representação foi julgada procedente em decisão proferida no documento ID 4517970.

O presente recurso, aviado por Heldervan Lopes Eugênio, ataca a mencionada decisão,

requerendo, ao final, o seu provimento com vistas a afastar a multa que lhe fora imposta.

Petição do recorrente arguindo decurso do prazo para contrarrazões e requerendo remessa dos

autos a este Tribunal (ID 4518720).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, onde renova suas razões, realçando a prática de

propaganda antecipada, ofensiva à honra e criadora de estados mentais. (ID 4518670).

Parecer da procuradoria pelo conhecimento e desprovimento do recurso para o fim de manter a

sentença impugnada em todos os seus termos.

É o relatório.

 

 

 

 

V O T O

O SENHOR   JUIZADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA (RELATOR): Senhor

 Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral,

Senhores Advogados e demais pessoas presentes,

DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

De acordo com o artigo 22 da Resolução TSE nº 23.608/2019 c/c § 8º do art. 96 da Lei nº

9.504/97, o prazo para interposição de recurso e apresentação de contrarrazões em representação é de 1

dia da publicação da decisão.
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No presente caso, foi lançada no sistema PJE a suposta intimação para ciência do recurso no dia

03/07/2020 (ID 4518520). As contrarrazões, de outra banda, somente foram apresentadas em 16/07/2020,

conforme se observa no documento ID 4518670.

Ocorre que não foi localizado nos autos qualquer comprovante de notificação para apresentação

das contrarrazões. Aliás, sequer foi localizada prova da publicação da sentença.

É certo que nesta Justiça Especializada, com exceção do período eleitoral que, neste ano,

somente terá início em 26 de setembro, as intimações das partes são realizadas por meio de publicação

dos atos no Diário de Justiça Eletrônico.

Isto posto, e considerando que não há prova de publicação da intimação, considero tempestivas

as contrarrazões apresentadas aos presentes autos, razões pelas quais dela conheço.

MÉRITO

O presente recurso é cabível, tempestivo, foi interposto por parte legítima e preenche os demais

requisitos de admissibilidade.

O recorrente pretende a reforma da decisão que julgou procedente ação ajuizada por José de

Ribamar Carvalho, atual prefeito de Campo Maior e candidato à reeleição em face de Heldervan Lopes

Eugênio Gomes, em razão de prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, consistente na

divulgação de vídeo na  e distribuição de material gráfico com a clara e manifesta intenção deinternet

criticar e ofender o representante.

Inicialmente, vale destacar o papel da liberdade de expressão no debate democrático. O Exmo.

Ministro Luiz Fux, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em sede de Acórdão no Agravo

Regimental no Agravo de Instrumento nº 9-24.2016.6.26.0242 – Classe 6 – Várzea Paulista – São Paulo,

de maneira brilhante trata do tema:

“No Direito Eleitoral, o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior

deferência às liberdades de expressão e de pensamento. Neste cenário, recomenda-se a

intervenção mínima do Judiciário nas manifestações próprias da vida democrática e do embate

eleitoral, sob pena de se tolher o conteúdo da liberdade de expressão (…) Na esteira desses

éditos, cumpre às cortes eleitorais o papel de assegurar a máxima amplitude do debate,

somente intervindo em hipóteses estritas, inevitáveis e excepcionais, quando as atividades

de comunicação representem, sem margem para dúvidas, riscos concretos (i) para a

autodeterminação na formação da opinião eleitoral ou, em última instância, (ii) para a

própria integridade da disputa.”.

Por outro lado, destaco que propaganda eleitoral consiste em mensagem que visa influir na

vontade do eleitor, na medida em que conquista sua preferência na tomada de decisões políticas,

situação que importa em consequências no resultado da disputa eleitoral. Neste contexto, não

devemos nos esquecer, ainda, que a propaganda eleitoral, especialmente a negativa, é um direito do

eleitor. A  respeito deste tema transcrevo trecho do livro Direito Eleitoral de Diogo Rais:
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“a propaganda negativa é defendida como uma oportunidade de trazer à tona elementos que

estavam secretos sobre determinados candidatos e que podem ser importantes para a apreciação e

avaliação por parte da população. Em uma eleição em que apenas positividades são evidenciadas,

há pouca sensibilização dos cidadãos e poucos elementos distintivos entre os candidatos. Dentro

de um modelo de democracia que tem o cidadão como parte central de seu processo, é necessário

possuir as ferramentas possíveis para que ele tenha acesso amplo às informações e possa, a partir

de seu próprio juízo, determinar quais informações são relevantes para a sua tomada de decisão”.

(RAIS, Diogo (Coord.). Direito eleitoral digital. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).

Depreende-se do exposto que a simples propaganda negativa,  per si, não representa um ilícito

eleitoral, merecendo limitação por esta Justiça Especializada apenas quando a livre manifestação do

pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica extrapolarem o exercício da liberdade de

informação e de expressão.

A propaganda, seja a antecipada, seja a realizada no período eleitoral, deve respeitar os

limites impostos pela legislação, não sendo, por óbvio, o direito à propaganda um direito absoluto. 

Ademais, vale lembrar, que toda propaganda proscrita no período eleitoral, também é proscrita no período

pré-eleitoral.

De fato, o direito à liberdade de expressão e à manifestação do pensamento e, consequentemente,

o direito à propaganda eleitoral sofre limitações, como se observa em vários dispositivos da Lei 9.504 e

da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Verifica-se, ab initio, que o legislador entendeu de fixar a proibição de calúnia, difamação e

 injúria quando da realização de propaganda. A mens legis, como se observa, é proibir a veiculação de

ofensa à honra de candidato. Neste sentido, inciso X do art. 22 da supracitada resolução:

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo de

propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder   (Código Eleitoral, arts. 222, 237e 243, I

  a IX; Lei nº 5.700/1971; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22):

..............................

X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou

entidades que exerçam autoridade pública;

Por outro lado, percebe-se facilmente pelas provas trazidas aos autos ofensa proferida ao

recorrido, atual Prefeito e provável candidato à reeleição no supracitado município, trespassando os

limites de uma publicidade negativa em relação ao recorrido. É o que se observa, especialmente,

quando o recorrente conclama a população a entoar o grito “Ribinha prefeito carniça” (vídeo ID

4516470) ou quando distribui material assemelhado a dinheiro - nota de 3 reais -  contendo a foto

do recorrido, com um ânus no local da boca e afirmando que a nota representa o recorrido, uma

vez que é falsa como ele (ID 4516570).

Rechaço, por oportuno, a alegação do recorrente de que sua atitude encontra guarida no inciso V,

do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 uma vez que apenas teria se posicionado sobre questões políticas. Na
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verdade, por todo o exposto até aqui, o que se observa é uma ofensa à honra do recorrido para além do

tolerável.

É bem verdade que, por ocupar cargo político, o representante sofre grande abrandamento de

seus direitos de personalidade, mas não resta dúvida que no caso dos autos as condutas ultrapassaram, de

longe, o cunho político, mostrando-se abusivas e ofensivas.

Não há que se admitir, tampouco, que o recorrido somente se utilizou de expressões que fazem

parte do cotidiano popular naquela cidade. Na verdade, ainda que assim seja, o que não creio, revelam-se,

no mínimo, grosseiras, inoportunas e ofensivas.

Trago à baila jurisprudência de 2019 quanto à propaganda negativa extemporânea:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA

ELEITORAL ANTECIPADA. PROPAGANDA NEGATIVA. MULTA. CERCEAMENTO DE

DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há falar em nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, porquanto o agravante não

indicou quais argumentos da defesa não foram analisados pelo Tribunal de origem, bem como

qual a aptidão destes para alterar o resultado da demanda.

2. Esta Corte Superior entende que "o fato de a fundamentação do julgado não coincidir com os

interesses defendidos pela parte não implica omissão. O magistrado deve expor suas razões de

decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivos esses que

não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes"

(ED–AgR–RO 794–04, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, PSESS em 21.10.2014).

3. No mérito, o Tribunal manteve a condenação, mas reduziu o valor da multa imposta na

sentença para R$ 5.000,00, tendo concluído pela configuração de propaganda eleitoral

 antecipada negativa, por ter o representado veiculado em sua página pessoal do Instagram

notícias acerca da gestão do então pré–candidato à reeleição ao cargo de Governador do

Estado.

4. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: "A divulgação de

publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato

constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea" (AgR–AI 2–64, rel. Min. Tarcisio

Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017).

5. O TRE ao analisar o contexto no qual ocorreu a veiculação da mensagem postada, destacou

que "mesmo considerando que a divulgação dos recorrentes digam respeito às vicissitudes na

gestão da saúde pública durante o governo do candidato do recorrido (atual Governador do

Estado e candidato à reeleição), não há comprovação nos autos de que o mesmo [ ] desviasic

dinheiro da saúde para a política, e há nítida comparação entre gestões, o que é suficiente para

demonstrar o caráter eleitoreiro da postagem e a realização de propaganda eleitoral antecipada

negativa"
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.6. A revisão do entendimento do Tribunal implicaria o reexame de matéria de prova, o que é

vedado na instância extraordinária, nos termos do verbete sumular 24 do TSE. Acresça–se que

descabe potencializar somente o teor da mensagem veiculada, a fim de afastar a propaganda

eleitoral antecipada negativa, diante das premissas expostas no acórdão recorrido.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060009906, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,

Publicação:  DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 12/11/2019).

Entendendo como plenamente comprovada ofensa à honra do recorrido nas propagandas acima

mencionadas, passo a analisar os demais aspectos que infringem a legislação eleitoral.

Diante da realidade imposta pela constante divulgação de notícias inverídicas sobre todo e

qualquer aspecto da vida atual, a Justiça Eleitoral vem se preocupando com o tema, especialmente após as

Eleições de 2018, quando houve constante divulgação de fake news, inclusive contra esta instituição, com

um ataque maciço às urnas eletrônicas. Neste toar, foi inserida na legislação a possibilidade de limitação

das propagandas eleitorais que divulgassem fatos sabidamente inverídicos, como se observa no artigo 9º e

na parte final do § 1º do art. 27 da Resolução 23.610, abaixo transcritos:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,

inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha

verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela

fidedignidade da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº

9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na  a partir do dia 16 de agosto do ano dainternet

eleição 

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet

somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos,

partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data

prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a

candidato, próprias do debate político e democrático.

Da análise dos autos, percebe-se que houve infração ao referido dispositivo, especialmente ao

art. 9º retrotranscrito, quando o recorrente, dentro de um riacho e balançando ostensivamente várias

cédulas como as acima referidas (ID 4516370), afirma que “é por isso que a gente faz essas notas de 3

reais aqui, ó, porque o prefeito de Campo Maior é um prefeito mentiroso, é um prefeito que não tem

palavras” e continua “alguém acredita aqui que essa ponte vai ser construída?”e aponta para uma placa

que divulga execução dos serviços de construção de uma passagem molhada (aparentemente ainda não

executada).
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Ocorre que, como se observa no referido dispositivo de divulgação institucional, a obra em

questão é do governo do Estado, não se podendo atribuir ao recorrido, atual prefeito do Município

de Campo Maior, a responsabilidade por sua inexecução.

Assim, também entendo claramente verificada a realização dessa forma proscrita de

propaganda eleitoral, com o claro objetivo de induzir a erro a população daquele município,

especialmente a população mais carente.

Por fim, também verifico, infração ao disposto no inciso VIII do artigo 22 da Resolução TSE nº

23.610/2019:

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo de

propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder:

............

VIII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa

confundir com moeda;

De fato, referido dispositivo afirma que não será tolerada propaganda “por meio de impressos ou

de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda”.

Em que pese a grosseria da imagem e o baixo calão das palavras utilizadas no impresso

distribuído, é crível admitir que pessoas mais inexperientes, com baixa escolaridade e até mesmo

idosos, possam confundi-lo com moeda, uma vez que usa as cores, o design e o formato de uma

cédula de 2 reais.

Vale ainda trazer à baila a alegação do recorrente de que não seria o responsável pelo patrocínio,

fabricação ou disseminação do material gráfico em questão (nota de 3 reais). Assevera que teve acesso ao

material, assim como toda a população daquela urbe.

Não lhe assiste razão.

Em verdade, no material constante no ID 4516370, o Sr. Heldervan, por duas vezes, afirma

que fabricou o material em questão, como se observa aos 2 e aos 29 segundos do referido vídeo,

quando afirma: “é por isso que a gente faz essas notas de 3 reais aqui” , reafirmando

posteriormente: “é por isso que a gente faz uma nota de 3 reais”.

Por outro lado, não é crível a alegação desse recorrente de que falou em terceira pessoa no

sentido de que o material foi produzido pela população como meio de manifestação. Na verdade,

utilizou-se do plural de modéstia, figura de linguagem muito utilizada pelos políticos de forma geral, com

o objetivo de fazer crer aos eleitores e ouvintes que as ideias por eles defendidas ou proferidas são

compartilhadas por muitos.

Ademais, ainda que se entenda que não restou comprovada a fabricação do referido

material, não restam dúvidas quanto à sua distribuição pelo recorrente. É que o se observa nos

vídeos constantes nos IDs 4516420 e 4516520.    
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Portanto, da análise dos autos, entendo que os documentos acostados são aptos a comprovar a

realização de propaganda antecipada que ofendeu a honra do recorrido, além de divulgar informações

sabidamente inverídicas e utilizar-se de material que pode vir a ser confundido com moeda.

Com esses fundamentos, VOTO, em consonância com o parecer do Procurador Regional

Eleitoral, pelo desprovimento do recurso, mantendo in totuma sentença recorrida.

É como voto, senhor presidente.

 

E X T R A T O     D A    A T A

RECURSO ELEITORAL Nº 0600014-06.2020.6.18.0007. ORIGEM: CAMPO MAIOR/PI (7ª

ZONA ELEITORAL)

Recorrente: Heldervan Lopes Eugenio Gomes

Advogado: Rony de Abreu Torres (OAB/PI: 14.033)

Recorrido: José de Ribamar Carvalho

Advogados: Vanessa Ferreira de Oliveira Sousa (OAB/PI: 15.489), Thiago Ramon Soares Brandim

(OAB/PI: 8.315), Francisco Kennedy Vanderlei Oliveira (OAB/PI: 4.794) e Lílian Moura de Araújo

Bezerra (OAB/PI: 15.153)

Relator: Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira

 

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade,

ACOLHER a preliminar de tempestividade das contrarrazões, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, na forma do voto do Relator.

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José James Gomes Pereira

 Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Erivan José da Silva Lopes;

 Juízes Doutores – Agliberto Gomes Machado, Thiago Mendes de Almeida Férrer, Aderson Antônio Brito

  Nogueira, Charlles Max Pessoa Marques da Rocha e Teófilo Rodrigues Ferreira.Presente o Procurador

 Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira.

 SESSÃO DE 21.9.2020
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ACÓRDÃO Nº 060006519
RECURSO  ELEITORAL  Nº  0600065-19.2020.6.18.0071.  ORIGEM:  COCAL  DE

TELHA/PI (71ª ZONA ELEITORAL - CAPITÃO DE CAMPOS/PI)

Recorrente: Promotor Eleitoral do Estado do Piauí

Recorrido: Manoel Gonçalves da Costa 

Advogado: Edcarlos José da Costa (OAB/PI: 4.780) 

Interessado:  Partido  Social  Democrático  –  PSD,  Comissão  Provisória  de  Capitão  de

Campos/PI

Relator: Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira 

RECURSO  EM  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.

CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

TRANSITADA  EM  JULGADO.  SUSPENSÃO  DOS

DIREITOS  POLÍTICOS.  DANO  AO  ERÁRIO.

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . CUMULATIVIDADE. 

- Condenação, com trânsito em julgado, por ato doloso de

improbidade administrativa que importou em prejuízo ao

erário.

-  Sentença  da  Justiça  Federal  afirmando  inexistir

comprovação de enriquecimento ilícito.

- Necessidade da configuração cumulativa.

- Desprovimento.

Sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  JOSÉ  JAMES

GOMES PEREIRA, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por

unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE  PROVIMENTO, na forma do voto

do Relator. .

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

do Piauí, em Teresina, 26 de outubro de 2020.

JUIZ ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA 



Relator



R E L A T Ó R I O

O  SENHOR  JUIZ  ADERSON  ANTÔNIO  BRITO  NOGUEIRA   (RELATOR):

Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador

Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de decisão

proferida pelo juízo eleitoral da 71ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Ação de

Impugnação  de  Registro  de  Candidatura  e  deferiu  o   pedido  de  registro  de  Manoel

Gonçalves da Costa ao cargo de vereador do município de Cocal de Telha/PI para as

Eleições Municipais de 2020.

Argumenta que o recorrido foi condenado à suspensão de seus direitos políticos

em  decisão  colegiada  e  com  trânsito  em  julgado  por  ato  doloso  de  improbidade

administrativa que importou em lesão ao patrimônio público. Aduz ser desnecessária a

cumulatividade  da  condenação  por  enriquecimento  ilícito  e  dano  ao  erário  para  o

enquadramento do recorrido na hipótese prevista no art. 1º, I, “l” da Lei Complementar nº

64/90.  Alega, ainda,  que o fundamental  para configuração de inelegibilidade é que se

possa inferir da fundamentação fática da decisão condenatória que o ato de improbidade

foi doloso e que restou configurada a prática das duas condutas acima descritas. 

Em sede de contrarrazões, o recorrido sustenta que a decisão de condenação

não faz qualquer referência à existência de dolo na conduta por ele praticada. Assevera a

necessidade de cumulatividade de condenação pelas condutas de enriquecimento ilícito e

dano ao erário para ensejar inelegibilidade.

 O Procurador Regional  Eleitoral, em seu parecer opinou pelo conhecimento e

desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão que deferiu o registro de

candidatura de Manoel Gonçalves da Costa. 

É o relatório.



V  O  T  O 

O SENHOR JUIZ ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA  (RELATOR): 

O presente recurso preenche os requisitos necessários a sua admissibilidade,

razão pela qual deve ser conhecido.

O recorrente pretende a reforma da sentença que deferiu o pedido de registro de

candidatura de Manoel  Gonçalves  da Costa  para concorrer  ao cargo de vereador  no

município de  Cocal  de  Telha  – PI.  Alega  que  o  recorrido  é  inelegível  em  razão  de

condenação,  em  decisão  colegiada  e  com  trânsito  em  julgado,  por  ato  doloso  de

improbidade  administrativa  que  importou  em lesão ao  patrimônio  público.  Assevera  a

desnecessidade de cumulatividade entre os atos que importem em lesão ao patrimônio

público e enriquecimento ilícito para a configuração da inelegibilidade.

Pois bem, a inelegibilidade em decorrência da prática de atos de improbidade

administrativa é matéria tratada na alínea “l” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº

64/90, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão

transitada  em julgado ou proferida  por  órgão judicial  colegiado,  por  ato

doloso  de  improbidade  administrativa  que  importe  lesão  ao  patrimônio

público  e  enriquecimento  ilícito,  desde  a  condenação  ou  o  trânsito  em

julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da

pena;  

Cabe, na espécie, a esta Justiça  Eleitoral,  averiguar se a situação em exame

apresenta  os  seguintes  requisitos  configuradores  da  inelegibilidade:  a)  condenação  a

suspensão de direitos políticos; b) trânsito em julgado ou decisão colegiada; c) prática

de  ato  doloso  de  improbidade  administrativa;  d)  lesão  ao  patrimônio  público  e

enriquecimento ilícito.

No caso em tela, o candidato teve os seus direitos políticos suspensos, consoante

decisão ID 5621520 que o condenou por ato doloso de improbidade administrativa tendo

ocorrido prejuízo ao erário o que levou à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo



de 3 anos, como assentado no dispositivo da decisão retromencionada. O acórdão que

confirmara a  sentença  do magistrado  de  piso  transitou  em julgado em 24.3.2013  (ID

5621370), com o restabelecimento dos direitos políticos em 23.4.2016 (ID 5621070)

Na decisão de 1º grau, o magistrado federal assentou expressamente: “o próprio

requerido, por ocasião de sua contestação, reconheceu ter omitido os dados cadastrais e

fatos  geradores  de  alguns  segurados  prestadores  de  serviços”.  Mais  adiante  afirma:

“tenho que a conduta do réu configurou, conforme comprovado documentalmente nos

autos,  a prática de atos de improbidade que, em princípio, causaram prejuízo ao

erário”.  E  logo,  em seguida,  asseverou:  “reconheço,  ainda,  que  o  enriquecimento

ilícito do réu não restou  comprovado (não há provas documentais ou testemunhais

neste  sentido).  A circunstância,  contudo,  não  descaracteriza  a  existência  de  ato  de

improbidade administrativa, eis que não se exige a evidência de enriquecimento ilícito.”

Não  restam  dúvidas,  portanto,  quanto  à  suspensão  de  direitos  políticos,  por

decisão com trânsito em julgado e pela prática de atos dolosos que importaram prejuízo

ao erário.  O cerne da questão consiste em verificar a necessidade de cumulatividade

entre  a  prática  de  atos  que  causaram prejuízo  ao  erário,  pelo  qual  o  recorrido  fora

condenado, e a prática de atos que importem enriquecimento ilícito, dos quais o recorrido

fora inocentado. 

Em que pese o debate doutrinário quanto ao tema, tenho que a simples leitura do

dispositivo legal deixa clara a necessidade da prática de ambos os atos para a imposição

da inelegibilidade. Não há que se falar  em alternatividade em razão do conectivo “e”

utilizado pelo legislador em oposição a “ou” que denotaria requisitos alternativos. 

Como bem assentado na jurisprudência trazida aos autos pelo ilustre Procurador

Regional Eleitoral, no ano de 2012 o TSE firmou entendimento no sentido da necessidade

cumulativa da prática de ambos os atos e no mesmo sentido manteve-se nos pleitos de

2014, 2016 e 2018.

Colaciono, por oportuno, decisões do Tribunal Superior Eleitoral neste sentido,

proferidas em 05/12/2019 e 07/05/2020: 

ELEIÇÕES  2018.  RECURSO  ORDINÁRIO.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.

DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO.

JUSTIÇA COMUM.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  ART.  1º,  I,   DA LC Nº



64/90.  PRELIMINARES REJEITADAS.  RECURSO  DESPROVIDO. I.  Preliminar

de  intempestividade  reflexa  do  recurso  ordinário  (suscitada  nas  contrarrazões

ministeriais e no parecer da PGE) em razão de os primeiros embargos opostos

pelo  recorrente  na  origem  não  terem  sido  conhecidos. –  Não  foram

demonstrados,  na  espécie,  a  má–fé  processual  e  o  intuito  manifestamente

protelatório por parte do ora recorrente, uma vez que a arguição de nulidade pela

via dos embargos, além de atender ao disposto no art. 278 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, teve o condão de provocar

o pronunciamento da Corte Regional sobre questão surgida no – Em razão da

primazia  da  resolução  do  mérito,  apenas  os  declaratórios  manifestamente

incabíveis,  protelatórios,  ou  viciados  por  erro  grosseiro  obstaculizam  o  efeito

interruptivo  do  prazo  para  a  interposição  de  outros  recursos. II.  Preliminar  de

nulidade do julgamento dos embargos de declaração por ofensa aos arts. 275 do

CE  e  1.022  do  CPC  em  virtude  de  atribuição  de  efeitos  infringentes  e

rejulgamento da causa na via  estreita dos declaratórios (suscitada nas razões

recursais)– Conquanto os embargos consubstanciem instrumento vocacionado,

precipuamente,  ao aperfeiçoamento  da  prestação jurisdicional,  a  atribuição  de

efeitos infringentes é admitida, excepcionalmente, em nosso sistema processual,

pois decorre da própria dicção do arts. 1.023, § 2º, e 1.024, § 4º, do Código de

Processo Civil.  Mesmo antes do advento do CPC/2015, já se entendia que os

embargos de declaração não têm caráter infringente e só excepcionalmente se

lhes pode dar efeito modificativo, quando houver erro material, nulidade manifesta

do acórdão ou omissão cuja correção obrigue à alteração do julgado (REspe nº

247–39/SP, Rel.  Min.  Peçanha Martins,  <em style="">DJ</em> de 4.2.2005). –

Uma vez reconhecidas omissões sobre a configuração do elemento subjetivo e do

enriquecimento ilícito de terceiros – in casu, o proveito patrimonial auferido por

servidores que foram agraciados com cestas natalinas –, questões essenciais à

caracterização da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, , da LC nº 64/90, não se

vislumbra "error in judicando capaz de invalidar o acórdão proferido nos embargos

de declaração.– Preliminar rejeitada. III. MÉRITO.1. Inelegibilidade prevista no art.

1º, I, "l,da LC nº 64/90 – A incidência da cláusula de inelegibilidade prevista

no art. 1º, I, l,da LC nº 64/90 exige a presença dos seguintes requisitos: a)

condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão transitada em



julgado  ou  proferida  por  órgão  judicial  colegiado;  c)  ato  doloso  de

improbidade  administrativa;  e  d)  lesão  ao  patrimônio  público  e

enriquecimento  ilícito  causados,  concomitantemente,  pelo  ato. –  Tais

requisitos  encontram–se  plenamente  atendidos  no  caso  dos  autos,  pois  o

recorrente foi condenado por decisão colegiada do TRF da 1ª Região – proferida

em 5.10.2011, logo a menos de 8 (oito) anos da eleição de 2018 – pela qual, ao

se confirmar a sentença, foram julgados graves os fatos apurados – desvio de

produtos destinados à merenda escolar para a confecção de 4.500 (quatro mil e

quinhentas) cestas natalinas e realização de confraternização de final de ano – e

aplicadas as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 (seis)

anos; ressarcimento ao Erário, em caráter solidário com os demais réus, no valor

de R$ 318.555,00 (trezentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais);

multa correspondente à metade desse valor; e proibição de contratar com o poder

público, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de

5 (cinco)  anos. -  Ficou consignado no acórdão da Justiça  Comum que "o réu

ordenou sim a distribuição de cestas natalinas e que estas foram confeccionadas

com produtos da merenda escolar"  (Id.  nº  20902288,  fl.  6),  estando presente,

portanto, o elemento subjetivo necessário à configuração do dolo. – Também não

há como afastar o enriquecimento ilícito de terceiros, os quais foram beneficiados

com a distribuição das cestas natalinas confeccionadas com produtos da merenda

escolar, elementos diretamente extraídos do aresto do TRF da 1ª Região. III.2.

Inelegibilidade prevista no art.  1º,  I,  "g, da LC nº 64/90 (matéria ventilada nas

contrarrazões  do  MPE) –  Conforme  fixado  em  precedente  deste  Tribunal,

indeferido o registro de candidatura por um dos fundamentos da impugnação, os

demais que não tenham sido examinados ou tenham sido rejeitados podem ser

reiterados nas contrarrazões do impugnante, devolvendo a matéria à análise da

instância recursal</em>" (AgR–RO nº 2604–09/RJ, Rel. Min. Henrique Neves da

Silva, DJe em de 23.6.2015). Acórdão nº 2.718/2009, na Tomada de Contas nº

11.627/2002–1, da lavra da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) – A

glosa diz respeito à irregularidade julgada pelo Tribunal de Contas da União, o

qual, ao constatar a não comprovação do nexo de causalidade entre os recursos

federais  transferidos  e  a  elaboração  dos  projetos  de  canalização  dos  riachos

Bacuri e Cacau, determinou ao ora recorrente a restituição ao Erário no montante

de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), bem como o pagamento de



multa.– Contudo, ao apreciar o recurso de reconsideração, a Corte de Contas, de

forma expressa, enquadrou a conduta como ato culposo, circunstância que não

pode ser reexaminada pela Justiça Eleitoral, a teor do que dispõe a Súmula nº

41/TSE. –  Afastada,  expressamente,  pelo  TCU,  a  caracterização  do  dolo  na

prática  das irregularidades que ensejaram a rejeição das  contas  e  tendo sido

julgada improcedente ação de improbidade ajuizada com base nos mesmos fatos,

não  há  como  reconhecer  a  inelegibilidade  do  ora  recorrente  a  partir  de  tais

premissas.  Acórdão nº 13.178/2016, em Tomada de Contas (TC) nº 31.561/2013–

6, da lavra da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) – Não há como

acolher as alegações ministeriais na espécie, porquanto a oposição de embargos

de declaração perante o Tribunal de Contas subtrai o caráter definitivo do julgado,

um dos requisitos para a incidência da cláusula de inelegibilidade do art. 1º, I, g,

da LC nº 64/90, razão pela qual são irretocáveis os fundamentos que embasaram

a conclusão perfilhada no acórdão regional. Acórdão nº 6.007/2014, em Tomada

de Contas (TC) nº 36.528/2011–0, da lavra da 1ª Câmara do Tribunal de Contas

da União (TCU) – Também nesse ponto não merece reforma o acórdão regional,

na medida em que a tomada de contas especial foi instaurada em desfavor do

ex–prefeito  de  Imperatriz/MA e  antecessor  do  impugnado  na  gestão  daquele

município,  em  razão  da  não  comprovação  da  boa  e  regular  aplicação  dos

recursos recebidos pela prefeitura visando ao fortalecimento do Sistema Único de

Saúde. – A partir dos elementos descritos no acórdão da Corte de Contas, não

remanescem dúvidas quanto ao descaso e à má–gestão dos recursos repassados

ao Município  de Imperatriz/MA durante  a gestão anterior,  não sendo possível,

contudo, imputar ao ora recorrente a responsabilidade por tais irregularidades,

haja vista que este se limitou a negar continuidade ao convênio, mas procedeu à

recomposição do Erário, além de ajuizar ação para responsabilizar o ex–prefeito,

o  que  inviabiliza  o  enquadramento  de  sua  conduta  como  ato  doloso  de

improbidade  administrativa. –  Além  disso,  a  decisão  tornou–se  irrecorrível  em

15.2.2003, já tendo transcorrido mais de 8 (oito) anos da data do seu trânsito em

julgado (fato incontroverso), o que afasta, por completo, a incidência do art. 1º, I,

g,  da  LC  nº  64/90. IV.  Conclusão –  Recurso  ordinário  desprovido  com  a

manutenção do indeferimento do registro de candidatura do recorrente ao cargo

de deputado federal  no pleito  de 2018,  eleito como 3º suplente,  em razão da

incidência  da  causa  de  inelegibilidade  prevista  no  art.  1º,  I,  l,  da  LC  nº



64/90. (Recurso Ordinário nº 060019521, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira

De Carvalho Neto, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 130, Data

01/07/2020)

ELEIÇÕES  2016.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE

SUPERVENIENTE.  ART.  1º,  I,  "l",  DA  LC  nº  64/1990.  CONDENAÇÃO

COLEGIADA POR  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  SUSPENSÃO

DOS DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

NÃO CONFIGURADO. INELEGIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. VEDAÇÃO À

PRESUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART.1º,

I, "l", DA LC nº 64/1990. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 

1.  A inelegibilidade prevista  no art.  1º,  I,  l,  da  LC nº  64/1990 exige  para sua

configuração a presença dos seguintes requisitos: condenação à suspensão dos

direitos políticos;  decisão transitada em julgado ou proferida por  órgão judicial

colegiado; ato doloso de improbidade administrativa;  o ato tenha ensejado, de

forma cumulativa, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. 

2. É lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão proferido

pela  Justiça  Comum,  a  existência  -  ou  não  -  dos  requisitos  exigidos  para  a

caracterização da causa de inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº

64/1990.

 3.  Nada  obstante,  ainda  que  seja  possível  a  análise  do  arcabouço  fático,  é

vedado à Justiça Eleitoral o rejulgamento ou a alteração das premissas adotadas

pela Justiça Comum, a teor da Súmula nº 41 do TSE, segundo a qual "não cabe à

Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por

outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de

inelegibilidade".

 4. No caso em exame, não é possível extrair do acórdão condenatório proferido

em ação de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito do agente público

ou de terceiro, à míngua de elementos que denotem acréscimo patrimonial.



 5. Os argumentos expostos pela agravante não são suficientes para afastar a

conclusão da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida. 

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo  de  Instrumento  nº  41102,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Edson  Fachin,

Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 27, Data 07/02/2020, Página

56/57)

Assevero,  ainda,  que  não  assiste  razão  ao  recorrente  ao  afirmar  que  o

fundamental  para  configuração  de  inelegibilidade  é  que  se  possa  inferir  da

fundamentação fática da decisão condenatória que o ato de improbidade foi doloso e que

restou  configurada  a  prática  das  duas  condutas  acima  descritas.  Na  verdade,  como

demonstrado, a sentença proferida pela Justiça Federal deixou clara a inexistência de

enriquecimento ilícito, assentando, expressamente, a ausência de provas. Não cabe, pois,

a esta Especializada, se imiscuir no papel daquele julgador e reexaminar os autos. 

Com esses fundamentos, voto, em consonância com o parecer ministerial, pelo

CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso para manter a sentença que deferiu o

requerimento de registro de candidatura de MANOEL GONÇALVES DA COSTA ao cargo

de vereador do município de Cocal de Telha-PI.

É como voto.



E  X  T  R  A  T   O     D  A     A  T  A

RECURSO  ELEITORAL  Nº  0600065-19.2020.6.18.0071.  ORIGEM:  COCAL  DE

TELHA/PI (71ª ZONA ELEITORAL - CAPITÃO DE CAMPOS/PI).

Recorrente: Promotor Eleitoral do Estado do Piauí

Recorrido: Manoel Gonçalves da Costa 

Advogado: Edcarlos José da Costa (OAB/PI: 4.780) 

Interessado:  Partido  Social  Democrático  –  PSD,  Comissão  Provisória  de  Capitão  de

Campos/PI

Relator: Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira 

Decisão:  ACORDAM  os  Membros  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Piauí,  por

unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE  PROVIMENTO, na forma do voto

do Relator. 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José James Gomes Pereira

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Erivan José

da Silva Lopes; Juízes Doutores – Agliberto Gomes Machado, Thiago Mendes de Almeida

Férrer, Aderson Antônio Brito Nogueira, Charlles Max Pessoa Marques da Rocha e Teófilo

Rodrigues Ferreira. Presente o Procurador Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho

Cavalcante de Oliveira.

SESSÃO DE 26.10.2020



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

 

 ACÓRDÃO Nº 060007960

RECURSO ELEITORAL Nº 0600079-60.2020.6.18.0052. ORIGEM: LAGOINHA DO PIAUÍ/PI

(52ª ZONA ELEITORAL - ÁGUA BRANCA/PI)

Recorrentes: Partido Social Democrático – PSD, Comissão Provisória de Lagoinha do Piauí/PI e

Anderson Klismann Lima Moura

Advogados: Daniel dos Santos Fontes (OAB/PI: 9.784) e José Alves de Andrade Filho (OAB/PI: 10.613)

Recorrida:Jasminy Moreira de Souza Oliveira

Advogado:Bráulio André Rodrigues de Melo (OAB/PI: 6.604)

Relator: Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer

Relator designado para lavrar o acórdão: Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira

RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. DEMONSTRATIVO

DO REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS – DRAP.

CONVENÇÃO PARTIDÁRIA CONVOCADA E PRESIDIDA POR

PESSOA COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. NULIDADE.

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

SENTENÇA MANTIDA.

- O senhor Juracy Pinheiro Lima, mesmo estando com os direitos

políticos suspensos, convocou e presidiu a convenção partidária do

Partido Social Democrático da cidade de Lagoinha-PI.

- O Tribunal Superior Eleitoral já teve a oportunidade de discutir o

tema dos presentes autos e, na ocasião, acordou pelo indeferimento do

DRAP, ante à suspensão dos direitos políticos de quem presidiu a

convenção partidária.

- Não é razoável a suposição de que aqueles filiados e convencionais

não detinham o conhecimento da situação do senhor Juracy, tendo em

vista o tamanho da cidade de Lagoinha.
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- A anulação da convenção e indeferimento do DRAP tem um papel

não somente punitivo ante à irregularidade, mas também educativo.

Deve a Corte tomar providências para que, futuramente, as

agremiações e seus dirigentes não incorram na mesma ilegalidade.

- Segundo o artigo 219 do Código Eleitoral, na aplicação da lei

eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se

dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de

prejuízo.

- No caso em comento, em que a convenção foi presidida por pessoa

com os direitos políticos suspensos, o prejuízo é plenamente

presumido, uma vez que não se trata de mero vício formal, que

poderia ser suprido, mas de matéria que interessa à ordem pública.

- A Resolução TSE nº 23.627/2020, que instituiu o Calendário

Eleitoral das Eleições 2020, dispõe que o dia 26 de outubro seria o

último dia para que as instâncias ordinárias julgassem e publicassem

os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e

vereador, inclusive os impugnados e os respectivos recursos.

Entretanto, pelas circunstâncias peculiares do corrente ano, os prazos

não puderam ser cumpridos, motivo pelo qual o Primeiro Grau não foi

capaz de julgar a tempo todos os processos de Registro de candidatura

e DRAPs e, em um óbvio efeito cascata, o atraso atingiu também os

Tribunais ad quem e o próprio Tribunal Superior Eleitoral.

- Para assegurar a máxima imparcialidade da Corte, entendo não ser o

melhor caminho observar, após as eleições, se um candidato foi eleito

ou, no caso presente, se o Partido conseguiu ocupar uma das cadeiras

da Câmara Municipal, mas analisar sem levar em consideração o

resultado do pleito.

- Conhecimento e desprovimento dos Recursos, para manter a decisão

do Juízo de Primeiro Grau.

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador ERIVAN JOSÉ DA SILVA

LOPES, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, REJEITAR

as preliminares arguidas, CONHECER dos recursos e, por maioria, vencidos o Relator e o Juiz Charlles

Max Pessoa Marques da Rocha, NEGAR-LHES PROVIMENTO, na forma da divergência inaugurada

pelo Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira, o qual foi designado para lavrar o acórdão. Acompanharam a

divergência o Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto e os Juízes Agliberto Gomes Machado e

Teófilo Rodrigues Ferreira.

 Sala das Sessões por Videoconferênciado Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em

  Teresina, 24de novembrode 2020.
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JUIZ ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA

Relator designado

 

R E L A T Ó R I O

   O SENHOR JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FÉRRER(RELATOR): Senhor

 Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral,

Senhores Advogados e demais pessoas presentes,

 Tratam-se de recursos interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO

  PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Lagoinha do Piauí e por ANDERSON

KLISMANN LIMA MOURAem face de decisão que, julgando procedente impugnação, indeferiu o

pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Partido Social

Democrático – PSD da cidade de Lagoinha do Piauí.

Na origem, a impugnação ID 682870 apresentada apontou que os atos praticados pelo partido

PSD de Lagoinha do Piauí durante a convenção municipal ocorrida em 12/09/2020 (ata – ID 6863020),

realizados sob a presidência de JURACY PINHEIRO LIMA, são NULOS, em razão da suspensão dos

direitos políticos daquele, decorrente de condenação por atos de improbidade administrativa, Ação Civil

de Improbidade nº 2008.40.00.007581-0, pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Estado

do Piauí (ID 6863370).

 Na referida sentença, consta a aplicação de sanção de “suspensão dos direitos políticos pelo

prazo de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado”daquela decisão.

Decisão do Juízo Eleitoral da 52ª ZE/PI (ID 6863320), publicada no DJe nº 010/2020, de

  20/01/2020, determinou ao Cartório Eleitoral que procedesse “com a anotação do ASE 337 – Suspensão

dos Direitos Políticos, motivo/forma 3 – Improbidade Administrativana inscrição eleitoral nº

001907671503, pertencente ao eleitor Juracy Pinheiro Lima”, ante o Ofício nº 196/2019/GABJU/1ª

 VARA FEDERAL, o qual noticiou “a suspensão dos direitos políticos do eleitor Juracy Pinheiro Lima,

 inscrição eleitoral nº 001907671503, pelo prazo de 5 (cinco) anos com efeitos a partir do trânsito em

 julgado da sentença juntada às fls. 35/43, o que ocorreu em 25/04/2019”.

Certidão ID 6863670 certificando a tempestividade na apresentação da impugnação ID 682870,

por parte da ora recorrida, JASMINY MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, filiada ao PSD.

Contestação à impugnação (ID 6864320), sustentou a ilegitimidade ativa da impugnante, além da

ausência de irregularidade ou fraude, pois o então Presidente do PSD de Lagoinha do Piauí é o Sr.

FRANKLIM LIMA LEAL, e não o Sr. Juracy Pinheiro Lima.

Apresentou o pedido de renúncia da Presidência do Partido, firmado por JURACY PINHEIRO

LIMA, datado de 26/09/2020 (ID 6867270), e a ata de reunião da Comissão Provisória Municipal do PSD

de Lagoinha do Piauí (ID 6864170), datada de 30/09/2020, atestando que o Sr. Franklis Lima Leal passou
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a presidir o partido em 27/09/2020. Consta da referida ata que os presentes ratificaram as informações

prestadas na ata da convenção partidária realizada em 12/09/2020.

Por fim, requereu a improcedência da impugnação, com o consequente deferimento do pedido de

registro do DRAP do PSD de Lagoinha do Piauí.

Parecer do MPE de piso (ID 6864720), opinando pela procedência da impugnação, por vício

insanável na convenção partidária, requisito imprescindível ao registro de candidaturas.

Manifestação da impugnante (ID 6864870) acerca das alegações apresentadas na contestação.

 Após sustentar sua legitimidade, afirmou que “quem convocou e presidiu os atos convencionais

foi o Sr. JURACY PINHEIRO LIMA, que também subscreveu o DRAP. E contra estes fatos não existe

qualquer argumento”.

 Alegou que “somente depois da citação para apresentação de defesa nos autos, o Partido

‘comparece’ com a alteração da Presidência do Partido, constando um ‘pedido de renúncia’ do dia

26/09/2020, e uma ‘ata de alteração partidária’ do dia 30/09/2020, fato informado nos autos apenas com

a contestação apresentada”.

Pugnou pela procedência dos pedidos aduzidos na impugnação.

Sentença ID 6865170, não acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa da impugnante e, no

mérito, julgando procedente a impugnação, com o consequente indeferimento do registro do DRAP.

Fundamentou a decisão no fato de a convenção partidária do PSD de Lagoinha do Piauí ter sido presidida

 por pessoa com os direitos políticos suspensos ao tempo de sua realização, impondo-se “reconhecer

nulidade do ato e, por consequência, o não atendimento à exigência do art. 35 ‘b’ da Resolução TSE n.

23.609/19 pelo Partido Social Democrático, indeferindo-se o seu pedido de registro”.

 Inconformados, interpostos recursos eleitorais pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL

  DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Lagoinha do Piauí (ID 6865470) e por

 ANDERSON KLISMANN LIMA MOURA - terceiro interessado (ID 6865570), alegando, em síntese:

preliminar de ilegitimidade ativa da impugnante, ora recorrida; que a as decisões emanadas da Convenção

Partidária foram ratificadas posteriormente pelos demais integrantes do órgão partidário, o quais estavam

presentes durante a convenção, bem como se reuniam com este fim posteriormente; o resultado da

convenção do PSD foi devidamente ratificado pelos demais partidos integrantes da coligação, não

podendo os candidatos da agremiação serem prejudicados pela falha atribuída a uma única pessoa.

Ao final, requerem a procedência do recurso para reformar a sentença recorrida, com o

deferimento do pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do

Partido Social Democrático – PSD da cidade de Lagoinha do Piauí.

Certidão ID 6865620 informando a tempestividade dos recursos apresentados.

Em suas contrarrazões (ID 6865820) a recorrida aduz sua legitimidade para figurar no polo ativo

da impugnação, por estar regulamente filiada ao PSD, sendo infundadas as alegações dos recorrentes.
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Sustenta ser evidente a nulidade dos atos praticados pelo partido recorrente durante a convenção

partidária, quando aquela fora presidida pelo então presidente do PSD municipal, quando este estava com

seus direitos políticos suspensos. Requer a manutenção da sentença.

Petição ID 7037320 protocolada pela COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO

SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DE LAGOINHA DO PIAUÍ arguindo a prevenção do Eminente Dr.

Charlles Max Pessoa Marques da Rocha para relatar o presente feito.

Segundo o recorrente, dos seis candidatos ao cargo de Vereador, cujo pedidos de registros estão

relacionados ao presente DRAP, os cinco que subiram em grau de recurso para esta Corte, foram

distribuídos aleatoriamente entre os seus Membros.

Diante disso, é necessário que sejam os autos remetidos ao julgador prevento, que, conforme

sustenta o recorrente, trata-se do Exmo. Dr. CHARLLES MAX PESSOA MARQUES DA ROCHA,

posto que a ele foi distribuído o primeiro recurso dentre aqueles outros dos integrantes da chapa

proporcional, qual seja, o processo nº 0600112-50.2020.6.18.0052 (recorrente: Sra. NELMA

MAGALHAES LIMA), o qual possui idêntica causa de pedir dos demais.

  Os autosforam enviados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral que opinou pelo

“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral em análise, mantendo-se íntegra a

 decisão que indeferiu o DRAP do partido recorrente” (ID 7495770).

Instrumento de procuração outorgado pelo recorrente Anderson Klismann Lima Moura juntado

no ID 8025720.

É o relatório.

 

V O T O

   O SENHOR JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FÉRRER(RELATOR): Senhor

Presidente, Senhores Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, os recursos

eleitorais são cabíveis, tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e preenchem os demais

requisitos de admissibilidade, razões pelas quais merecem ser conhecidos.

Antes de adentrar ao mérito dos recursos, tratarei das duas questões preliminares apresentadas.

I- PREVENÇÃO PARA RELATAR O PRESENTE FEITO:

 Conforme relatado, sustenta o recorrente na petição ID 7037320 ser necessária a remessa dos

autos ao Julgador prevento, que tratar-se-ia do Exmo. Dr. CHARLLES MAX PESSOA MARQUES DA

ROCHA, posto que a ele fora distribuído o primeiro recurso dentre os outros dos integrantes da chapa

 proporcional do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Lagoinha do Piauí, qual seja, o

processo nº 0600112-50.2020.6.18.0052 (recorrente: Sra. NELMA MAGALHAES LIMA), o qual possui

idêntica causa de pedir dos demais.

Fundamenta seu pedido no art. 930 do CPC e no art. 37, §6º, do Regimento Interno desta Corte.
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Ocorre que a Resolução TSE nº 23.609/2019 assim determina:

“Art. 64. Recebidos os autos no Tribunal, a distribuição do recurso se fará:

 I - por prevenção:

a) ao relator do recurso do mesmo município que primeiro tiver chegado ao TRE ou ao TSE,

quando se tratar de RRC, RRCI ou DRAP relativo ao cargo de prefeito ou vice-prefeito (Código

Eleitoral, art. 260);

b) ao relator do recurso do mesmo estado que primeiro tiver chegado ao TSE, quando se tratar

de RRC, RRCI ou DRAP relativo ao cargo de governador ou vice-governador (Código Eleitoral,

art. 260);

 c) ao relator do recurso interposto no DRAP, quando se tratar de registro de candidato

indeferido exclusivamente em função do indeferimento daquele;

d) nas demais hipóteses legais;

II - por sorteio, nos demais casos.

 § 1º A prevenção indicada no inciso I, c, será fixada pelo registro de candidato se este aportar

no tribunal antes do respectivo DRAP e se aplicará aos demais RRCs e RRCIs com mesma

causa de indeferimento”.

No presente caso, o primeiro recurso em registro de candidatura a ser distribuído nesta Corte,

referente aos candidatos ao cargo de Vereador do partido recorrente, não foi o da Sra. Nelma Magalhães

Lima (RCAND nº 0600112-50.2020.6.18.0052), mas sim o do Sr. ANDERSON KLISMANN LIMA

MOURA (RCAND nº 0600118-57.2020.6.18.0052).

Conforme consta no andamento processual do sistema PJe deste Regional, o recurso da Sra.

 Nelma Magalhães Lima foi distribuído no dia 29/10/2020, às 11h19min, para a relatoria do Eminente Juiz

Charlles Max Pessoa Marques da Rocha. Enquanto o recurso do Sr. ANDERSON KLISMANN LIMA

 MOURA, fora distribuído no mesmo dia (29/10/2020), mas 4 (quatro) minutos antes, às 11h15min, para

este Relator.

Com isso, aquele processo, quanto todos os demais processos dos candidatos ao cargo de

 Vereador da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO –

PSD, com petição de recurso em face da decisão de indeferimento do registro de candidatura por parte do

Juízo da 52ª ZE/PI, foram redistribuídos por prevenção a este Relator, nos termos do §1º do art. 64 da

Resolução TSE nº 23.609/2019.

E mais, todos estão decididos com trânsito em julgado certificado pela Secretaria Judiciária – SJ,

a saber: RCANDs nºs 0600118-57.2020.6.18.0052 (Anderson Klismann Lima Moura),

0600112-50.2020.6.18.0052 (Nelma Magalhães Lima), 0600115-05.2020.6.18.0052 (Romário Batista de

Sousa), 0600109-95.2020.6.18.0052 (Manoel Francisco Soares Neto) e 0600106-43.2020.6.18.0052

(Francisco Reis Ferreira Batista).
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A candidata Francinete Pessoa de Abreu Soares, apesar de ter tido seu RRC indeferido pelo

Magistrado de 1º Grau, não recorreu da decisão (RCAND 0600103-88.2020.6.18.0052).

Desta forma, indefiro o pedido de redistribuição por prevenção constante no ID 7037320.

II- PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA

Sustentam os recorrentes a ilegitimidade ativa da recorrida, quando esta não se encontraria

filiada ao Partido Social Democrático – PSD do Município de Lagoinha do Piauí/PI.

Segundo os recorrentes, a recorrida somente transferiu seu domicílio eleitoral para o município

de Lagoinha do Piauí em 29/04/2020. Como o prazo de envio da lista interna de filiados no Sistema

FILIA encerrou-se em 15/04/2020, o nome da recorrida não constou da relação interna do Diretório

Municipal de Lagoinha do Piauí/PI, conforme relatório apresentado à fl. 05 do ID 6865470.

Não assiste razão aos recorrentes. Senão vejamos.

O art. 3º da LC nº 64/1990 elenca os legitimados para impugnar registro de candidatura, a saber:

“Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no

prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo

em petição fundamentada”.

 Regulamentando o disposto naquele dispositivo, a Súmula TSE nº 53 diz que “o filiado a partido

político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de

registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em

convenção”.

In casu, ao transferir seu domicílio eleitoral, a filiação partidária acompanha a referida

transferência de forma automática, devendo ser observada apenas a regularidade da filiação partidária da

recorrida, o que pôde ser comprovada quando da apresentação da impugnação ID 6862870.

 Naquela oportunidade, a ora recorrida, então impugnante, apresentou a certidão ID 6863220,

 emitida a partir do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, no qual consta sua filiação ao partido

PSD de Lagoinha do Piauí, data de cadastro da filiação em 08/10/2011, data da filiação de 07/10/2011,

 na situação regular.

Em nenhum momento os recorrentes apresentaram qualquer comprovante de desfiliação da

recorrida, não assistindo razão aos mesmos.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial, DEIXO DE ACOLHER a preliminar

suscitada.

III- MÉRITO

 Conforme relatado, tratam-se de recursos interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA

  MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Lagoinha do Piauí e por
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ANDERSON KLISMANN LIMA MOURAem face de decisão que, julgando procedente impugnação,

indeferiu o pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Partido

Social Democrático – PSD da cidade de Lagoinha do Piauí.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o deferimento da homologação do DRAP pressupõe a

satisfação de algumas exigências legais, entre as quais, a realização de convenção partidária e a

 legitimidade do subscritor para representar o partido político ou a coligação, nos termos do art. 35, I, “b”e

“c”, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

A sentença guerreada entendeu que o subscritor do DRAP (ID 6862720), o Sr. Juracy Pinheiro

Lima, na qualidade de Presidente do órgão partidário, por não estar em pleno gozo dos seus direitos

 políticos quando da realização da convenção partidária, ensejou sua interdição para o “exercício de

qualquer faculdade eleitoral ou partidária, devendo ser tomados como nulos e sem qualquer eficácia

  seus atos praticados nesses contextos durante o tempo de duração da medida”, (...) “Nesse quadro, a

convocação e a ata convencional representam atos eivados de nulidade, que não podem gerar qualquer

efeito jurídico de âmbito eleitoral, pois subscritas por quem não detinha direitos políticos para tanto”.

Assim, a questão formal abordada na sentença, a qual indeferiu o DRAP do partido para a

eleição proporcional, consiste na ilegitimidade do presidente do partido para exercer qualquer atividade

político-partidária, tendo este presidio a convenção partidária (ID 6863020), quando se encontrava com

seus direitos políticos suspensos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, por sanção aplicada nos autos de ação de

civil de improbidade administrativa nº 2008.40.00.007581-0, pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção

Judiciária do Estado do Piauí (ID 6863370).

A matéria aqui tratada não é simples, devendo ser feitas algumas considerações acerca das

consequências da decisão atacada, da qual decorrerão efeitos nefastos a serem recaídos sobre a esfera

jurídica de TODOS os candidatos ao cargo de Vereador do Partido Social Democrático – PSD de

Lagoinha do Piauí.

 O PSD de Lagoinha do Piauí solicitou, no presente DRAP o registro de 6 (seis) candidatos, 4

(quatro) homens e 2 (duas) mulheres, conforme petição inicial ID 6862720.

No meu sentir, a sentença recorrida deixou de considerar questões relacionadas com a boa-fé dos

participantes da convenção, os quais desconheciam a situação do então Presidente do PSD, com relação

ao exercício dos seus direitos políticos.

Observo nos autos que até a própria Justiça Eleitoral estava com seus registros desatualizados

acerca da regularidade da filiação do presidente do partido. Senão vejam-se os documentos apresentados

pela própria recorrida:

  1º)Em 17/12/2019, o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral da 52ª ZE/PI DETERMINOUa anotação do

código ASE 337 – Suspensão dos Direitos Políticos, motivo/forma 3 – Improbidade

Administrativa na inscrição do Sr. Juracy Pinheiro Lima (ID 6863320);
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  2º)Em 02/09/2020, a recorrida emitiu, dos sistemas desta Justiça Eleitoral, CERTIDÃO de

composição do Partido Social Democrático – PSD de Lagoinha do Piauí, constando o nome do

 Sr. Juracy Pinheiro Lima como PRESIDENTE daquela agremiação para o período de 20/01/2020

até 31/12/2020; (fl. 02 do ID 6863120);

  3º)Ainda em 02/09/2020, a recorrida emitiu a CERTIDÃO DE FILIAÇÃOdo Sr. Juracy

Pinheiro Lima, constando que o mesmo se encontrava filiado naquele órgão partidário desde

 16/03/2016, estando, naquela data, com sua filiação na situação REGULAR perante esta

 Justiça Eleitoral (fl. 03 do ID 6863120); e

4º)Em 02/09/2020, a recorrida emitiu, ainda, a certidão completa da filiação, constando que

aquele era realmente o Presidente do partido político para o exercício de 2020 (fls. 04/05 do ID

6863120).

 Ora, se até para esta Justiça Eleitoral o Sr. Juracy Pinheiro Lima estava no exercício da

Presidência do PSD de Lagoinha do Piauí, com sua filiação na situação REGULAR, como esperar que

os participantes da convenção partidária, agindo de boa-fé, suspeitassem da inabilitação do referido para a

prática de atos político-partidários?

QUALQUER RESPOSTA AFIRMATIVA NÃO É RAZOÁVEL.

Observa-se que o referido presidente, mesmo diante da ausência de pleno gozo dos seus direitos

políticos, continuava praticando os atos político-partidários relacionados ao diretório municipal do PSD,

inclusive com a submissão da lista semestral de filiados, por exemplo. Seria estas submissões igualmente

nulas assim com a convenção partidária por ele presidida?

Deve-se analisar a situação sob a ótica das consequências decorrentes de eventual anulação da

convenção para TODOS os candidatos a Vereador do PSD.

No Brasil, o consequencialismo foi introduzido no ordenamento com a publicação da Lei

13.655/15, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb) para trazer, no art. 20,

“segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público”.

Tal mudança se justificou pela falta de capacidade de as normas regularem todas as atividades

humanas, cabendo aos operadores do Direito interpretá-las e aplicá-las com base em princípios e direitos

fundamentais. Logo, apesar de os princípios se adaptarem melhor à complexidade da sociedade,

sobretudo num momento de evolução tecnológica, sua simples aplicação conferiria margem para amplas

divergências interpretativas e contribui para o aumento da insegurança jurídica.

É certo que existem questionamentos quanto à constitucionalidade e legalidade da norma.

Contudo, o novo artigo 20 parece exigir do Magistrado a aplicabilidade prática daquilo que está sendo

decidido, conferindo tangibilidade ao direito perseguido.

 Assim, divirjo do d. Juiz a quo.

A meu ver, em decorrência da aplicação do consequencialismo, a teoria da aparência deve ser

levada em consideração no presente caso, devendo os efeitos da convenção partidária serem resguardados.
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Explico.

Apesar da eventual nulidade decorrente da presidência dos trabalhos da convenção do PSD de

Lagoinha do Piauí, por quem se encontrava com os direitos políticos suspensos, NÃO HÁ NOS AUTOS

qualquer prova de que este teria interferido no resultado (escolha de candidatos do PSD) da convenção.

Segundo a Ata da Convenção Partidária ocorrida em 12/09/2020 (ID 6863420), a Chapa

 “Lagoinha É Nossa” para os candidatos ao cargo de Vereador foi ACLAMADA pelos participantes, e

 que “a maioria dos presentesmanifestou publicamente a concordância sobra o tema, bem como a

inexistência de matéria conflitante”,restando naquele ato o anúncio dos respectivos candidatos.

Da leitura daquele documento, consta que o Sr. Juracy Pinheiro Lima, apesar de estar na

presidência de forma ilegítima, não teve seu nome relacionado na relação de candidatos, tendo sido aquela

decorrente do interesse dos demais convencionados, os quais estavam presentes na ocasião de boa-fé.

Ressalto aqui que a referida boa-fé é presumida, na medida em que, em nenhum momento, a

recorrida apresentou qualquer prova ou alegação de que os convencionados, bem como qualquer dos

candidatos aclamados durante a convenção partidária possuíam conhecimento prévio da situação do

presidente do partido quanto ao gozo dos seus direitos políticos.

Retornando ao tema da convenção, no dia seguinte, 13/09/2020, os convencionados se reuniram

mais uma vez, conforme ata ID 6866620, com a finalidade de deliberar sobre retificações de erros

materiais identificados no texto da ata anterior.

Mais uma vez, em nenhum momento, foi discutido entre os convencionados nada acerca da

situação dos direitos políticos do presidente, evidenciando que os mesmos desconheciam o fato.

Ora, diante do referido desconhecimento, não tendo o fato tido, igualmente, o condão de

interferir na legitimidade e normalidade do pleito, pois os candidatos do PSD foram registrados em

consonância com a decisão do partido, de acordo com a deliberação da maioria dos seus filiados, como

pode agora, às vésperas do dia do pleito, esta Corte decidir pelo INDEFERIMENTO DO DRAP,

causando o INDEFERIMENTO DO REGISTRO de TODOS OS CANDIDATOS daquela agremiação,

quando os mesmos, além de já estarem concluindo suas atividades de campanha, TEREM

COMPARECIDO E VOTADO DURANTE A CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DE BOA-FÉ?

 Repito, TODOS OS SEIS CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR DO PSD DE

 LAGOINHA, QUATRO HOMENS E DUAS MULHERES, ESTAVAM DE BOA-FÉ! Isto é fato,

facilmente deduzido a partir das provas constantes nos autos.

Não é possível admitir que um pretenso candidato, conhecendo previamente do impedimento que

paira sobre o presidente da agremiação partidária, atenda ao ato de convocação expedido por este, vote

durante a convenção e, EM NENHUM MOMENTO, levante o tema para ser discutido durante o evento.

Ora, conforme ID 6866620, já citado, os convencionados compareceram a outra reunião, no dia

seguinte, para corrigir erros materiais da ata da primeira convenção. Caso tivessem conhecimento da

ilegitimidade do presidente, este tema seria abordado e dele decorreriam deliberação.

Num. 8255220 - Pág. 10inado eletronicamente por: ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA - 24/11/2020 17:55:45

s://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417554432400000007998962
mero do documento: 20112417554432400000007998962



Tal dedução é fácil de ser percebida, conforme acervo probatório trazido aos autos pelos

recorrentes, quando da apresentação da contestação da impugnação ao presente DRAP, apresentaram a ata

da reunião partidária ID 6867320.

 Após conhecimento da situação referente ao então presidente do PSD, o então presidente do PSD

 de Lagoinha do Piauí apresentou seu pedido de renúncia, datado de 26/09/2020 (ID 6867270), tendo a

comissão provisória municipal se reunido em 30/09/2020 (ID 6864170), atestando que o Sr. Franklis

Lima Leal passou a presidir o partido em 27/09/2020. Consta da referida ata que os presentes ratificaram

as informações prestadas na ata da convenção partidária realizada em 12/09/2020 (ID 6863420).

Assim, patente a BOA-FÉ dos candidatos a Vereador e demais convencionados.

Importante pontuar, ainda, que o argumento no sentido de que a condução da reunião, pelo

presidente ímprobo, surtiram efeitos fraudulentos no processo de votação, perdem força se considerarmos

 ser "admissível que a convenção partidária delegue à Comissão Executiva, ou a outro órgão partidário,

a efetiva formação de coligação ou escolha dos candidatos", como decidido pelo TSE no RE nº 30.584,

Rel. o Ministro Felix Fischer, julgado em 22.9.2008.

Ora, se se trata de assuntos que poderiam ser delegados a outros órgãos internos da agremiação,

parece claro que a participação irregular do presidente foi irrelevante, devendo ser menosprezado quando

confrontado com valores de maior peso, como a escolha feita pelos convencionados, de BOA-FÉ, durante

a convenção.

Restou claro, partindo do conjunto fático-probatório dos autos, que a aclamação dos candidatos

ao cargo de Vereador, na espécie, foi realizada por maioria dos convencionais, que agiram de BOA-FÉ,

 de modo que a indevida participação do Sr. JURACY PINHEIRO LIMAnão alterou o resultado da

convenção partidária, sendo seu voto irrelevante.

Citarei a seguir trechos do voto proferido pelo Ministro Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,

relator do Requerimento de Registro de Candidatura para o cargo de Presidente da República, durante as

Eleições Gerais de 2018, Processo nº 0600831-63.2018.6.00.0000
1
, o qual aplica-se ao presente caso:

“Ademais, não consta da peça de impugnação cotejo que demonstre terem as aludidas

agremiações incorrido em contrariedade ao próprio estatuto. Também não se vislumbra – do

art. 8º, caput, da Lei nº 9.504/97 – regra explícita da qual se possa extrair formato inflexível a

ser adotado na confecção das atas convencionais, sobretudo com determinação expressa de que

se faça delas constar não apenas aclamação suficientemente clara, mas nominata de siglas.

Confira-se a redação do dispositivo legal em apre

‘Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser

feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições,

lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em

vinte e quatro horas em qualquer meio de comunicação’.

É o que igualmente se colhe do art. 8º, caput, da Res.-TSE nº 23.548/2017, cujo conteúdo é o

mesmo do preceito legal supratranscrito.
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 De resto, Senhora Presidente, mesmo as falhas decorrentes da inobservância do dispositivo

legal acima referido vêm sendo consideradas, no exame das situações concretamente postas

perante a Justiça Eleitoral, irregularidades de natureza formal, passíveis de equacionamento

no espectro de incidência da chamada legalidade substancial, se, por óbvio, não evidenciados

traços firmes e indeléveis de conduta desabonadora ou fraudulenta.

 Nesse sentido, “embora o art. 8º da Lei nº 9.504/97 estabeleça a exigência de que a lavratura

de ata de convenção ocorra em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, é possível o

deferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários se não for evidenciado

nenhum indício de grave(AgR-REspe nº 232-12/BA, Rel. Min. irregularidade ou de fraude no

caso concreto” Rosa Weber, DJe de 9.5.2017, grifos nossos).

Com razão a ilustre Professora Odete Medauar, em sua obra Direito Administrativo Moderno

(21ª ed., 2018, p. 117, Editora Fórum), ao assinalar, em elaborado raciocínio – perfeitamente

aplicável ao Poder Judiciário –, que:

‘A própria sacralização da legalidade produziu um desvirtuamento denominado legalismo ou

legalidade formal, pelo qual as leis passaram a ser vistas como justas por serem leis,

independentemente do conteúdo.Outro desvirtuamento: formalismo excessivo dos decretos,

circulares e portarias, com exigências de minúcias irrelevantes. […]

Ante tal contexto, buscou-se assentar o princípio da legalidade em bases valorativas, sujeitando

as atividades da Administração não somente à lei votada pelo Legislativo, mas também aos

preceitos fundamentais que norteiam todo o ordenamento’”.

Desta forma, NÃO VEJO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE na sentença que

indeferiu o DRAP, reconhecendo nulidade da convenção partidária, na medida em que os efeitos

decorrentes daquela anulação acarretarão prejuízos na esfera de direitos de terceiros que

 comprovadamente agiram de boa-fé, quando, até mesmos, os PRÓPRIOS REGISTROS DESTA

JUSTIÇA ELEITORAL confirmavam a situação de regularidade na filiação partidária do Sr.

Juracy Pinhiero Lima.

 Com esses fundamentos, VOTOem dissonânciacom o parecer ministerial pelo conhecimento e

PROVIMENTOdos recursos para, reformando a sentença recorrida, DEFERIR o Demonstrativo de

Regularidade de Atos Partidários - DRAP apresentado pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Lagoinha do Piauí, para o cargo de Vereador, nas

Eleições 2020.

É como voto.
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V O T O – V I S T A

 O SENHOR JUIZ ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA: Senhor Presidente,

Senhores membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e

demais presentes.

 Consoante relatado, trata-se de recursos interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA

MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Lagoinha do Piauí e por

ANDERSON KLISMANN LIMA MOURA em face de decisão que, julgando procedente impugnação,

indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Partido Social Democrático –

PSD da cidade de Lagoinha do Piauí.

Inicialmente, e objetivando situar juridicamente a questão posta, convém transcrever o artigo 35

da Resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 35. Caberá ao Cartório ou à Secretaria informar nos autos, para apreciação do juiz ou relator:

I - no processo principal (DRAP):

(...)

b) a realização da convenção;

c) a legitimidade do subscritor para representar o partido político ou a coligação;

No caso dos autos, o senhor Juracy Pinheiro Lima, mesmo estando com direitos políticos

suspensos, convocou e presidiu a convenção partidária do Partido Social Democrático da cidade de

Lagoinha-PI.

O eminente relator entendeu, em seu voto, que “a sentença recorrida deixou de considerar

questões relacionadas com a boa-fé dos participantes da convenção, os quais desconheciam a situação

 do então Presidente do PSD, com relação ao exercício dos seus direitos políticos”, e proferiu o seu voto

  no sentido de dar provimento ao recurso e reformar a decisão do Juiz a quo, para deferir o DRAP do

Partido recorrente.

 Data máxima venia, divirjo do relator.

Entendo que o vício demonstrado no presente processo é bastante grave e insanável, não

 podendo ser menosprezado por esta Justiça Especializada. Inclusive, o Código Eleitoral, em seu artigo

337, considera crime a participação de quem não esteja em gozo dos seus direitos políticos, de atividades

partidárias.

Dessa maneira, o senhor Juracy não poderia sequer participar da vida política do Partido,

tampouco presidir os atos partidários. Por isso, tais atos devem ser declarados nulos.
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Os recorrentes aduzem que, por ser uma instituição colegiada, o PSD de Lagoinha do Piauí se faz

representar, além do seu presidente, pelo secretário e demais integrantes do partido, todos ratificando a

convenção. Enfatiza, ainda que se houve irregularidade, ela não foi grave e foi sanada.

Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral já teve a oportunidade de discutir o tema dos presentes

autos e, na ocasião, acordou pelo indeferimento do DRAP, ante a suspensão dos direitos políticos de

quem presidiu a convenção partidária. Cito jurisprudência:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRATIVO

DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). DEFERIDO COM EXCLUSÃO

DE UM DOS PARTIDOS (PSD). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

LEGITIMIDADE DO SEGUNDO IMPUGNANTE FILIADO A PARTIDO INTEGRANTE DA

COLIGAÇÃO IMPUGNADA. SÚMULA N° 53/TSE. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.

PARTICIPAÇÃO DE DIRIGENTE COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS.

IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O filiado à grei partidária, ainda que não seja candidato, detém legitimidade ativa "ad causam"

para impugnar pedido de registro de coligação integrada pelo respectivo partido, nas hipóteses de

eventuais irregularidades na convenção partidária. Inteligência da Súmula n° 53/TSE.

2. A suspensão de direitos políticos implica a automática suspensão da filiação partidária

por igual período, circunstância que interdita o cidadão privado de seus direitos políticos

 (RGPde exercer cargos de natureza política ou de direção dentro da agremiação partidária

n° 305/DF, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 16.9.2014).

3. In casu, o TRE/RJ manteve o deferimento do DRAP da Coligação Recorrente com

exclusão do PSD por considerar irregular a convenção realizada pela grei partidária,

porquanto presidida por dirigente cujos direitos políticos estão suspensos em decorrência

de condenação por improbidade administrativa transitada em julgado. Tal entendimento

encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual não merece

reparos.

4. Temas que não foram analisados pela instância regional, e que tampouco foram objeto de

embargos de declaração a fim de provocar a manifestação daquele Tribunal sobre as matérias,

padecem da ausência do indispensável prequestionamento, atraindo o Enunciado da Súmula n°

356/STF.

5. Agravo regimental desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 17396, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE -

Diário de justiça eletrônico, Tomo 66, Data 03/04/2017, Página 77-78)

 Diversos Regionais comungam do mesmo entendimento. Transcrevo jurisprudências do TRE-SP

e TRE-RS:

 RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE

DE ATOS PARTIDÁRIOS – DRAP.SENTENÇA INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE
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 LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADA. CONVENÇÃO CONVOCADA

E PRESIDIDA POR PESSOA COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. ARTS. 15,

INC. V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 16, DA LEI N. 9.096/95. NULIDADE

RECONHECIDA. PRECEDENTES: TSE.RECURSO ELEITORAL DESPROVIDO.

(TRE SP, RECURSO ELEITORAL nº 060013864, Acórdão, Relator(a) Min. Manuel Pacheco

Dias Marcelino, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/11/2020)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DO REGULARIDADE DE

 PLEITO MAJORITÁRIO. INDEFERIMENTO NAATOS PARTIDÁRIOS – DRAP.

ORIGEM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADAS. 

CONVENÇÃO PRESIDIDA POR PESSOA COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS

EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

TRANSITADA EM JULGADO. INVALIDADE. NULIDADE DA CONVENÇÃO

 RECURSO NÃO PROVIDO.RECONHECIDA.

 (TRE SP, RECURSO ELEITORAL nº 060032034, Acórdão, Relator(a) Min. Nelton Agnaldo

Moraes dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2020)

Recurso. Registro de Candidatura. DRAP - Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários.

Coligação. Proporcional. Nulidade da convenção partidária. Arts. 15, inc. V, e 37, § 4º, da

CF/88, e arts. 16 da Lei n. 9.096/95 e 337 do Código Eleitoral. Eleições 2016.

Decisão a quo que julgou improcedente, sem apreciação do mérito, a impugnação ao DRAP de

coligação, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, deferindo o seu registro para concorrer ao

pleito proporcional. Entendeu o julgador que a irresignação calcada em nulidade da convenção

de partido, integrante de coligação, é matéria interna corporis.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Precedentes da Corte Superior no sentido de que a

coligação não possui legitimidade para impugnar atos partidários internos de coligação

concorrente. Todavia, a hipótese dos autos é distinta. A validade de ato partidário convocado e

presidido por pessoa cujos direitos políticos estão suspensos transborda a simples vontade

partidária interna, resvalando para o descumprimento de preceitos cogentes estabelecidos

pela Constituição Federal e pela lei eleitoral. A convenção partidária é requisito

, reclamado pelo art. 25 da Resolução TSE n.imprescindível ao registro de candidaturas

23.455/15. A implementação dessa condição sob possível afronta à legislação eleitoral, tem

potencialidade de repercutir diretamente no processo eleitoral, visto que supostamente

eivada de irregularidade desde a fase inicial de escolha dos candidatos e de formação das

coligações. Matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo julgador

designado para o registro de candidaturas.

2. Mérito. Convenção partidária realizada pelo presidente da legenda, condenado nos autos

de ação civil pública por improbidade administrativa, culminando na suspensão dos seus

direitos políticos pelo prazo de oito anos. A suspensão de direitos não se traduz apenas no

impedimento de votar e ser votado, abarcando o exercício de qualquer faculdade eleitoral
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ou partidária. São eivados de nulidade e sem qualquer eficácia atos praticados por quem

não se encontra em pleno gozo dos direitos políticos, atingindo, inclusive, a própria filiação

partidária. O desatendimento ao comando previsto no art. 25 da Resolução TSE n.

23.455/15 acarreta o indeferimento das candidaturas, ao pleito proporcional, vinculadas ao

 Preservados os demais termos dopartido cuja convenção partidária é reconhecida nula.

DRAP da coligação recorrida.

Provimento.

(TRE-RS, Recurso Eleitoral n 22191, ACÓRDÃO de 16/09/2016, Relator(aqwe) DR. SILVIO

RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data

16/09/2016 )

O eminente relator, em seu voto, discorre sobre o papel do consequencialismo e que a teoria da

aparência deve ser levada em consideração no presente caso, devendo os efeitos da convenção partidária

serem resguardados.

Novamente, entendo de maneira diversa. Primeiro por não considerar razoável a suposição de

que aqueles filiados e convencionais não detinham o conhecimento da situação do senhor Juracy, tendo

em vista o tamanho da cidade de Lagoinha. Em segundo, e principalmente, porque a anulação da

  convenção e indeferimento do DRAP tem um papel não somente punitivo ante à irregularidade, mas

também educativo.

Posto isso, entendo que o consequencialismo invocado pelo relator deveria ser interpretado às

 avessas do que foi proferido no seu voto: as consequências a serem consideradas mais importantes

transpõem o caso concreto, devendo essa Corte tomar providências para que, futuramente, as agremiações

 e seus dirigentes não ajam amparados pelo precedente defendido pelo relator.

 Reputo importante mencionar, ainda, que não estou a desprezar o que dita o artigo 219 do

  Código Eleitoral, que na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se

dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.

No caso em comento, em que a convenção foi presidida por pessoa com os direitos políticos

  suspensos, entendo que o prejuízo é plenamente presumido, uma vez que não se trata de mero vício

 formal, que poderia ser suprido,mas de matéria que interessa à ordem pública.

Para tanto, sirvo-me das lições de José Jairo Gomes:

Pode ocorrer de a convenção – ou atos nela praticados - ser realizada ao arrepio de regas

legais ou estatutárias de observância obrigatória. Nesse caso, expõe-se à invalidação,

porquanto à agremiação política não é dado descumprir as disposições regentes do

 processo eleitoral. É o caso, por exemplo, da convenção realizada em lugar ou data

 diferentes dos estampados no edital de convocação, que não observou o quórummínimo de

 votação, que ocorreu fora do período legal, QUE FOI CONVOCADA POR QUEM NÃO

DETINHA LEGITIMIDADE DE FAZÊ-LO.
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Note-se, porém, que o Direito Eleitoral esposou o princípio originário do Direito francês

  segundo o qual paes de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. É

o que dispõe o artigo 219 do CE (…) Em certos casos - como no de falsidade da ata –O

PREJUÍZO É PRESUMIDO, POIS A MATÉRIA INTERESSA À ORDEM PÚBLICA.

Mas, em outros, mister será a sua comprovação.

Há situações em que a irregularidade é meramente formal. Aqui, por óbvio, não se invalida

o ato, mormente se for possível suprir o vício que o inquina.

(JAIRO GOMES, José. Direito Eleitoral, 16ª ed., Atlas, 2020)

  Por fim, embora louvável o empenhodo relator em ter calculado o quociente eleitoral para

 concluir que o PSD de Lagoinha do Piauí elegeria um vereador,compreendo que tal fato não deveria ser

levado em consideração. Explico.

Como se sabe, a Resolução TSE nº 23.609/2019, que instituiu o Calendário Eleitoral das

Eleições 2020, dispõe que o dia 26 de outubro seria o último dia para que as instâncias ordinárias

 julgassem e publicassem os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador,

inclusive os impugnados e os respectivos recursos.

Entretanto, pelas circunstâncias peculiares do corrente ano, os prazos não puderam ser

cumpridos, motivo pelo qual o Primeiro Grau não foi capaz de julgar a tempo todos os processos de

   Registro de candidatura e DRAPs e, em um óbvio efeito cascata, o atraso atingiutambém os Tribunais ad

queme o próprio Tribunal Superior Eleitoral.

Por esses motivos, e para assegurar a máxima imparcialidade desta Corte, entendo não ser o

melhor caminho observar, após as eleições, se um candidato foi eleito ou, no caso presente, se o Partido

conseguiu ocupar uma das cadeiras da Câmara Municipal, mas analisar sem levar em consideração o

resultado do pleito.

 Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, peço vênia ao relator para

inaugurar a divergência e VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dosrecursosem análise,

 para manter a decisão que indeferiu o DRAP do Partido Social Democráticode Lagoinha-PI.

É como voto, Sr. Presidente.

 

E X T R A T O   D A   A T A

RECURSO ELEITORAL Nº 0600079-60.2020.6.18.0052. ORIGEM: LAGOINHA DO PIAUÍ/PI

(52ª ZONA ELEITORAL - ÁGUA BRANCA/PI)

Recorrentes: Partido Social Democrático – PSD, Comissão Provisória de Lagoinha do Piauí/PI e

Anderson Klismann Lima Moura

Advogados: Daniel dos Santos Fontes (OAB/PI: 9.784) e José Alves de Andrade Filho (OAB/PI: 10.613)
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Recorrida:Jasminy Moreira de Souza Oliveira

Advogado:Bráulio André Rodrigues de Melo (OAB/PI: 6.604)

Relator: Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer

Relator designado para lavrar o acórdão: Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira

 

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, REJEITAR

as preliminares arguidas, CONHECER dos recursos e, por maioria, vencidos o Relator e o Juiz Charlles

Max Pessoa Marques da Rocha, NEGAR-LHES PROVIMENTO, na forma da divergência inaugurada

pelo Juiz Aderson Antônio Brito Nogueira, o qual foi designado para lavrar o acórdão. Acompanharam a

divergência o Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto e os Juízes Agliberto Gomes Machado e

Teófilo Rodrigues Ferreira.

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Erivan José da Silva Lopes.

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargadores Olímpio José Passos

Galvão (convocado – sessão de 17.11.2020)e Fernando Lopes e Silva Neto (convocado - sessão de

 24.11.2020); Juízes Doutores – Agliberto Gomes Machado, Thiago Mendes de Almeida Férrer, Aderson

   Antônio Brito Nogueira, Charlles Max Pessoa Marques da Rocha e Teófilo Rodrigues Ferreira. Presente o

 Procurador Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira. Ausência justificada do

Desembargador José James Gomes Pereira

 SESSÃO DE 24.11.2020
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ACÓRDÃO Nº 060059309 

RECURSO CRIMINAL Nº 0600593-09.2019.6.18.0000. ORIGEM. CAMPO MAIOR/PI (96ª ZONA

ELEITORAL)

Recorrente: Ministério Público Eleitoral da 96ª Zona 

Recorrido: Willams Soares dos Santos 

Advogado: Tiago Teixeira Ibiapina (OAB/PI: 4.306)

Relator: Juiz Antônio Soares dos Santos

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. DIVULGAÇÃO DE

PROPAGANDA  ELEITORAL  NO  DIA  DA  ELEIÇÃO.

SENTENÇA  QUE  RECONHECEU  PRESCRIÇÃO  DA

PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL.  AUTOR  COM  21

ANOS  NA  DATA  DO  FATO.  INAPLICABILIDADE  DA

CONTAGEM  DO  PRAZO  PELA METADE.  SENTENÇA

ANULADA.  No  caso  dos  autos,  o  fato  apontado  como

delituoso foi praticado em 7 de outubro de 2012, data da

eleição ocorrida naquele ano. Porém, o autor, nascido em

5 de agosto de 1991, contava com 21 anos e a denúncia

foi  recebida  em  3  de  dezembro  de  2014.  Portanto,

inaplicável o disposto no art. 115 do CP. De observar que

a pena máxima prevista no tipo penal em comento é de 1

(um) ano de detenção, a se impor o prazo prescricional de

4  (quatro)  anos  (art.  109,  V,  CP),  sem a  redução  pela

metade, considerado ser o réu maior de 21 anos na data

do fato. Assim, entre a data do fato (7 de outubro de 2012)

e a data do recebimento da denúncia (3 de dezembro de

2014),  deu-se o decurso do prazo de pouco mais de 2

anos, não ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva.

Recurso  provido  para  anular  a  sentença  e  afastar  a

prescrição da pretensão punitiva,  devendo os autos ser

devolvidos à origem para regular prosseguimento da ação

penal.



Sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  JOSÉ  JAMES

GOMES PEREIRA, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por

unanimidade,  CONHECER  do  recurso  e  DAR-LHE  PROVIMENTO,  para  anular  a

sentença e afastar a prescrição da pretensão punitiva, devendo os autos ser devolvidos à

origem para regular prosseguimento da ação penal, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

do Piauí, em Teresina, 29 de abril de 2020.

JUIZ ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS

Relator



R E L A T Ó R I O

O  SENHOR  JUIZ  ANTÔNIO  SOARES  DOS  SANTOS  (RELATOR):  Senhor

Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional

Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Trata-se de recurso criminal interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a

sentença do Juiz Eleitoral da 96ª Zona que julgou prescrita a pretensão punitiva nos autos

da ação criminal movida contra Willams Soares dos Santos.

Na  peça  acusatória  (ID  2564370,  pág.  1/5),  o  Ministério  Público  Eleitoral

sustentou a prática de crime tipificado no art.  39,  § 5º, III,  da Lei  nº 9.504/97,  pois o

denunciado teria divulgado propaganda de partido político no dia da eleição (07/10/2012).

Oferecida proposta de suspensão condicional do processo, o denunciado não foi

encontrado para receber a intimação acerca da audiência admonitória (ID 2564370, págs.

22 e 41).

O Juiz afastou o sigilo fiscal, eleitoral e previdenciário do acusado e determinou

aos respectivos órgãos o fornecimento dos seus dados pessoais e endereço.

Foi expedida carta de ordem ao Juízo da 33ª ZE de Valparaíso de Goiás-GO para

realização e cumprimento de audiência de suspensão do processo (ID 2564370, pág 34).

Designada  audiência  no  juízo  deprecado,  o  acusado  não  foi  encontrado  (ID

2564370, pág. 41).

O Cartório Eleitoral da 96ª ZE emitiu certidão (ID 2564370, pág. 44) dando conta

de que o denunciado compareceu ao cartório e informou seu retorno à cidade de Campo

Maior-PI no endereço constante da denúncia.

Designada a audiência admonitória, não foi possível realizar a intimação, pois o

denunciado não foi encontrado no endereço informado nos autos, a teor da certidão de ID

2564370, pág. 45.

O magistrado de primeiro grau recebeu a denúncia em 03 de dezembro de 2014 e

determinou a citação do acusado com abertura de prazo para oferecimento de defesa

prévia (ID n. 2564370, pág. 49).



Citado por edital, o réu não compareceu e nem constituiu advogado, o que levou

o MM. Juiz a suspender o processo e o prazo prescricional em abril de 2015 (ID 256437,

págs. 56/57).

Decisão proferida em 16 de fevereiro de 2016 (ID 2564370, pág. 76) e publicada

em  24  de  fevereiro  de  2016  (ID  2564420,  pág.  1)  indeferindo  pedido  ministerial  de

nulidade  da  citação  por  edital  em  razão  do  prazo  concedido,  bem  como  pedido  de

produção antecipada de provas.

O Cartório  Eleitoral  certificou (ID 2564420,  pág.  3),  em 6 de abril  de 2018,  o

decurso de 2 (dois) anos do sobrestamento do feito.

Despacho  mantendo a suspensão do processo até  seu termo final  em 16 de

fevereiro de 2019 (ID 2564420, pág. 8).

Retomada a marcha processual o MM. Juiz determinou (ID 2564420, pág. 14) a

expedição de carta precatória ao Juízo Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral de Valparaíso de

Goiás – GO, a fim de ser realizada a audiência de suspensão do processo.

O expediente foi devolvido após certificação, nos autos da carta precatória, de

que o réu não foi localizado no endereço informado.

O  órgão  acusatório  requereu  a  prisão  preventiva  do  acusado  para  fins  de

atualização de seu endereço civil e laboral (ID 2564420, págs. 47/51).

Em sentença (ID 2564420, pág. 52) publicada em 26 de agosto de 2019, o MM.

Juiz declarou extinta a punibilidade do réu nos seguintes termos:

“Na época dos fatos, 07/10/2012, o réu tinha 21 anos (fls. 08 e 12), portanto, com

base  no  art.  15  do  Código  Penal,  são  reduzidos  pela  metade  o  prazo  de

prescrição quando o agente à época dos fatos seja menor de 21 anos.

O crime tipificado na denúncia  tem o  prazo  de 04 anos para prescrição,  nos

termos do art. 109, V, do Código Penal, o qual deve ser reduzido pela metade em

razão do réu ser menor de 21 anos na época dos fatos.

A denúncia foi recebida em 03/12/2014 (fl. 46), portanto, mais de 02 anos após a

prática do delito, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado, já

que o prazo da prescrição neste caso se conta pela metade.



Ao lume do exposto, de acordo com o art. 61 do Código de Processo Penal, e

com base no art. 109,V e 115 do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do

réu.”

O  Ministério  Público  Eleitoral  interpôs  recurso  ao  fundamento  de  ter  ocorrido

equívoco na contagem do prazo. Sustentou ser o réu maior de 21 anos ao tempo dos

fatos.

A Defensoria Pública da União alegou (ID 2564420, págs. 63/65) impossibilidade

de apresentar contrarrazões em nome do réu por ausência de atribuição territorial para

tanto.

Nomeado  defensor  dativo,  este  apresentou  contrarrazões  (ID  2564420,  págs.

70/72), pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria  Regional  Eleitoral  opinou  (ID  2631820)  pelo  conhecimento  e

provimento do recurso.

Intimado, o recorrido se manifestou nos autos (ID 2959470) acerca do parecer da

PRE.

É o relatório.



V  O  T  O 

O  SENHOR  JUIZ  ANTÔNIO  SOARES  DOS  SANTOS  (RELATOR):  Senhor

Presidente,

O recurso é cabível, tempestivo, interposto por parte legítima, razões pelas quais

dele conheço.

Conforme relatado, o MM. Juiz da 96ª Zona Eleitoral reconheceu a prescrição da

pretensão punitiva estatal nos seguintes termos:

“Na época dos fatos, 07/10/2012, o réu tinha 21 anos (fls. 08 e 12), portanto, com

base  no  art.  15  do  Código  Penal,  são  reduzidos  pela  metade  o  prazo  de

prescrição quando o agente à época dos fatos seja menor de 21 anos.

O crime tipificado na denúncia  tem o  prazo  de 04 anos para prescrição,  nos

termos do art. 109, V, do Código Penal, o qual deve ser reduzido pela metade em

razão do réu ser menor de 21 anos na época dos fatos.

A denúncia foi recebida em 03/12/2014 (fl. 46), portanto, mais de 02 anos após a

prática do delito, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado, já

que o prazo da prescrição neste caso se conta pela metade.

Ao lume do exposto, de acordo com o art. 61 do Código de Processo Penal, e

com base no art. 109,V e 115 do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do

réu.”

Em recurso, o Promotor Eleitoral sustentou o equívoco na contagem do prazo

pois o réu, ao tempo dos fatos, teria 21 anos completados.

Pois bem.

A matéria  está  regulada  nos  arts.  109,  111,  115  e  117  do  Código  Penal  e

respectivos incisos, adiante transcritos.

Art.  109.  A prescrição,  antes de transitar  em julgado a sentença final,  salvo o

disposto  no  §  1º  do  art.  110  deste  Código,  regula-se  pelo  máximo  da  pena

privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei

nº 12.234, de 2010).



I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede

a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a

oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a

quatro;

V -  em quatro  anos,  se  o  máximo da pena é igual  a  um ano ou,  sendo

superior, não excede a dois; (Grifei).

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação

dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a

correr:  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de

11.7.1984)

(...)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso

era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença,

maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209,

de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209,

de 11.7.1984)

(...)



§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o

prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Transcrevo, também, o art. 366 do CPP:

Art.  366.  Se  o  acusado,  citado  por  edital,  não  comparecer,  nem  constituir

advogado,  ficarão  suspensos  o  processo  e  o  curso  do  prazo  prescricional,

podendo  o  juiz  determinar  a  produção  antecipada  das  provas  consideradas

urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no

art. 312.

No caso dos autos, o fato apontado como delituoso foi praticado em 7 de outubro

de 2012, data da eleição ocorrida naquele ano. Porém, o autor, nascido em 5 de agosto

de 1991, contava com 21 anos, e a denúncia foi recebida em 3 de dezembro de 2014.

Como visto, não se aplica o disposto no art. 115, CP, pois o réu, na data do fato, já

tinha 21 anos completados e a referida regra somente beneficia os menores de 21 anos.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  LESÃO  CORPORAL.  ART.

129, § 9º, DO CP.  EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. NÃO

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. ACUSADO MAIOR DE 21

ANOS  NA  DATA  DO  FATO.  ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.

IRRELEVÂNCIA  PENAL  DO  FATO.  BAGATELA  IMPRÓPRIA.

INAPLICABILIDADE.  REDUÇÃO  DA PENA.  AVALIAÇÃO  EQUIVOCADA DAS

CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE. 1 - Não atingido

o prazo legal de prescrição entre os marcos interruptivos, não aplicável a

redução de  prazo  prevista  no artigo 115,  do Código  Penal,  em razão  do

acusado ser maior de 21 anos na data do fato, é impossível a declaração da

extinção  da  punibilidade  na  forma  pretendida. (...)  4  -  Verificada  que  as

circunstâncias  judiciais  da  culpabilidade  e  motivos  do  crime  são  favoráveis,

impõe-se  o  redimensionamento  da  pena  base.  RECURSO  CONHECIDO  E

PARCIALMENTE  PROVIDO.  PENA  REDUZIDA.  (Grifei).(TJ-GO  -  APR:

01280104520138090175,  Relator:  DR(A).  SIVAL  GUERRA  PIRES,  Data  de

Julgamento: 16/01/2018, 1A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2452

de 22/02/2018)



O fato delituoso imputado, previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97 (divulgar

propaganda de partido político no dia da eleição) é punível com detenção de seis meses a

um ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e

multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIRs.

Portanto, a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva deve levar em

conta as regras traçadas no art. 109, V, 111, e 117, I, todos do Código Penal.

A pena máxima prevista no tipo penal em comento é de 1 (um) ano de detenção,

a se impor o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, CP, sem a

redução de metade, considerando ser o acusado, na data do fato, maior de 21 anos.

Nesse  contexto,  entre  a  data  do  fato  (7  de  outubro  de  2012)  e  a  data  do

recebimento da denúncia (3 de dezembro de 2014) deu-se o decurso do prazo de pouco

mais de 2 anos, não ocorrendo, assim, a prescrição da pretensão punitiva, devendo ser

anulada a sentença.

Pelo  exposto,  VOTO,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,  pelo

conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e afastar a prescrição da

pretensão  punitiva,  devendo  os  autos  ser  devolvidos  à  origem  para  regular

prosseguimento da ação penal.

É como voto.



E  X  T  R  A  T   O     D  A     A  T  A

RECURSO CRIMINAL Nº 0600593-09.2019.6.18.0000. ORIGEM. CAMPO MAIOR/PI (96ª ZONA

ELEITORAL)

Recorrente: Ministério Público Eleitoral da 96ª Zona 

Recorrido: Willams Soares dos Santos 

Advogado: Tiago Teixeira Ibiapina (OAB/PI: 4.306)

Relator: Juiz Antônio Soares dos Santos

Decisão:  ACORDAM  os  Membros  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Piauí,  por

unanimidade,  CONHECER  do  recurso  e  DAR-LHE  PROVIMENTO,  para  anular  a

sentença e afastar a prescrição da pretensão punitiva, devendo os autos ser devolvidos à

origem para regular prosseguimento da ação penal, na forma do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José James Gomes Pereira.

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Erivan José

da Silva Lopes; Juízes Doutores – Agliberto Gomes Machado, Antônio Soares dos Santos,

Thiago Mendes de Almeida Ferrer, Aderson Antônio Brito Nogueira e Charlles Max Pessoa

Marques da Rocha. Presente o Procurador Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho

Cavalcante de Oliveira.

SESSÃO DE 29.4.2020
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ACÓRDÃO Nº 5718
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  Nº  57-18.2017.6.18.0000  -  CLASSE  25.  ORIGEM:

TERESINA/PI

Requerentes:  Partido  Republicano  Brasileiro  -  PRB,  Diretório  Estadual  do  Piauí,  e

Gessivaldo Isaías de Carvalho Silva

Advogados:  Willian Guimarães Santos de Carvalho (OAB/PI:  2.644),  Luis  Soares de

Amorim (OAB/PI: 2.433) e Emmanuel Fonsêca de Souza (OAB: 4.555) 

Requerentes: Jociane Rodrigues de Andrade, Marcos Aurélio Monteiro de Araújo Júnior,

Anderson Samir da Silva Nascimento e Márcio Kyldare Pequeno Saraiva

Relator: Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  PARTIDO  POLÍTICO.

EXERCÍCIO  FINANCEIRO.  2016.  UTILIZAÇÃO

IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS. AQUISIÇÃO

DE  COMBUSTÍVEL  SEM  A  CORRESPONDENTE

DESPESA  COM  LOCAÇÃO  DE  VEÍCULO  OU

RECEBIMENTO DE RECEITA ESTIMÁVEL DE CESSÃO

DE  VEÍCULO.  FALHAS  QUE  NÃO  POSSUEM

NATUREZA GRAVE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE.

APROVAÇÃO  COM  RESSALVAS.  DEVOLUÇÃO  AO

TESOURO NACIONAL DO VALOR IRREGULARMENTE

UTILIZADO DO FUNDO PARTIDÁRIO. 

1. Houve o pagamento de despesas de multa e juros com

recursos  oriundos  do  Fundo  Partidário,  o  que  é

expressamente vedado pelo art. 17, § 2º, da Resolução

TSE nº 23.604/2019. Porém, a jurisprudência dominante

do  Colendo  TSE admite  a  aplicação  dos  princípios  da

proporcionalidade  e  da  razoabilidade  neste  ponto,  visto

que o valor total  irregularmente aplicado corresponde a
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apenas 2,63% (dois inteiros e sessenta e três centésimos

por cento) do total de gastos realizados pelo prestador de

contas no exercício financeiro, sendo irrisório na presente

prestação  de  contas.  Ademais,  não  houve  prejuízos  à

higidez das contas e nem impediu a realização de efetiva

fiscalização  pela  Justiça  Eleitoral.  Portanto,  tal  falha  é

capaz de impor apenas ressalvas às contas sob análise. 

2.  Em  que  pese  a  aposição  de  simples  ressalvas,

determino a obrigação ao prestador de contas de devolver

ao Tesouro Nacional o valor  irregularmente utilizado do

Fundo Partidário, mediante desconto no repasse da cota

do citado fundo destinada ao partido, na forma do art. 59

da Resolução TSE nº 23.604/2019.

3.  Também  foi  apontada  pela  unidade  técnica  a  falha

referente à aquisição de combustível sem que tenha sido

registrado  na  prestação  de  contas  qualquer  gasto  com

locação de veículo ou a arrecadação de receita estimável

de cessão de uso de veículo. Entretanto, mais uma vez é

possível  aplicar os princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade,  uma  vez  que  o  valor  dispendido  com  a

compra  de  combustível  equivale  a  apenas  1,37%  (um

inteiro e trinta e sete centésimos por cento) do total de

despesas efetivadas pelo prestador de contas no ano de

2016. Ademais, a falha não é grave e todas as despesas

foram  devidamente  registradas  e  contabilizadas  na

presente  prestação  de  contas.  Imposição  de  simples

ressalvas nesse aspecto.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação

de devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente

utilizado do Fundo Partidário.
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Sob a Presidência  do Desembargador FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM

FILHO, ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade,

APROVAR COM RESSALVAS as contas do Diretório Estadual do Partido Republicano

Brasileiro – PRB, atualmente denominado Republicanos, referente ao exercício financeiro

de 2016, com fundamento no art. 46, III, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, diante da

irrelevância das falhas apontadas pela unidade técnica quando analisado o conjunto das

contas ora apresentadas. Por consequência, DETERMINAR a obrigação ao partido de

devolver  o  valor  de R$ 2.088,30 (dois  mil  e oitenta e oito reais e trinta centavos)  ao

Tesouro Nacional em razão do uso irregular de recursos do Fundo Partidário, devendo o

referido montante ser descontado da cota do Fundo Partidário direcionada ao prestador

de contas ora sancionado, na forma do art. 59 da Resolução TSE nº 23.604/2019, na

forma do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em Teresina,

17 de março de 2020.

JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FÉRRER
Relator 
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R E L A T Ó R I O

O  SENHOR  JUIZ  THIAGO  MENDES  DE  ALMEIDA  FÉRRER  (RELATOR):

Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador

Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Trata-se  de  prestação  de  contas  anual  do  Diretório  Estadual  do  Partido

Republicano  Brasileiro  -  PRB,  atualmente  denominado  Republicanos,  referente  ao

exercício financeiro de 2016.

O prestador de contas apresentou documentos e formulários às fls. 02/237.

Despacho  de  fl.  240  determinando  a  intimação  do  partido  para  apresentar  o

instrumento de mandato para a constituição de advogado bem como a mídia contendo o

balanço  patrimonial  e  o  demonstrativo  do  resultado  do  exercício  para  publicação  na

imprensa oficial.

Certidão de decurso de prazo sem resposta presente a fl. 243.

Despacho  de  fl.  252  determinando  a  suspensão  do  processo  para  intimar  os

agentes  responsáveis  pela  movimentação  financeira  para  apresentar  os  documentos

faltantes.

Foi apresentada a procuração judicial apenas em nome da agremiação à fl. 262 e

a mídia à fl. 263.

Edital  de prestação de contas à  fl.  266 e  certidão de decurso do prazo para

impugnação do edital juntada à fl. 268.

À  fl.  269  consta  informação  preliminar  apresentada  pela  Coordenadoria  de

Controle Interno – COCIN.

Despacho de fl. 272 determinando a intimação da agremiação para apresentar a

documentação  solicitada  no  prazo  de  20  (vinte)  dias,  decorrendo  o  prazo  sem

manifestação da parte, conforme certidão de fl. 282.

Após, o partido apresentou manifestação e documentos as fls. 286/290.

Parecer de diligência apresentado pela COCIN às fls. 292/297.
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Despacho  de  fl.  307  determinando  a  intimação  do  prestador  de  contas  para

manifestar-se sobre o parecer de diligência.

Resposta  da  agremiação  acostada  às  fls.  309/320,  com  os  documentos

apresentados às fls. 321/340.

Em seguida, a COCIN apresentou o parecer conclusivo às fls. 344/354, na qual

opinou  pela  desaprovação  das  contas  em  razão  da  verificação  das  seguintes

irregularidades:

I)  Item  2.2:  Pagamento  de  despesas  correspondentes  a  multa  e  juros  com

recursos oriundo do Fundo Partidário (fatura nº 14.270);

II)  Item  2.3:  Pagamento  de  despesas  correspondentes  a  multa  e  juros  com

recursos do Fundo Partidário, decorrentes das despesas com passagens e conduções

(fatura nº 14.251);

III)  Item 2.4:  Pagamento de despesas com multa por atraso com recursos do

Fundo Partidário, decorrentes de passagens e conduções (fatura nº 15.174);

IV)  Item  2.5:  Pagamento  de  despesas  correspondentes  a  multa  e  juros  com

recursos do Fundo Partidário, decorrentes do pagamento de despesa com aluguel;

V) Item 2.6: Pagamento de despesas correspondentes a multa por atraso com

recursos  do  Fundo  Partidário,  decorrente  da  despesa  de  aluguel  com  bens  móveis

(locação de impressora); e

VI) Item 2.13:  Ausência de lançamento de despesas com locação de veículos

e/ou  receita  estimada  relativa  à  cessão  de  veículos  utilizados,  em  contrapartida  ao

registro de despesas com combustíveis na presente prestação de contas. 

Parecer do Ministério Público Eleitoral acompanhando o opinativo da COCIN pelo

julgamento das contas como desaprovadas (fls. 358/361).

Após, foi apresentada nova manifestação do partido às fls. 366/369. Também foi

apresentado  comprovante  de  transferência  do  valor  apontado  pela  COCIN  como

irregularmente utilizado, no total de R$ 2.088,30 (dois mil,  oitenta e oito reais e trinta
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centavos), realizada pelo Presidente atual do partido, Sr. Gessivaldo Isaías de Carvalho

Silva (fls. 371/372). 

A COCIN manifestou-se às fls. 376/378 pela desaprovação das contas em razão

da permanência das irregularidades já apontadas anteriormente.

O órgão ministerial apresentou manifestação às fls. 382/382-v pela desaprovação

das contas, oportunidade na qual reiterou o parecer de fls. 358/361.

A agremiação apresentou alegações finais às fls. 385/388.

Em seguida, o Ministério Público Eleitoral apresentou suas alegações finais, nas

quais reitera o parecer anterior de fls. 358/361, que opinou pela desaprovação das contas

em análise.

Intimado para apresentar instrumento de mandato para constituição de advogado

(fl. 392), o presidente da agremiação apresentou procuração, conforme fls. 393/394.

É o relatório.
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V  O  T  O 

O  SENHOR  JUIZ  THIAGO  MENDES  DE  ALMEIDA  FÉRRER  (RELATOR):

Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador

Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Conforme relatado, trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual

do  Partido  Republicano  Brasileiro  –  PRB,  atualmente  denominado  Republicanos,

referente ao exercício financeiro de 2016.

Inicialmente,  é  importante  destacar  que  o  art.  65  da  Resolução  TSE  nº

23.604/2019  estabelece  que  as  disposições  previstas  nesta  resolução  não atingem o

mérito  das  prestações  de  contas  de  exercícios  anteriores,  bem  como  estabelece  a

aplicação das suas disposições processuais aos processos de prestação de contas que

ainda não foram julgados. 

Desta  forma,  a  análise  do  mérito  e  das  irregularidades  e  impropriedades

apontadas  pela  unidade  técnica  na  prestação  de  contas  sob  exame  deve  ser

fundamentada nos dispositivos da Resolução TSE nº 23.464/2015, aplicável às contas

referentes ao exercício financeiro de 2016.

Em seguida, ao verificar o demonstrativo de receitas e despesas (fl. 20), constata-

se  que  o  partido  recebeu  o  valor  financeiro  de  R$  66.374,00  (sessenta  e  seis  mil,

trezentos e setenta e quatro reais) oriundo do Fundo Partidário. Também recebeu o total

de R$ 19.489,00 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) a título de Outros

Recursos,  distribuído  da  seguinte  forma:  a)  R$  12.950,00  (doze  mil,  novecentos  e

cinquenta reais) de doações de pessoas físicas; b) R$ 3,00 (três reais) como sobras de

campanha; c) R$ 30,00 (trinta reais) de transferências recebidas de direções municipais; e

d) R$ 6.506,00 (seis mil, quinhentos e seis reais) de contribuições de filiados.

Após todo o trâmite do processo, em que foi concedida ampla oportunidade de

defesa ao órgão partidário, a unidade técnica responsável pela análise das contas, em

seus  pareceres  conclusivos  de  fls.  344/354  e  fls.  376/378,  manifestou-se  pela

desaprovação  das  contas,  ante  a  persistência das  irregularidades apontadas  nos

itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.13, ratificando os demais pareceres já apresentados nos
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presentes autos, além de apontar como irregular a utilização do valor de  R$ 2.088,30

(dois mil, oitenta e oito reais e trinta centavos) oriundo do Fundo Partidário. 

Pois bem. 

Dito isso, passarei à análise das irregularidades apontadas pela unidade técnica

que fundamentaram o opinativo pela desaprovação das presentes contas.

Quanto às falhas apontadas nos  itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6,  as quais serão

analisadas em conjunto em razão da sua natureza, a COCIN indicou como irregularidade

o pagamento do montante de R$ 2.088,30 (dois mil, oitenta e oito reais e trinta centavos)

a título de juros e multa com recursos provenientes do Fundo Partidário,  da seguinte

forma:

a) Item 2.2: a fatura nº 14.270 demonstra o pagamento de juros e multa no total

de R$ 147,39 (cento e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), decorrente da

aquisição de passagens aéreas;

b) Item 2.3: a fatura nº 14.251 mostra o pagamento de juros e multa no valor de

R$ 157,88 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) relativa à aquisição

também de passagens aéreas;

c) Item 2.4: a fatura nº 15.174 exibe o pagamento de juros e multa no total de R$

508,99  (quinhentos  e  oito  reais  e  noventa  e  nove  centavos)  referente  à  compra  de

passagens e hospedagens;

d) Item 2.5: consta na prestação de contas o pagamento de multa e juros de R$

1.157,04  (um mil  cento  e  cinquenta  e  sete  reais  e  quatro  centavos),  decorrentes  do

contrato de aluguel de bem imóvel;

e) Item 2.6: há ainda o pagamento de multa e juros no valor de R$ 117,00 (cento

e dezessete reais) em razão do contrato de locação de impressora (fl. 186).

Em suas manifestações (fls. 309/320, 366/369 e 385/388), a agremiação afirmou
que 

“Em verdade, o partido possui como receita quase exclusiva os valores oriundos

do fundo partidário, estando, ainda, submetido a controle de repasse pelo diretório
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nacional  do  partido.  Ademais,  não  é  possível  o  partido  fazer  a  divisão  do

pagamento do principal, dos juros e multa, o que demonstra a inviabilidade de

cisão desse pagamento. Em qualquer hipótese, o valor pago é irrisório diante do

total  arrecadado  e  gasto  no  ano  de  2016,  perfazendo  2,61% do  total,  sendo

aplicável os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” 

Quanto ao tema, o art. 17, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.464/2015 prevê

que:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo

órgão do partido político para a sua manutenção e consecução de seus objetivos

e programas.

§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para

pagamento de gastos relacionados à/ao:

I – manutenção das sedes e serviços do partido;

II – propaganda doutrinária e política;

III – alistamento e campanhas eleitorais;

IV – criação e manutenção de fundação de pesquisa e de doutrinação e educação

política; 

V – criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação

política das mulheres.

VI – pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos

partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à

doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado; e

VII  –  pagamento  de  despesas  com  alimentação,  incluindo  restaurantes  e

lanchonetes.
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§  2º  Os  recursos  do  Fundo  Partidário  não  podem  ser  utilizados  para  a

quitação  de  multas  relativas  a  atos  infracionais,  ilícitos  penais,

administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de

inadimplência  de  pagamentos,  tais  como  multa  de  mora,  atualização

monetária ou juros.

Constata-se que o citado dispositivo apresenta o rol taxativo das despesas que

podem ser custeadas com recursos oriundos do Fundo Partidário, bem como estabelece

as hipóteses em que o aludido Fundo não pode ser utilizado. Assim, vê-se nitidamente

que a norma proíbe a utilização dos recursos do Fundo Partidário para o pagamento de

encargos  decorrentes  de inadimplência  de pagamentos,  tais  como multa  de mora  ou

juros.

No caso dos autos, verifica-se que o prestador de contas não observou o citado

dispositivo da legislação de regência, visto que utilizou recursos do Fundo Partidário para

pagar  despesas  decorrentes  de  multa  e  juros.  Desta  forma,  conclui-se  que  foram

efetuados gastos irregulares com recursos oriundos do Fundo Partidário, em afronta à

legislação de regência.

Entretanto, como é cediço, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a

aplicação  dos  princípios  da  proporcionalidade  e  da  razoabilidade  no  julgamento  das

contas  eleitorais,  para  aprovação  com  ressalvas,  quando  presentes  os  seguintes

requisitos:  falhas  que  não  comprometam a  lisura  do  balanço  contábil;  irrelevância  do

percentual  dos  valores  envolvidos  em  relação  ao  total  arrecadado;  e  ausência  de

comprovada má-fé do prestador de contas1. 

Nesse  sentido,  também  é  a  jurisprudência  remansosa  de  diversas  Cortes

Eleitorais pátrias2.

TSE - RESPE: 660537 BRASÍLIA - DF, Relator: LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO,
Julgado  em  01/07/2016,  Data  de  Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Data
12/08/2016,  Página  30;  TSE -  AI:  566747 SÃO PAULO -  SP,  Relator:  MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA, Julgado em 05/11/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 221, Data 23/11/2015, Página 92; TSE - AI: 00005403920126190083
MESQUITA - RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgado em 14/05/2015, Data de Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 30/09/2015.

TRE-AM  -  PC:  060159198 MANAUS  -  AM,  Relator:  ANA  PAULA  SERIZAWA  SILVA
PODEDWORNY, Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: DJEAM - Diário de
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Na hipótese sob análise, os valores referentes aos pagamentos de juros e multa

efetuados irregularmente pela agremiação, no total de R$ 2.088,30 (dois mil, oitenta e oito

reais  e  trinta  centavos)  correspondem  a  2,63%  (dois  inteiros  e  sessenta  e  três

centésimos  por  cento) do  total  das  despesas  contratadas  pelo  partido  durante  o

exercício financeiro de 2016 (montante de R$ 79.230,64 – setenta e nove mil, duzentos e

trinta reais e sessenta e quatro centavos). Assim, o percentual relativo às irregularidades

ora verificadas é irrisório diante do total de gastos efetuados pelo prestador de contas

durante  o  ano.  Ademais,  tem-se  que  a  falha  não  comprometeu  a  lisura  do  balanço

contábil, haja vista que tais valores foram devidamente registrados e contabilizados na

presente prestação de contas. Tem-se, ainda, que as aludidas falhas não prejudicaram a

fiscalização por esta Justiça Especializada acerca das receitas e das despesas efetivadas

pela agremiação no exercício financeiro de 2016.

Assim,  a observância a tais  requisitos previstos pela jurisprudência  dominante

autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em

questão, atraindo apenas a imposição de ressalvas às contas sob exame. 

Destarte, em que pese a falha sob análise não ter sido sanada pelo partido e

observados  os  requisitos  previstos  pela  jurisprudência  dominante  do  Colendo  TSE,

entendo por bem aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para impor

apenas ressalvas às contas em tela nesse ponto. 

Porém, mesmo com a aposição de simples ressalvas às contas ora analisadas,

entendo  que  a  agremiação  tem  a  obrigação  de  devolver  o  valor  oriundo  do  Fundo

Partidário que foi irregularmente utilizado pelo partido para o pagamento de multa e juros,

o que foi realizado em clara afronta ao art. 17, § 2º da Resolução TSE nº 23.464/2015.

Ademais, quanto ao valor transferido pelo Presidente da agremiação para a conta

do partido (fls. 371/372), no total de R$ 2.088,30 (dois mil, oitenta e oito reais e trinta

centavos), entendo que tal transferência não tem qualquer efeito sobre as irregularidades

Justiça Eletrônico, Tomo 26, Data 07/02/2019, Página 31; TRE-MT - PC: 60103249 CUIABÁ -
MT,  Relator:  RICARDO GOMES DE ALMEIDA,  Data de Julgamento:  28/05/2019,  Data de
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2934, Data 04/06/2019, Página 8-9;
TRE-BA -  PC:  7684 SALVADOR -  BA,  Relator:  ANTÔNIO OSWALDO SCARPA,  Data  de
Julgamento:  26/11/2018,  Data  de  Publicação:  DJE  -  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  Data
29/11/2018.
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sob exame e nem é capaz de ilidir a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional da

quantia  correspondente  aos  gastos  irregulares  realizados  com  recursos  do  Fundo

Partidário, visto que a obrigação de devolução deve ser imputada diretamente ao diretório

estadual em favor do Tesouro Nacional,  na forma do art.  59, III  da Resolução TSE nº

23.604/2019.

Além disso, após comparação entre o comprovante bancário de fl. 372 e a lista de

contas bancárias presente a fl. 11, constata-se que a citada transferência foi realizada

para a conta “Outros Recursos” do partido (Banco do Brasil - Agência nº 3178-0, conta nº

35157-1)  e  não  para  a  conta  “Fundo  Partidário”,  de  onde  foi  retirado  o  valor  para

pagamento  irregular  das  despesas  de  multas  e  juros  decorrentes  dos  contratos

especificados pela COCIN em seus pareceres conclusivos. 

Portanto, determino ao partido a devolução do montante de R$ 2.088,30 (dois mil

e oitenta e oito reais) ao Tesouro Nacional em razão da aplicação irregular de recursos

oriundos do Fundo Partidário, na forma do art.  59 da Resolução TSE nº 23.604/2019,

mediante desconto no repasse da cota do Fundo Partidário direcionada ao prestador de

contas ora sancionado e posterior destinação ao Tesouro Nacional. 

No que concerne à irregularidade do item 2.13, a COCIN apontou que houve o

registro  na prestação de contas de despesas com aquisição de combustível  mas não

consta o lançamento de despesas com locação de veículos e/ou receita estimada relativa

à cessão de uso de veículos.

Instado a se manifestar, o prestador de contas afirmou (fl. 312) que “o presidente

do  partido  utilizava  veículo  pessoal  para  atuar  em  favor  do  partido,  sendo  realizado

apenas o abastecimento, o que resultou em economia para o partido. Em razão do uso

esporádico, não foi realizado o contrato de cessão do veículo, mormente considerando

que o veículo não era de uso exclusivo do partido.” O partido juntou a fl. 340 o documento

de propriedade do referido veículo.

Inicialmente,  tem-se  que  o  pagamento  de  despesas  com  combustível  sem  a

correspondente locação de veículos ou recebimento de receita estimável relativa à cessão

de veículos pode evidenciar a omissão de gastos ou de arrecadação de receitas.
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Entretanto, analisando os autos e os documentos contábeis apresentados pelo

partido, verifica-se que as despesas financeiras efetivamente realizadas para a aquisição

de combustível foram devidamente registradas e contabilizadas pelo partido na presente

prestação de contas, estando as notas fiscais respectivas anexadas às fls. 57, 99, 111,

115 e 131. Ademais, os citados gastos foram pagos por meio de cheques (fls. 58, 100,

113, 116 e 132) e os recursos utilizados transitaram pela conta bancária (extratos de fls.

207, 211 e 212), conforme determina o art. 18, § 4º da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Assim, entendo que a falha não prejudicou a higidez e transparência das contas e

nem impediu a realização de efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral acerca das receitas

e despesas efetuadas pela agremiação no exercício financeiro de 2016. 

Além disso, consoante já exposto acima, a jurisprudência dominante do Colendo

TSE permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nesse

ponto,  visto  que  as  despesas  com  combustíveis  apontadas  pela  unidade  técnica

(montante de R$ 1.088,80 – mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos) correspondem a

apenas 1,37% (um inteiro e trinta e sete centésimos por cento) do total de despesas

contratadas  pelo  partido  durante  o  exercício  financeiro  de  2016  (montante  de  R$

79.230,64 – setenta e nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). 

Portanto, a irregularidade em destaque é hábil para impor apenas ressalvas às

presentes contas, uma vez que a mesma não se apresenta como de natureza grave e em

razão de o valor total da falha ser inexpressivo diante do total de gastos contratados pelo

partido  no  exercício  financeiro  de  2016,  mediante  aplicação  dos  princípios  da

proporcionalidade e da razoabilidade nesse aspecto.

Por fim, após exame das contas, constata-se que as irregularidades apontadas

pela unidade técnica não possuem natureza grave e, quando analisadas em seu conjunto,

não  comprometem a  lisura  das  contas.  Ademais,  não  restou configurada a  má-fé  da

agremiação, bem como não houve prejuízos à efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral

acerca dos recursos arrecadados e despesas efetuadas pelo prestador de contas. Cite-se

ainda que é possível  aplicar ao caso em tela os princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade,  em razão de  os valores referentes às irregularidades apontadas serem

ínfimos por não extrapolarem o limite de 10% (dez por cento) previsto pela jurisprudência



Prestação de Contas nº 57-18.2017.6.18.0000 - Classe 25

remansosa das Cortes Eleitorais. Portanto, à luz do entendimento dominante do C. TSE e

deste Tribunal, é forçoso concluir pela aprovação com ressalvas das contas sob análise.

Diante  dessas  considerações,  VOTO,  em  dissonância  com  os  pareceres  da

COCIN  e  do  Ministério  Público  Eleitoral,  pela  APROVAÇÃO  COM  RESSALVAS  das

contas  do  Diretório  Estadual  do  Partido  Republicano  Brasileiro  –  PRB,  atualmente

denominado Republicanos, referente ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no

art.  46,  III,  “a”,  da  Resolução  TSE nº  23.464/2015,  diante  da  irrelevância  das  falhas

apontadas  pela  unidade  técnica  quando  analisado  o  conjunto  das  contas  ora

apresentadas.

Por consequência, determino a obrigação ao partido de devolver o valor de R$

2.088,30 (dois mil e oitenta e oito reais e trinta centavos) ao Tesouro Nacional em razão

do  uso  irregular  de  recursos  do  Fundo  Partidário,  devendo  o  referido  montante  ser

descontado da  cota  do  Fundo  Partidário  direcionada  ao  prestador  de  contas  ora

sancionado, na forma do art. 59 da Resolução TSE nº 23.604/2019. 

É como voto.
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E  X  T  R  A  T   O     D  A     A  T  A

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  Nº  57-18.2017.6.18.0000  -  CLASSE  25.  ORIGEM:

TERESINA/PI

Requerentes:  Partido  Republicano  Brasileiro  -  PRB,  Diretório  Estadual  do  Piauí,  e

Gessivaldo Isaías de Carvalho Silva

Advogados:  Willian Guimarães Santos de Carvalho (OAB/PI:  2.644),  Luis  Soares de

Amorim (OAB/PI: 2.433) e Emmanuel Fonsêca de Souza (OAB: 4.555) 

Requerentes: Jociane Rodrigues de Andrade, Marcos Aurélio Monteiro de Araújo Júnior,

Anderson Samir da Silva Nascimento e Márcio Kyldare Pequeno Saraiva

Relator: Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer

Decisão:  ACORDAM  os  membros  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Piauí,  por

unanimidade, APROVAR COM RESSALVAS as contas do Diretório Estadual do Partido

Republicano  Brasileiro  –  PRB,  atualmente  denominado  Republicanos,  referente  ao

exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 46, III, “a”, da Resolução TSE nº

23.464/2015, diante da irrelevância das falhas apontadas pela unidade técnica quando

analisado o conjunto das contas ora apresentadas. Por consequência, DETERMINAR a

obrigação ao partido de devolver o valor de R$ 2.088,30 (dois mil e oitenta e oito reais e

trinta centavos) ao Tesouro Nacional em razão do uso irregular de recursos do Fundo

Partidário,  devendo o  referido  montante  ser  descontado  da  cota  do  Fundo Partidário

direcionada ao prestador de contas ora sancionado, na forma do art. 59 da Resolução

TSE nº 23.604/2019, na forma do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Antônio Paes Landim

Filho.

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Juízes Doutores – Olímpio

José Passos Galvão (Desembargador), Agliberto Gomes Machado, Antônio Soares dos

Santos,  Thiago Mendes de Almeida Férrer,  Aderson Antônio Brito Nogueira e Charlles

Max  Pessoa  Marques  da  Rocha.   Presente  o  Procurador  Regional  Eleitoral  Doutor

Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira. 

SESSÃO DE 17.3.2020



ACÓRDÃO Nº 060012863

CONSULTA Nº 0600128-63.2020.6.18.0000  (PJE). ORIGEM: TERESINA/PI

Consulente: Partido Social Democrático, Diretório Regional do Piauí  – PSD/PI

Advogado: Waldemar Martinho Carvalho de Meneses Fernandes (OAB/PI: 3.944)

Relator: Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer 

CONSULTA.  ASSESSOR  JURÍDICO.  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS  A  ENTE  PÚBLICO.  PRETENSA

CANDIDATURA  A  CARGO  DE  PREFEITO  OU

VEREADOR.  POSSIBILIDADE.  OBSERVAÇÃO  AOS

PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONSULTA

CONHECIDA E RESPONDIDA.

1. Advogado que não ocupa cargo, emprego ou função

pública, não tem obrigação de se desincompatibilizar das

suas  atividades,  para  fins  de  candidatura  no  pleito

eleitoral.

2. Caso o advogado exerça cargo ou função de Diretor,

Administrador  ou  Representante  de Pessoa  Jurídica  ou

Empresa  que  preste  serviço  de  assessoria  jurídica  a

Entidades  ou  órgãos  Públicos  Municipais,  na

circunscrição  do  pleito  ao  qual  pretende  se  lançar

candidato,  deverá  se  desincompatibilizar  do  respectivo

cargo, observando-se o prazo de 04 (quatro) meses para

candidatura  a  Prefeito  ou  Vice-Prefeito  e  de  06  (seis)

meses para candidatura a Vereador, caso o contrato não

seja regido por cláusulas uniformes.

3. Consulta conhecida e respondida.



Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador ERIVAN JOSÉ DA

SILVA LOPES,  ACORDAM  os  Membros  do  Tribunal  Regional  Eleitoral,  pelo  voto  de

desempate, vencidos o Relator e os Juízes Aderson Antônio Brito Nogueira e Charlles

Max Pessoa Marques da Rocha, CONHECER da consulta, na forma do voto divergente

do Juiz Agliberto  Gomes Machado, que foi  acompanhado pelo  Desembargador Erivan

José da Silva Lopes, pelo Juiz Antônio Soares dos Santos e pelo Desembargador José

James  Gomes  Pereira  e,  no  mérito,  por  maioria,  vencido  o  Juiz  Antônio  Soares  dos

Santos, RESPONDER à consulta, com a modulação e na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

do Piauí, em Teresina, 2 de junho de 2020.

JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER

Relator



R E L A T Ó R I O

O  SENHOR  JUIZ  THIAGO  MENDES  DE  ALMEIDA  FERRER  (RELATOR):

Senhor Presidente, Senhores Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional

Eleitoral, Senhores advogados e demais pessoas presentes,

Trata-se de CONSULTA formulada pelo Partido Social Democrático -  PSD, por

meio do Presidente do Diretório Regional no Piauí, Júlio César de Carvalho Lima, com a

seguinte indagação (ID 3071270):

“Advogado  devidamente  habilitado  ao  exercício  profissional  exerce  a

atividade de assessor jurídico junto ao Poder Público (Município ou Câmara

Municipal),  mediante  contrato  assinado  em  decorrência  de  seleção  em

procedimento  licitatório  prévio  ou  processo  administrativo  de

inexigibilidade.

Frise-se que o advogado não é servidor público de carreira e não é detentor

de cargo ou função de confiança.

O  Advogado,  mesmo exercendo essa  atividade  laboral,  intenta  lançar-se

candidato ao pleito municipal vindouro na mesma cidade onde desempenha

as atividades de assessor jurídico.

Diante  da  hipótese  alhures  apresentada,  formulam-se  os  questionamentos

abaixo:

   O  advogado  que  desempenha  a  atividade  de  assessor  jurídico

mediante  contratação  com  o  Ente  Público  precisa  afastar-

se/desincompatibilizar-se  para  se  lançar  candidato  a  prefeito  na

mesma cidade em que a exerce? Qual o prazo para afastamento ou

desincompatibilização?

   O  advogado  que  desempenha  a  atividade  de  assessor  jurídico

mediante  contratação  com  o  Ente  Público  precisa  afastar-

se/desincompatibilizar-se  para  se  lançar  candidato  a  vereador  na



mesma cidade em que a exerce? Qual o prazo para afastamento ou

desincompatibilização?”

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  Eleitoral  opina  pelo  não

conhecimento da consulta (ID 3100320). Inicialmente, assevera o  Parquet que, no que

tange ao requisito objetivo da consulta,  “observo que a dúvida trazida pelo consulente

repousa sobre narrativa com parâmetros demasiadamente específicos, desvirtuando-se

do caráter abstrato e genérico a que se destina as consultas eleitorais”.

   Acrescenta que  “as peculiaridades trazidas pelo consulente, mencionando na

situação  narrada  que  se  trata  de  assessor  jurídico,  que  trabalha  em  determinado

município e que tem a intenção de se candidatar para cargo de Prefeito ou Vereador

daquele mesmo município em que presta serviços, podem denotar caso concreto”.

   De outro ponto, destaca que a consulta também não merece ser conhecida por

outra razão: diante das inúmeras interpretações que possam decorrer de sua análise. Isso

porque  o  consulente  traz  um caso  demasiadamente  específico,  com  detalhismo

exacerbado e elementos controversos que, se enfrentados, pode dar ensejo a múltiplas

respostas ou fixar ressalvas. Cita jurisprudência do c. TSE que destaca que, para que a

consulta  seja  conhecida,  os  parâmetros  devem  ser  rigorosos,  com  questionamentos

simples e objetivos, sem possibilidade de resultar em inúmeras respostas ou constituir

ressalvas.  

É o relatório.



V  O  T  O 

O SENHOR JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER (RELATOR): 

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O art. 30, VIII,  do Código Eleitoral,  exige, para o conhecimento da consulta, a

presença  simultânea  de  três  requisitos:  pertinência  temática  (matéria  eleitoral),

legitimidade do consulente e formulação em tese.

O  consulente,  sendo  um  partido  político,  tem  legitimidade  para  formular  a

presente consulta, nos termos do art. 30, VIII, do Código Eleitoral.

Outrossim, também presente a pertinência do tema, porquanto se trata de matéria

eleitoral.

Entrementes, com relação à formulação em tese (com contornos de abstração),

entendo que esta não foi observada no presente caso.

Embora  sem citar  nomes e datas,  o  consulente  narra  a  respeito  de assessor

jurídico  que  presta  serviços  em  municipalidade  e  que  visa  se  candidatar  a  cargo

majoritário ou proporcional na mesma municipalidade, com peculiaridades excessivas que

demonstram contornos de caso concreto, senão veja-se: um cidadão, com pretensão de

se candidatar a cargo de Prefeito ou Vereador de um município, é assessor jurídico deste,

não é servidor público nem ocupa cargo ou função de confiança, tem contrato com o ente

público,  assinado  em  decorrência  de  seleção  em  procedimento  licitatório  prévio  ou

processo administrativo de inexigibilidade de licitação.

Com efeito, uma resposta sobre a indagação ora formulada por este Regional, na

forma em que foi feita pelo consulente, pode emanar um juízo antecipatório desta Corte a

respeito de um caso concreto de inelegibilidade. A meu sentir, o consulente pretende, por

meio da presente consulta, apresentar suas indagações no intuito de obter prestação de

assistência jurídica por parte deste tribunal, o que não se admite, consoante entendimento

firmado pelo c. TSE:

CONSULTA.  DEPUTADO  FEDERAL.  DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS . CASO CONCRETO. NÃO



CONHECIMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO. TERMOS

GENÉRICOS. 

1  - Descabe resposta a questionamentos que têm contornos de caso concreto,

dada a possibilidade de se identificar os ocupantes do cargos a que se refere a

consulta, sob pena de o Tribunal atuar na assistência jurídica. Precedentes.

2  -   Não  se  conhece  de  consulta  cuja  formulação  prescinde  da  necessária

especificidade.

(Consulta  nº  77475,  Decisão  sem  resolução,  Relator(a)  Min.  Hamilton

Carvalhido, Publicação:  DJE - Diário de Justiça eletrônico, Data 14/06/2010)

Como  cediço,  os  parâmetros  que  levam  ao  enfrentamento  das  consultas

formuladas na seara Eleitoral são de extremo rigor. As indagações devem ser propostas

de  forma clara e objetiva, obedecendo aos requisitos previstos na norma de regência,

não podendo compreender, mesmo que de forma reflexa, caso concreto.  “Logo, a

manifestação  há  de  ser  passível  de  aproveitamento  sucessivo  e  despersonalizado,

vedado, por via oblíqua, o equacionamento de situações e controvérsias concretamente

postas, sob pena de ofensa aos postulados do juiz natural e do devido processo legal”

(TSE – CTA - Consulta nº 060042168 - BRASÍLIA – DF, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De

Carvalho  Neto,  publicado  no  DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo  25,  Data

05/02/2020). 

No presente caso, não vislumbrei no caso nenhuma excepcionalidade a justificar

a superação desse óbice procedimental para fins de conhecimento da consulta. 

Destaco, por fim, que é assente na jurisprudência do Colendo TSE que, iniciado o

processo eleitoral, não se deve conhecer de consulta, ante a forte probabilidade de se

analisar  a  matéria  em caso  concreto  (Precedente:  (Consulta  nº  060101871,  Acórdão,

Relator(a) Min.  Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,  Publicação:  DJE - Diário de justiça

eletrônico, Tomo 200, Data 05/10/2018). 

Entendo que este é, de igual modo, um impedimento para conhecimento desta

consulta, visto que os prazos para desincompatibilização tiveram início em 04 de abril,



segundo a Lei Complementar nº 64/90 e a Resolução TSE nº 23.606/2019, que definiu o

calendário eleitoral vigente.  

Assim, por se tratar o caso de uma situação muito específica, a demonstrar uma

elevada probabilidade de antecipação por esta Corte de uma análise sobre caso concreto,

entendo que a presente consulta não merece ser conhecida.

Diante dessas considerações, VOTO pelo não conhecimento da consulta em tela.

É como voto.

II - MÉRITO

As  premissas  fáticas e  consequentes  indagações que  compõe  a  presente

consulta, são as seguintes:

“Advogado  devidamente  habilitado  ao  exercício  profissional  exerce  a

atividade de assessor jurídico junto ao Poder Público (Município ou Câmara

Municipal),  mediante  contrato  assinado  em  decorrência  de  seleção  em

procedimento  licitatório  prévio  ou  processo  administrativo  de

inexigibilidade.

Frise-se que o advogado não é servidor público de carreira e não é detentor

de cargo ou função de confiança.

O  Advogado,  mesmo exercendo essa  atividade laboral,  intenta  lançar-se

candidato ao pleito municipal vindouro na mesma cidade onde desempenha

as atividades de assessor jurídico.

Diante  da  hipótese  alhures  apresentada,  formulam-se  os  questionamentos

abaixo:

1)   O advogado que desempenha a atividade de assessor jurídico mediante

contratação com o Ente  Público  precisa  afastar-se/desincompatibilizar-se

para se lançar candidato a prefeito na mesma cidade em que a exerce? Qual

o prazo para afastamento ou desincompatibilização?



2)   O advogado que desempenha a atividade de assessor jurídico mediante

contratação com o Ente  Público  precisa  afastar-se/desincompatibilizar-se

para se lançar candidato a vereador na mesma cidade em que a exerce?

Qual o prazo para afastamento ou desincompatibilização?”

Entendo pertinente destacar o conceito trazido pelo ilustre José Jairo Gomes, em

seu festejado  manual  de  Direito  Eleitoral  (2016,  página 204),  “[desincompatibilização],

“consiste na desvinculação ou no afastamento do cargo, emprego ou função públicos, de

maneira a viabilizar a candidatura”.

Ainda de acordo com o mesmo doutrinador (2016, página 204), “As hipóteses de

desincompatibilização são definidas na Constituição ou em lei complementar, que fixam

prazos para que o agente público afaste-se do cargo, emprego ou função que ocupa”.

Por  sua  vez,  a  Lei  Complementar  nº  64/90  dispõe  acerca  das  hipóteses

específicas, bem como os prazos respectivos, para fins de desincompatibilização.

Para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, as hipóteses estão previstas no art. 1º,

IV, da citada Lei Complementar, que destaco:

V - Para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis 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;

 b)  os  membros  do  Ministério  Público  e  Defensoria  Pública  em  exercício  na

Comarca,  nos  4  (quatro)  meses  anteriores  ao  pleito,  sem  prejuízo  dos

vencimentos integrais;

c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4

(quatro) meses anteriores ao pleito;

Por sua vez, para fins de candidatura ao cargo de Vereador, a regulamentação da

matéria  segue  o  disposto  no  Art.  1º,  VII,  alíneas  a e  b,  da  mencionada  Lei,  senão

vejamos:



VII - para a Câmara Municipal:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o

Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis)

meses para a desincompatibilização;

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,

observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização .

Da Leitura dos citados dispositivos supra destacados, bem como dos dispositivos

remetidos, observa-se que, em todas as situações tipificadas na lei, o pressuposto para

a necessária desincompatibilização é, até mesmo por uma questão de lógica jurídica,

que exista um vínculo funcional entre o pretenso candidato e a administração pública.

Esse vínculo funcional é materializado no cargo, emprego ou função pública.

No  quadro  fático-hipotético  objeto  desta  consulta,  delineado  pelo  próprio

consulente, é dito que  “[...]  o advogado não é servidor público de carreira e não é

detentor de cargo ou função de confiança”.

Portanto, entendo que não é o caso de se analisar a situação hipotética sob o

prisma  dos  dispositivos  até  aqui  mencionados,  visto  que  em  todos  exige-se,  como

pressuposto, a existência de um vínculo funcional entre o pretenso candidato e o Poder

Público.

Entretanto, aduz o consulente ainda, que o advogado [na situação hipotética da

consulta] “exerce a atividade de assessor jurídico junto ao Poder Público (Município

ou Câmara Municipal),  mediante contrato assinado em decorrência de seleção em

procedimento licitatório prévio ou processo administrativo de inexigibilidade”.

Extrai-se, portanto, que o vínculo existente entre o advogado e a administração,

nessa situação hipotética, seria de natureza contratual e, nesse caso, o caso deve ser

analisado sob a óptica do Artigo 1º, II, alínea i, da Lei Complementar nº. 64/90, in verbis:

Art. 1º.

II – Para Presidente e Vice-Presidente da República:



i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou

função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em

empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços

ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle,

salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;

O supra citado dispositivo, inobstante dispor acerca da situação de candidaturas

aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, é aplicável à espécie, por força

do  disposto  no  artigo  1º,  inciso  IV,  a,  da  Lei  Complementar  64/90,  que  estende  às

candidaturas  aos  cargos  de  Prefeito  e  Vice-Prefeito,  as  hipóteses  de  inelegibilidade

previstas  para  os  cargos  de  Presidente  e  Vice-Presidente,  observado  o  prazo  de  4

(quatro) meses para a desincompatibilização.1

Por sua vez, o Art.1º, VII, alínea b, da citada Lei, estende aos candidatos a cargo

na Câmara de Vereadores, as hipóteses de inelegibilidade aplicáveis para os cargos de

Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de desincompatibilização de 6 (seis) meses.2

Portanto, em caso de vínculo de natureza contratual com o Poder Público, que

não sejam regidos por cláusulas uniformes, aqueles que ocupem cargo ou função de

direção, administração ou representação em Pessoa Jurídica ou Empresa que preste

serviço ao Poder Público, na circunscrição do pleito, deverá se desincompatibilizar para

disputar o cargo de Prefeito / Vice-Prefeito ou Vereador, observando-se o prazo de 04

(quatro meses) no primeiro caso e 06 (seis) meses no segundo.

1 Art.1º.

IV - Para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no  que  lhes  for  aplicável,  por  identidade  de  situações,  os  inelegíveis  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;

2VII - para a Câmara Municipal:

b)  em cada Município,  os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o
prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.



Destaco, por fim, que segundo dispõe o art. 15 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da

OAB), os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviços

de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia.

CONCLUSÃO: 

ANTE tais considerações, voto no sentido de responder a presente consulta, da

seguinte forma:

Advogado  que  não  ocupa  cargo,  emprego  ou  função  pública  não  tem

obrigação  de  se  desincompatibilizar  das  suas  atividades,  para  fins  de

candidatura no pleito eleitoral. 

Caso  o  advogado  exerça  cargo  ou  função  de  Diretor,  Administrador  ou

Representante  de  Pessoa  Jurídica  ou  Empresa  que  preste  serviço  de

assessoria  jurídica  a  Entidades  ou  órgãos  Públicos  Municipais,  na

circunscrição do  pleito  ao  qual  pretende  se  lançar  candidato,  deverá  se

desincompatibilizar  do  respectivo  cargo,  observando-se  o  prazo  de  04

(quatro) meses para candidatura a Prefeito ou Vice-Prefeito e de 06 (seis)

meses, para candidatura a Vereador, caso o contrato não seja regido por

cláusulas uniformes.

É como voto.



V  O  T  O  –  V  I  S  T  A

O SENHOR JUIZ AGLIBERTO GOMES MACHADO:

Consoante  relatado,  trata-se  de  consulta  formulada  pelo  Partido  Social

Democrático – PSD, Diretório Regional no Piauí, o qual expõe e, em seguida, questiona:

“Advogado devidamente habilitado ao exercício profissional exerce a atividade de

assessor  jurídico  junto  ao  Poder  Público  (Município  ou  Câmara  Municipal),

mediante  contrato  assinado  em  decorrência  de  seleção  em  procedimento

licitatório prévio ou processo administrativo de inexigibilidade.

Frise-se que o advogado não é servidor público de carreira e não é detentor de

cargo ou função de confiança.

O  Advogado,  mesmo  exercendo  essa  atividade  laboral,  intenta  lançar-se

candidato ao pleito municipal vindouro na mesma cidade onde desempenha as

atividades de assessor jurídico.

Diante da hipótese alhures apresentada, formulam-se os questionamentos abaixo:

1)  O  advogado  que  desempenha  a  atividade  de  assessor  jurídico  mediante

contratação com o Ente Público precisa afastar-se/desincompatibilizar-se para se

lançar candidato a prefeito na mesma cidade em que a exerce? Qual o prazo para

afastamento ou desincompatibilização?

2)  O  advogado  que  desempenha  a  atividade  de  assessor  jurídico  mediante

contratação com o Ente Público precisa afastar-se/desincompatibilizar-se para se

lançar candidato a vereador na mesma cidade em que a exerce? Qual o prazo

para afastamento ou desincompatibilização?”

O relator do feito, Juiz Thiago Mendes de Almeida Ferrer, na mesma esteira no

Ministério  Público  Eleitoral,  posicionou-se  pelo  não  conhecimento  da  consulta  por

considerar que a hipótese lançada possui contornos de caso concreto.



Nesse  contexto,  pedi  vista  para  melhor  análise  dos  autos  e,  após  avaliar

atentamente os termos em que formulado o questionamento, peço vênia para divergir do

relator.

Em  primeiro  lugar,  vale  ponderar  que,  não  obstante  deva  ser  redigida  com

esmero, em estrita observância do requisito atinente à abstração, sem, portanto, nominar

personagens ou identificar órgãos e circunstâncias concretas, é fato que toda consulta é

feita visando a aplicação do entendimento a uma hipótese do mundo fático e real.

No caso, entendo que as indagações foram articuladas dentro de limites teóricos

aceitáveis e que, apesar de se detalhar em certo grau o panorama apresentado, não se

excedeu  quanto  à  identificação  de  possíveis  atores  interessados,  municípios  e/ou

situações específicas. Em verdade, o consulente usa, inclusive, expressões alternativas

como “procedimento  licitatório  prévio  ou  processo  administrativo  de  inexigibilidade”  e

menciona  candidaturas  para  os  cargos  de  vereador  e  prefeito,  diversificando  o

questionamento. 

Assim, tenho que a consulta resume-se, basicamente, a saber se o advogado

pessoa  física,  que  presta  serviço  à  Prefeitura  ou  Câmara  Municipal,  sem  vínculo

funcional,  com  ou  sem  licitação,  precisa  desincompatibilizar-se  de  tal  mister  para

candidatar-se a vereador ou prefeito no mesmo município.

Diante  disso,  o  que  se  procurou  foi  apenas  fixar  as  balizas  mínimas  de

perquirição, de modo que, a meu ver, deve ser conhecida e respondida a consulta.

Nesse passo, sigo adiante, com vistas à apreciação do mérito do feito, o qual, a

princípio, reputo de natureza singela. 

A matéria é regida pela Lei Complementar n. 64/90, a qual dispõe o seguinte:

Art. 1º (...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

a)  até  6  (seis)  meses  depois  de  afastados  definitivamente  de  seus  cargos  e

funções:



i)  os  que,  dentro  de  6  (seis)  meses anteriores  ao  pleito,  hajam exercido

cargo ou função de  direção,  administração ou representação em pessoa

jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de

prestação de  serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder

Público  ou  sob  seu  controle,  salvo  no  caso  de  contrato  que  obedeça  a

cláusulas uniformes;

(...)

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades

da  Administração  direta  ou  indireta  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas

pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,

garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República

especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas,

quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no

território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;

b)  até 6 (seis)  meses depois  de afastados definitivamente de seus cargos ou

funções:

(...)

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis 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;

(...)

VII - para a Câmara Municipal:



a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o

Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis)

meses para a desincompatibilização;

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,

observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.

Como  se  observa,  nenhuma  das  alíneas  do  dispositivo  transcrito  impõe  a

necessidade de afastamento prévio de suas atividades do advogado pessoa física (não

servidor público, não detentor de cargo ou função pública, nem na qualidade de empresa)

contratado  por  relação  meramente  cível-obrigacional  (advinda  de  licitação  ou

inexigibilidade de licitação), para prestar assessoria jurídica (consultoria e representação

judicial)  a  prefeitura  ou  Câmara  municipal,  que  deseje  se  candidatar  a  vereador  ou

prefeito na mesma urbe.

Ressalte-se que, nos precedentes mencionados no próprio parecer do Ministério

Público, em feitos originários deste TRE/PI (Miguel Alves e Curimatá), o Colendo TSE

encampa claramente tal entendimento, ainda que em sede de Registro de Candidatura e

de forma monocrática, como se observa abaixo:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL.  REGISTRO DE CANDIDATURA AO

CARGO  DE  VICE-PREFEITO.  DEFERIMENTO  NAS  INSTÂNCIAS

ORDINÁRIAS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PESSOA FÍSICA E O PODER

PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA

JURÍDICA.  NÃO  ENQUADRAMENTO  NO  CONCEITO  DE  SERVIDOR

PÚBLICO.  DESINCOMPATIBILIZAÇÃO  DE  FATO  DE  SUAS  FUNÇÕES  ATÉ

3  MESES  ANTES  DO  PLEITO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DAS  CAUSAS  DE

INELEGIBILIDADE  DO  ART.  1º,  INCISO  II,  ALÍNEAS  I  E  L  DA

LC  64/90.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  28  DO  TSE.  RECURSO

ESPECIAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela COLIGAÇÃO O POVO QUER:

NOVO TEMPO, NOVAS IDEIAS e CLEONILDO SILVA MARTINS, de acórdão do

TRE  do  Piauí, o  qual  manteve  o  deferimento  do  pedido  de  Registro  de



Candidatura de ELPHER SOARES LIMA ao cargo de Vice-Prefeito do Município

de Miguel Alves/PI,  referente às eleições de 2016, afastando a incidência das

causas de inelegibilidade descritas nas alíneas i e l do inciso II do art. 1o. da LC

64/90.

(...)

Com  efeito,  do  teor  do  contrato  de  fls.  26-27,  verifica-se  que  este  fora

firmado  entre  o  recorrido,  na  qualidade  de  pessoa  física,  e  a  Casa

Legislativa daquela municipalidade, diferentemente, pois, do que dispõe o

art. 1o., II, alínea i da LC 64/90, o qual pressupõe a existência de contrato

entre pessoa jurídica ou empresa junto ao Poder Público, exigindo-se de

quem nelas haja  exercido cargo ou função de direção,  administração ou

representação, que se afaste de suas atividades 6 meses antes do pleito.

Registre-se que, em não se tratando de contrato firmado entre pessoa jurídica e o

Poder Público, mas entre este e pessoa física, não cabe a análise da natureza

jurídica das cláusulas contratuais, se de livre negociação ou uniformes, de modo a

incidir ou não ressalva contida na parte final daquele dispositivo.  Ademais, tal

contrato  fora  firmado  pelo  período  de  12  meses  para  a  prestação  de

serviços  especializados  em  assessoria  e  consultoria  jurídica.  Assim,

tratando-se  de  serviços  prestados  por  profissional  liberal  (Advogado),

contratado  por  força  de  sua  singularidade  e  capacidade,  bem  como  da

confiança  intrínseca  a  reger  a  relação  com  o  cliente  (Administração),

desnecessária sua desincompatibilização para concorrer em pleito eleitoral.

(...).

Também não  há  como prosperar  a  alegação  de  que  o  recorrido  exercia

atribuição similar a um Servidor Público, o que ensejaria a inelegibilidade

prevista no art. 1º, II, alínea l da LC 64/90, uma vez que entre ele e o Poder

Público inexiste qualquer vínculo de dependência.

(...)

É que, complementando o já evidenciado nas linhas acima, não cabe uma

interpretação  extensiva  de  institutos  que  visem  a  restringir  direitos,  tal



como  a  desincompatibilização,  sobretudo  quando  proclamados  via

Constituição Federal, como é o caso da capacidade eleitoral passiva, ou o

direito de ser votado.

(…)

14. De fato, a necessidade de desincompatibilização para afastar a incidência da

inelegibilidade da alínea i refere-se àqueles que tenham exercido cargo ou função

de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa

que mantenha contrato com órgão do Poder Público ou sob seu controle, o que

não aconteceu na espécie. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

(...)

15. Ademais, não prospera a alegação de que o recorrido exercia atribuições

similares a de Servidor Público, de forma a ensejar a inelegibilidade prevista

no art. 1º, II, l da LC 64/90, uma vez que, conforme consignado pela Corte

Regional,  entre  ele  e  o  Poder  Público  inexiste  qualquer  vínculo  de

dependência (fls. 353).

16. Consoante já registrado nestes autos, o contrato foi firmado entre o recorrido,

na qualidade de pessoa física, e a Casa Legislativa daquela municipalidade, pelo

período de 12 meses, para a prestação de serviços especializados em assessoria

e  consultoria  jurídica,  por  inexigibilidade  de  licitação,  não  se  enquadrando  o

recorrido,  portanto,  no conceito  de Servidor  Público,  estatutário  ou não,  como

querem fazer prevalecer os recorrentes.

17. Registre-se que é entendimento pacífico deste Tribunal que as restrições

que  geram  as  inelegibilidades  são  de  legalidade  estrita,  vedada  a

interpretação  extensiva  (RO  549-80/MS,  Rel.  Min.  LUCIANA  LÓSSIO,

publicado na sessão de 12.9.2014).

(...)

(RESPE  -  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  15061,  Decisão  monocrática  de

15/12/2016, Relator(a):  Min. Napoleão Nunes Maia  Filho,  Publicação:  PSESS -

Publicado em Sessão - 19/12/2016) 



RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES  2016.  PREFEITO.  REGISTRO  DE

CANDIDATURA. ART. 1º, II, I E L, DA LC 64/90. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

CONTRATO.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  JURÍDICOS.  PESSOA  FÍSICA.

DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

(...)

Conforme  destacou  a  Corte  a  quo,  o  candidato  foi  contratado  pela  Câmara

Municipal de Curimatá/PI, por inexigibilidade de licitação, para prestar serviços de

assessoria jurídica junto ao TCE/PI (fls. 83-84). Confira-se:

Cumpre  destacar,  que  a  prova  dos  autos  (fls.  111/113)  revela  que  o  contrato

restou celebrado em 12/01/2015, pelo período de 12 meses, tendo sua vigência

prorrogada por igual período, a partir de 31/12/2015.

Outrossim, conforme se vê dos autos de fl. 287, a Câmara Municipal de Curimatá-

PI, não tem em sua estrutura organizacional função ou cargo de assessor jurídico.

Daí a contratação, por  inexigibilidade de licitação,  do causídico ora recorrente

para prestação dos serviços de assessoria jurídica e representação junto ao TCE-

PI.

(sem destaque no original)

De início, observo que não incide ao caso a inelegibilidade da alínea l do

inciso  II,  tendo  em  vista  que  o  recorrido  não  se  insere  no  conceito  de

servidor público, porquanto foi  contratado pela Administração Pública do

Município para prestar serviços como profissional liberal.

Ressalto que também não se aplica à espécie a inelegibilidade da alínea i do

mesmo dispositivo legal, pois, conforme assentado no aresto recorrido, o

candidato celebrou com o poder público contrato de prestação de serviços

advocatícios como pessoa física, sendo que a norma versa sobre diretores

ou representantes de pessoas jurídicas. Destaco trechos do acórdão (fls.

379v-380v):



A primeira regra de inelegibilidade arguida, prevista no art. 1º, II, i" , da LC 64-90,

está redigida nos seguintes termos, verbis: […]

Como visto, a norma em apreço pressupõe a existência de contrato firmado entre

pessoa jurídica ou empresa e o Poder Público para execução de obras, prestação

de serviços ou fornecimento de bens, e impõe que aqueles que tenham poder de

gerência  na  condução  de  referidos  entes  se  desincompatibilizem  seis  meses

antes do pleito, deixando ressalvada a possibilidade de formulação de ajustes sob

cláusulas uniformes, entendidas estas como aquelas características dos contratos

de adesão, a exemplo dos que ocorrem com o fornecimento de energia ou de

água em que a Administração, enquanto contratante, não tem como pontuar.

Com efeito, entendo que a situação em análise não guarda identidade com o

preceito  legal  acima.  O  vínculo  se  estabeleceu  entre  pessoa  física,  na

condição de profissional liberal  e a Câmara Municipal,  sendo vedado um

esforço de interpretação ampliativo da norma para restringir direito ao jus

honorum.

Também  não  vejo  necessidade  de  desincompatibilização  em  razão  do

disposto no art. 1º, inciso II, alínea "l" da Lei das Inelegibilidades […]

Aqui,  não  há  como  caracterizar  o  profissional  liberal  da  advocacia  que

presta serviço de consultoria jurídica e de defesa em processos junto ao

TCE-PI,  à  Câmara  de  Vereadores,  em  razão  de  contrato,  como  servidor

público,  seja  estatutário  ou  sob  o  regime  da  CLT.  Enquadrá-lo  em  tal

preceito normativo para reconhecer a necessidade de desincompatibilização

implicaria em defender que, nessas condições, uma vez afastado de suas

atividades  para  fins  de  desincompatibilização,  o  causídico  contratado

deveria preservar sua remuneração a teor da parte final do dispositivo legal,

ou mesmo que estaria obrigado desfazer o contrato.

(RESPE  -  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  11596,  Decisão  monocrática  de

3/12/2016, Relator(a):  Min. Antonio  Herman de Vasconcellos e Benjamin,

Publicação: MURAL - Publicado no Mural - 10/12/2016 - Horário 13:04)



Com efeito, em não se tratando de servidor público, nem de detentor de cargo ou

função pública, bem como considerando que se trata de contratação do advogado como

profissional liberal, na condição de pessoa física e no exercício de misteres típicos do

exercício  da  advocacia,  a  lei  não  impõe  a  necessidade  de  prévio  afastamento  das

atividades para viabilização de possível candidatura. 

Nesse contexto,  tomando por  base tais parâmetros para aferição da hipótese,

entendo que devem ser respondidos negativamente ambos os quesitos.

É como voto.



V  O  T  O  (V  E  N  C  I  D  O)

O SENHOR JUIZ ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS:  Presidente,  tenho para

mim que consulta e resposta, ambas, devam ser objetivas, fulcrais, até porque é um dos

requisitos de conhecer da consulta para respondê-la.

A resposta sendo um levantamento do que diz a lei, o cidadão vai ficar na mesma

confusão que ele está hoje, ele não vai entender essa resposta do Tribunal.

Quanto  ao  voto,  na  verdade,  rápidas  considerações  tenho  a  fazer,  e  que,

certamente, o termo “funcionário público” para a esfera eleitoral, ele é amplo, não quer

dizer somente aquele concursado; é qualquer um que preste serviço público.

Desse  modo,  Presidente,  sabe-se  que  uma  das  metas  da  Justiça  Eleitoral  é

assegurar igualdade de oportunidade na pugna eleitoral, cerceando eventuais privilégios,

eventuais  situações  que  possam distinguir  e  levar  aquele  candidato,  naturalmente,  a

situação mais vantajosa.

Sabe-se que o assessor jurídico é aquele que está muito próximo à caneta do

Executivo, está muito perto do Executivo em si. Qualquer cargo que ele venha disputar,

quer proporcional, quer executivo, naturalmente, ainda que tal não se verifique, mas a

presunção é de que venha a se verificar essa situação de privilégio daquele candidato.

Por isso, Presidente, eu, particularmente, voto “sim” no conhecimento, e “sim” na

resposta de que ele tenha que se desincompatibilizar. 

É como voto.



E  X  T  R  A  T   O     D  A     A  T  A

CONSULTA Nº 0600128-63.2020.6.18.0000  (PJE). ORIGEM: TERESINA/PI

Consulente: Partido Social Democrático, Diretório Regional do Piauí  – PSD/PI

Advogado: Waldemar Martinho Carvalho de Meneses Fernandes (OAB/PI: 3.944)

Relator: Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer  

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral, pelo voto de desempate,

vencidos o Relator e os Juízes Aderson Antônio Brito Nogueira e Charlles Max Pessoa

Marques  da  Rocha,  CONHECER  da  consulta,  na  forma  do  voto  divergente  do  Juiz

Agliberto Gomes Machado, que foi acompanhado pelo Desembargador Erivan José da

Silva Lopes, pelo Juiz Antônio Soares dos Santos e pelo Desembargador José James

Gomes Pereira e, no mérito,  por maioria,  vencido o Juiz Antônio  Soares dos Santos,

RESPONDER à consulta, com a modulação e na forma do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Erivan José da Silva Lopes.

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Juízes Doutores – Agliberto

Gomes Machado, Antônio Soares dos Santos, Thiago Mendes de Almeida Ferrer, Aderson

Antônio Brito Nogueira e Charlles Max Pessoa Marques da Rocha. Presente o Procurador

Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira. Ausência ocasional

e justificada do Desembargador José James Gomes Pereira. 

SESSÃO DE 2.6.2020



ACÓRDÃO Nº 060053336
RECURSO  ELEITORAL  Nº  0600533-36.2019.6.18.0000  (PJE).  ORIGEM:  SÃO

RAIMUNDO NONATO/PI (13ª ZONA ELEITORAL)

Recorrente: Coligação FORÇA DO POVO

Advogados:  Raimundo de Araújo Silva Júnior (OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes

Mousinho Neiva (OAB/PI:  6.544),  Ana Tereza de Castro  Ferreira  Fernandes (OAB/PI:

5.605), José Adailton Araújo Landim Neto (OAB/PI: 13.752), Pedro de Alcântara Ribeiro

(OAB/PI: 2.402) e Horácio Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI:11.969)

Recorrente: Avelar de Castro Ferreira

Advogados:  Raimundo de Araújo Silva Júnior (OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes

Mousinho Neiva (OAB/PI:  6.544),  Ana Tereza de Castro  Ferreira  Fernandes (OAB/PI:

5.605), José Adailton 

Araújo  Landim  Neto  (OAB/PI:  13.752),  Pedro  de  Alcântara  Ribeiro  (OAB/PI:  2.402),

Terezinha  de  Castro  Ferreira  (OAB/PI:  9.106)  e  Horácio  Lopes  Mousinho  Neiva

(OAB/PI:11.969)

Recorridos: Carmelita de Castro Silva e Luís Alberto Costa Macêdo

Advogada: Geórgia Ferreira Martins Nunes (OAB/PI: 4.314) 

Recorrido: Laércio Dias de Carvalho

Advogado: Josino Ribeiro Neto (OAB/PI: 748) 

Recorrido: Nunes de Jesus Santos

Advogados: José Norberto Lopes Campelo (OAB/PI: 2.594) e Isabelle Marques Sousa

(OAB/PI: 9.309) 

Recorrido: Rian Marcos Alves da Silva

Advogado: Germano Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI: 5.952)
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RECURSO. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO

DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DE PODER POLÍTICO

E  ECONÔMICO.  CAPTAÇÃO  ILÍCITA DE  SUFRÁGIO.

AIJE  EM  APENSO.  RECONHECIMENTO  DE



LITISPENDÊNCIA.  SENTENÇA  JULGANDO  EXTINTA

SEM EXAME DE MÉRITO.

-  A  identidade  de  demandas  que  caracteriza  a

litispendência é uma identidade jurídica, quando idênticos

os efeitos jurídicos dos pedidos das ações.

-  A  teoria  da  tríplice  identidade  na  caracterização  da

litispendência, retirada da leitura do art. 337, § 2º, do CPC

deve  transcender  a  identidade  dos  elementos  da  ação

para  entender  que  o  reconhecimento  desse  instituto

destina-se  a  evitar  a  multiplicidade  de  processos  que

busquem o mesmo resultado prático.

- O Tribunal Superior Eleitoral vem decidindo no sentido

da possibilidade de extinção do processo pela incidência

desse instituto quando há identidade da relação jurídica-

base, a qual deve ser analisada à luz das circunstâncias

concretas.

- Recurso desprovido. Manutenção da sentença.

Sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  JOSÉ  JAMES

GOMES PEREIRA, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por

unanimidade, CONHECER do recurso e, por maioria, vencido o Juiz Antônio Soares dos

Santos, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

do Piauí, em Teresina, 19 de maio de 2020.

JUIZ CHARLLES MAX PESSOA MARQUES DA ROCHA

Relator



R E L A T Ó R I O

O  SENHOR  JUIZ  CHARLLES  MAX  PESSOA  MARQUES  DA  ROCHA

(RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor

Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Trata-se de recurso eleitoral  interposto pelos impugnados Coligação “Força do

Povo” e Avelar de Castro Ferreira, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 13ª

Zona  Eleitoral  que  julgou  extinta,  sem exame do  mérito,  a  Ação  de  Impugnação  de

Mandato Eletivo nº 1-43.2016.6.18.0013, ajuizada contra Carmelita de Castro Silva, Luis

Alberto Costa Macedo, Eumadeus Pereira Ferreira, Rian Marcos Alves da Silva, Nunes de

Jesus Santos, Laercio Dias de Carvalho, Paulo Jeovane de Sousa Santos e Katiuscia de

Oliveira Ribeiro Moraes.

O magistrado de primeiro grau proferiu tal decisão, em virtude do reconhecimento

de litispendência entre a mencionada ação e a Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº

554-27.2016.6.18.0013,  que,  por  sua  vez,  foi  julgada  parcialmente  procedente,

reconhecendo a prática de atos de abuso do poder econômico e político e de conduta

vedada pelos ora recorridos, nas eleições municipais de 2016.

Na petição inicial de fls. 01/152 do ID 2280620, os impugnantes alegaram que os

impugnados  teriam  incorrido  na  prática  de  abuso  de  poder  político  e  econômico  e

captação ilícita de sufrágio, consubstanciadas no oferecimento de diversas benesses, tais

como poços tubulares, reformas e barragens a eleitores carentes, tendo contado com a

participação efetiva da Secretaria Estadual de Defesa Civil do Estado do Piauí.

Asseveraram que os abusos e as compras de voto ocorreram por meio de uma

ação coordenada da impugnada Carmelita de Castro Silva, Prefeita eleita, dos vereadores

de sua coligação e de seu esposo, Sr. Hélio Isaias da Silva, à época Secretário da Defesa

Civil  do  Estado  do  Piauí.  Aduziram  que  eles  comandam  um  “projeto  de  poder”  no

município  de  São  Raimundo  Nonato-PI  e  utilizaram  dos  seus  elevados  poderes

econômico e político para desequilibrar o resultado das eleições.

Narraram que, entre os dias 06 e 07 de setembro de 2016, houve a promessa e

efetiva instalação de poços tubulares, em troca do voto da população beneficiada, nas

seguintes  localidades:  Cachoeirinha,  Cacimbas,  Lagoa  dos  Veados,  Serra  Nova,



Assentamento Lago da Baixa e Nascimento, Calango/Queixada, Vereda, Lagoa dos Bois,

Lagoa da Pedra II, Lagoinha dos Macários, e Lagoa de Fora.

Além da  instalação  de  poços,  afirmaram que  houve  a  promessa e  efetiva  de

poste, canos de PVC e tijolos na Localidade Serra Nova; doação de caixas d’água na

Localidade Lagoa dos Bois; reparação e construção de barragem nas Localidades Pedro

do Mocó e Fechadão; promessa de distribuição de 55 (cinquenta e cinco) residências com

bomba, caixas d’água e 1.500 metros de canos de PVC; implantação de rede de água na

Localidade Patos; construção de barragem na Localidade Retiro; reparo na barragem da

Localidade  Serra  dos  Gringos;  limpeza  da  lagoa  na  Localidade  Lagoa  Comprida;

pavimentação  de  paralelepípedos  no  Povoado  São  Vitor;  distribuição  de  água  por

caminhão-pipa no município, pela Secretaria de Defesa Civil;  realização de limpeza na

Localidade Lagoa do Nascimento;  irregularidades nas contratações de empresas para

implantação de abastecimento de água e recuperação de barragens nas Localidades Pé

do Morro e Vistosa; distribuição irregular de cestas básicas e filtros pela Secretaria de

Defesa Civil.

Aduziram  os  impugnantes  que  o  conjunto  de  ilícitos  praticados  possuem

gravidade, tendo sido configurados o abuso de poder econômico e político e a captação

ilícita de sufrágio,  pelo que requereram a cassação o mandato eletivo dos candidatos

impugnados, além da declaração de inelegibilidade para as eleições que se realizarem

nos oito anos seguintes ao pleito de 2016.

As provas foram acostadas à inicial nas páginas 55-152 do ID 2280620.

Regularmente  citados  todos  os  impugnados  acostaram  defesa  aos  autos.  O

impugnado Paulo Jeovane de Sousa Santos apresentou defesa no ID 2280620 às fls.

187/202. O Sr. Nunes de Jesus Sousa, no ID 2280620, páginas 205/225.

Rian Marcos Alves da Silva apresentou defesa de ID 2280620, páginas 230/256.

Laércio Dias de Carvalho apresentou defesa de ID 2280620, páginas 259/275.

A impugnada Katiuscia de Oliveira Ribeiro Moraes apresentou defesa nas páginas

278/291 do ID 2280620. A defesa de Eumadeus Pereira Ferreira consta do ID 2280670,

páginas 4/17.

Carmelita de Castro Silva e Luis Alberto Costa Macedo apresentaram defesa de

ID 2280670, páginas 20/338.



O juiz de primeiro grau determinou o apensamento das duas ações, bem como

deferiu os pedidos de diligências e realização de perícia na mídia acostada na inicial.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí,  em resposta à solicitação do Juízo

Eleitoral, encaminhou a relação de contratos e de procedimentos licitatórios realizados

pela SEDEC no município de São Raimundo Nonato,  no exercício 2016 (ID 2280670,

págs. 58-78).

Ofício do Secretário de Defesa Civil, Hélio Isaias da Silva, informando acerca das

informações  e  documentos  relativos  a  relação  de  todas  as  obras,  serviços  e  bens

destinados  ao Município  de São  Raimundo Nonato –  PI,  durante  o  ano de  2016 (ID

2280670, págs. 58-78).

No  dia  10/07/2017,  houve  audiência  de  instrução  e  foi  realizada  a  oitiva  das

testemunhas arroladas pelos investigantes:  Raimundo Nonato da Costa França, Nilton

Araújo Candim Neto, Aerolino Ribeiro Deusdará, João Aparecido de Sousa e Cleonice

Ribeiro  da  Silva;  e  a  oitiva  das  testemunhas  arroladas  pelos  investigados:  Milton

Aparecido Dias Castro, Raimundo Fernandes Castro, Ivanaldo Santos Silva, Luis Ferreira

dos Santos Neto, Fábio de Sousa Barbosa e Berilo de Negreiros Paes (ID 2280920 –

págs. 97-104).

A degravação da audiência está reproduzida nos arquivos de ID 2281970.

Em atenção às diligências deferidas em audiência de instrução, acostou-se aos

autos  documentos  diversos,  inclusive  as  informações  técnicas  e  laudos  periciais  da

Polícia Federal.

Alegações finais dos impugnantes de ID 2281020, páginas 103-137.

Alegações finais dos impugnados de ID 2281020, páginas 140-214.

Parecer  do  Ministério  Público  Eleitoral  da  13ª  Zona Eleitoral,  de ID 2281020,

páginas 219-224, opinando pela procedência da ação.

Sentença, de ID 2281020, páginas 227-235, a qual decidiu o que segue:

“considero que se encontra prejudicada a análise da pretensão deduzida nesta

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, eis que os fatos apontados como ilícitos

já  foram  devidamente  analisados  na  Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral

supracitada, a cujos autos este feito se encontra apensado.



Assim, entendo que deve este processo sem extinto sem exame do mérito, por

perda do objeto, pois todo o seu conteúdo já fora analisado no âmbito da AIJE.

DISPOSITIVO:

Pelo  exposto,  acolho  a  preliminar  levantada  pelos  impugnantes  e,  com

fundamento  no  art.  485,  IV,  do  Código  de  Processo  Civil,  declaro  extinto  o

presente processo, sem exame do mérito”.

Recurso Eleitoral dos impugnantes no ID 2281020, págs. 250-258, alegando, em

síntese, que a AIME tem status constitucional e que, além disso, houve a determinação

para  que  fossem apensas  as  ações  e  serem julgadas  em conjunto.  Aduziram que  o

pedido na AIJE e na AIME não se confundem, bem como não há identidade de partes.

Contrarrazões dos impugnados no ID 2281020, págs. 270-292, pugnando pela

manutenção da sentença recorrida.

Parecer  do  Procurador  Regional  Eleitoral  no  ID  2700270  opinando  pelo

desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Petição no ID 2797020, de 17/02/2020, da causídica dos recorrentes, Sra. Luana

Paes de Almeida Castro, informando a renúncia aos mandatos a ela conferidos, pelos

quais patrocinava os recorrentes EUMADEUS PEREIRA FERREIRA, NUNES DE JESUS

SANTOS, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, PAULO

JEOVANE DE SOUSA SANTOS E KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MORAES na

presente ação.

A advogada acostou, ainda, as cartas de renúncia por meio das quais deu ciência

aos recorrentes,  todas recebidas pessoalmente por eles,  no dia 17/02/2020, data que

também foram juntadas aos autos (ID 2797070 e 2797170).

Os  recorrentes  juntaram  aos  autos  substabelecimento  com  reservas  para  a

advogada que subscreveu a peça recursal (ID 2797220).

O recorrente  Laércio  Dias de Carvalho  apresentou procuração  nos  autos,  em

28/02/2020,  bem como  pugnou  pela  concessão  de  prazo  razoável  para  que  o  novo

causídico aprecie e conheça dos autos (ID 2829070).



Em  02/03/2020,  o  recorrente  Nunes  de  Jesus  Santos  apresentou  nova

procuração, requerendo concessão de prazo razoável para conhecimento do feito, além

de pleitear a reunião dos presentes autos ao Recurso Eleitoral na Ação de Investigação

Judicial  Eleitoral  nº  0600531-66.2019.6.18.0000  para  julgamento  em  conjunto  (ID

2834720).

Na sessão do dia 16/03/2020, o Tribunal decidiu que os processos deveriam ser

julgados em conjunto, razão pela qual foram pautados para as sessões de julgamento dos

dias 23/03/2020 e 31/03/2020, as quais não ocorreram.

É o relatório.



V  O  T  O 

O  SENHOR  JUIZ  CHARLLES  MAX  PESSOA  MARQUES  DA  ROCHA

(RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor

Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

O recurso  eleitoral  é  cabível,  tempestivo,  foi  interposto  por  partes  legítimas e

preenchem  os  demais  requisitos  de  admissibilidade,  razões  pelas  quais  merece  ser

conhecido.

Consoante relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pelos impugnantes em

face de decisão do Juízo Eleitoral da 13ª Zona que extinguiu sem exame de mérito a Ação

de Impugnação de Mandato Eletivo nº 1-43.2017.6.18.0013, em face de reconhecimento

da litispendência à Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 554-27.2016.6.18.0013, que

tramitou naquela Zona e foi julgada parcialmente procedente.

O magistrado de piso entendeu que não se mostrava viável  nova análise, em

sede de Ação de Impugnação de Mandado Eletivo, do mesmo suporte fático e de suas

consequências jurídicas do julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

No vertente caso, o juízo eleitoral de primeiro grau asseverou que a AIJE teve

objeto mais amplo, contendo toda a pretensão deduzida posteriormente, no âmbito da

presente ação, uma vez que foi pleiteado “não somente a cominação de inelegibilidade,

mas também a cassação dos diplomas conferidos aos candidatos eleitos,  levando ao

mesmo resultado prático pretendido com o ajuizamento desta demanda constitucional”.

Como é cediço,  as ações eleitorais  em comento possuem naturezas distintas,

sendo  instrumentos  processuais  autônomos  com  causa  de  pedir  própria,  embora

possuam o mesmo escopo substancial, qual seja de assegurar a lisura e legitimidade do

pleito eleitoral.

Nesse aspecto, convém destacar que a ação de impugnação de mandato eletivo

é prevista na Constituição Federal (art. 14, § 10º) como ferramenta para desconstituição

de  mandato  eletivo  ilegitimamente  obtido,  por  meio  de  abuso  do  poder  econômico,

corrupção ou fraude, e combate à violação da soberania popular exercida pelo sufrágio

universal.



Por sua vez, a ação de investigação judicial eleitoral, prevista no artigo 22 da Lei

Complementar  nº  64/90,  é mais  ampla,  servindo para apurar  uso indevido,  desvio  ou

abuso de poder  econômico  ou político,  bem como utilização indevida  de  veículos  ou

meios de comunicação social.

Em  razão  das  distinções  existentes  entre  essas  ações,  evidenciava-se  o

corriqueiro manejo das duas ações, concomitantemente, mesmo que se tratassem dos

mesmos fatos.

Todavia, com o advento da LC n° 135/2010, que alterou o art. 22, XIV da LC nº

64/90,  ampliou-se  ainda  mais  o  objeto  da  AIJE,  possibilitando-se,  assim,  além  da

declaração de inelegibilidade, a cassação do registro ou do diploma do candidato eleito

através da prática de atos de abuso de poder.

Com isso, mesmo que se reconheça a diversa natureza das ações eleitorais, em

muitos casos,  especialmente se baseados nos mesmos fatos, mostra-se anacrônica a

tramitação de duas ações substancialmente idênticas.

No  caso  em  tela,  ambas  as  ações  são  fundamentadas  pelos  mesmos  fatos

enquadrados pela parte autora como ilícitos, sendo que a presente AIME foi ajuizada em

09/01/2017 e apresenta reprodução fiel  dos fatos narrados na petição inicial  da AIJE,

ajuizada  alguns  dias  antes,  em  14/12/2017,  tendo  sido  apenas  adaptadas  as

peculiaridades jurídicas de cada instrumento.

Ademais,  registre-se  que  embora  o  pólo  passivo  da  referida  AIJE  seja  mais

extenso  do  que  o  desta  AIME,  todos  os  impugnados  já  tinham  sido  incluídos  como

investigados  na  correspondente  Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral.  Além  disso,

observa-se uma identidade na causa de pedir,  sendo o pedido na AIME inteiramente

abrangido pelo da AIJE.

Desse modo, conclui-se que, embora se reconheça a distinção entre as ações

eleitorais, “a identidade dos elementos fáticos impõe reconhecer que toda a pretensão

deduzida  no  âmbito  da  presente  AIME já  se encontra  contida  na AIJE anteriormente

ajuizada,  não  sendo  possível  obter  nenhum  resultado  prático  diverso”,  como  bem

registrado na sentença vergastada.

Ressalte-se, por oportuno, que as provas colacionadas aos presentes autos são

as mesmas que instruíram a AIJE nº 554-27.2016.6.18.0013, não tendo sido observada



qualquer outra prova adicional àquelas já examinadas pela instância ordinária na aludida

ação.

Notadamente, a identidade de demandas que caracteriza a litispendência é uma

identidade jurídica, quando idênticos os efeitos jurídicos dos pedidos das ações. Portanto,

a teoria da tríplice identidade na caracterização da litispendência, retirada da leitura do

art. 337, § 2º do CPC, deve transcender a identidade dos elementos da ação para se

entender que o reconhecimento desse instituto  destina-se a evitar a multiplicidade de

processos que busquem o mesmo resultado prático.

No que pertine ao reconhecimento do instituto da litispendência nessas ações

eleitorais,  observa-se  que  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  vem  decidindo  no  sentido  da

possibilidade  de  extinção  do  processo  pela  incidência  desse  instituto  quando  há

identidade da relação jurídica-base, a qual deve ser analisada à luz das circunstâncias

concretas. A saber, segue ementa do leading case nesse tema, o qual vem norteando o

posicionamento daquela Corte:

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  DE  MANDATO  ELETIVO.

ABUSO  DO  PODER  ECONÔMICO.  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE  SUFRÁGIO.

LITISPENDÊNCIA.  1. A  litispendência  entre  feitos  eleitorais  pode  ser

reconhecida quando há identidade da relação jurídica-base das demandas,

não  sendo  possível  afirmar  aprioristicamente  e  de  forma  generalizada  a

impossibilidade de sua ocorrência. 2. As análises das situações fáticas e de

direito que impõem o reconhecimento da litispendência devem ser feitas à

luz do caso concreto. 3. A litispendência pode ser verificada quando há plena

identidade  de  fatos  e  provas  já  examinados  pela  instância  julgadora  em feito

anterior, sem que se tenha elemento novo a ser considerado, como, por exemplo,

quando descobertas novas provas ou se pretenda a reunião de fatos isolados

que, por si, podem ser insignificantes, mas no conjunto são aptos a demonstrar a

quebra dos princípios constitucionais que regem as eleições. 4. Hipótese em que

o Tribunal de origem registrou a completa identidade entre os fatos apurados no

feito  e  os  examinados  em  representação  anterior,  cujo  pedido  foi  julgado

procedente para cassar o mandato do representado. Litispendência reconhecida.

(TSE, Respe 348, Rel. Min. Henrique Neves, julgado em 12/11/2015, DJe – Diário

de Justiça Eletrônico – Tomo 233, data 10/12/2015, pág. 127).



De  igual  modo,  têm  decidido  os  Tribunais  Regionais  Eleitorais,  segundo  os

arestos a seguir transcritos:

RECURSO  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  DO  MANDATO  ELETIVO.

TERMO FINAL DO PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRORROGAÇÃO

PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O PERÍODO ESTABELECIDO NO ART. 220

DO CPC. DECADÊNCIA AFASTADA. LITISPENDÊNCIA. MERA REPRODUÇÃO

DE AIJE AJUIZADA PELO MESMO AUTOR COM BASE NOS MESMOS FATOS.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.  Rejeição da

preliminar  de inépcia  da  inicial  por  suposta  ausência  de  narrativa  fática  e  de

indicação de meios de prova. Os fatos imputados ao recorrido estão devidamente

expostos  na  peça  vestibular,  que  foi  instruída  com  documentos  e  contém

requerimento  de  produção  de  prova  testemunhal.  2.  O  termo  final  do  prazo

decadencial que adentra o recesso forense fica prorrogado para o primeiro dia útil

subsequente ao período de suspensão dos prazos processuais previsto no art.

220  do  CPC.  Precedente  desta  Corte.  Decadência  afastada.  3.  Desde  a

alteração  do  inciso  XIV  do  art.  22  da  LC  64/90  pela  LC  135/2010,

possibilitando  a  cassação  do  diploma  em  AIJE,  é  possível  existir

litispendência entre AIME e AIJE que versem sobre os mesmos fatos, já que

o objeto da AIME está contido no da AIJE. Precedentes desta Corte. 3. No

presente caso, verifica-se que as partes e a causa de pedir são os mesmos

da AIJE 361-62,  e  o  pedido da  presente  demanda está compreendido no

daquela. Ambas as ações foram propostas pelo mesmo autor em face do mesmo

réu, sob a alegação de compra de votos no dia da eleição, com base nos mesmos

fatos, e nas duas o autor busca a cassação do diploma do réu. Inegável, assim,

a  identidade  entre  os  elementos  das  demandas,  a  reclamar  o

reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do presente

feito sem apreciação do mérito,  como preceitua o art.  485,  V, do CPC.  5.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.

485,  V,  do CPC. (TRE - RJ -  RE: 448 GUAPIMIRIM - RJ,  Relator:  CRISTINA

SERRA FEIJÓ, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data de Publicação: DJERJ -

Diário da Justiça Eletrônico do TRE - RJ, Tomo 190, Data 24/08/2018, Página

17/15).



ELEIÇÕES  2014.  AIME.  MULTIPLICIDADE  DE  AÇÕES.  INSEGURANÇA

JURÍDICA.  LITISPENDÊNCIA.  RECONHECIMENTO.  EXTINÇÃO  SEM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A multiplicidade de ações calcada nos mesmos

fatos e sem inovação nos respectivos conjuntos probatórios é um fenômeno que

deve ser combatido na prestação jurisdicional, porquanto geram a possibilidade

de  decisões  conflitantes,  o  que  atrai  o  a  odiosa  insegurança  jurídica.  2.  A

disparidade das fases de tramitação dos feitos que versam sobre fatos idênticos é

comum quando as ações conexas envolvem AIME e AIJE, hipótese dos autos,

pois aquela espécie apenas pode ser oposta 15 (quinze) dias após a diplomação,

enquanto  a  ação  de  investigação  pode  ser  interposta  desde  a  escolha  dos

candidatos até a diplomação, razão pela qual a reunião de processos torna-se

inviável. 3. A tríplice identidade revela-se ineficaz para aferir essa identidade no

âmbito eleitoral,  notadamente em relação ao cotejo das partes e pedido. 4. As

ações eleitorais possuem como matriz dogmática a guarida de manutenção da

lisura do prélio eleitoral em sua ampla acepção. Portanto, as demandas eleitorais,

mormente aquelas que tratam de ilícitos que maculam o pleito, são de natureza

coletiva e propostas por entes coletivos e, regra geral, em legitimação concorrente

e disjuntiva: partidos políticos, coligações e Ministério Público, e o candidato, que

atua  como portador  ideológico  da  sociedade  (legitimação  extraordinária).  5.  A

adoção  da  relação  jurídica-base  para  se  aferir  a  identidade  de  ações,  em

princípio,  poderia  se  mostrar  mais  adequada,  porque  dispensa  o  cotejo  de

coincidência entre partes e pedido. Inobstante, esse critério parece não resolver o

problema  específico  das  ações  eleitorais,  porquanto  existe  uma  zona  de

intersecção  das  respectivas  causas  de  pedir,  qual  seja,  abuso  do  poder

econômico e político, que se revelam em quase todas as demandas que visam

afastar  o  candidato  eleito.  É  dizer,  todas  essas  ações  possuem  um  mesmo

fundamento ontológico: o combate ao abuso de poder sob a perspectiva de todas

suas facetas. 6. Com efeito, o critério de utilidade (pragmático/consequencialista)

é o mais adequado para se aferir a identidade de ações. Assim, para identificar a

litispendência, deve-se ter como parâmetro as consequências sancionatórias com

seu espeque no pedido mediato (objeto que se busca). 7. Inobstante, ainda que

aferida a identidade de ações,  não haverá litispendência  entre demandas que

tenham elementos  novos  a  serem considerados,  como,  por  exemplo,  quando

descobertas novas provas ou se pretenda a reunião de fatos isolados que, por si,



podem ser insignificantes, mas no conjunto são aptos a demonstrar a quebra dos

princípios constitucionais que regem as eleições. 8. In casu, a Impugnante busca

comprovar  essas  condutas,  notadamente  com  elementos  de  outras  ações  já

julgadas por este tribunal, ou ainda em instrução ou mesmo já em grau recursal

perante o TSE. 9. Litispendência reconhecida. 10. Ação de Impugnação extinta

sem resolução  do  mérito.  (AR –  Ação  Rescisória  nº  665  –  TRE-Manaus/AM.

Acórdão  nº  85  de  05/10/2017,  Relator  Felipe  dos  Anjos  Thury.  Publicação

DJE/AM, Tomo 191, Data 16/10/2017, Página 10/11).

Outrossim, a doutrina de José Jairo Gomes corrobora o entendimento de que é

possível a existência de litispendência entre AIJE e AIME, pois se tratando do mesmo

fundamento  fático,  o  pedido  formulado  na  AIME  estará  abrangido  na  AIJE.  O  autor

defende que:

“Entre AIJE e AIME também poderá haver litispendência, se forem idênticos os

fatos postos na causa de pedir. É que o provimento jurisdicional na AIJE é mais

amplo, compreendendo o da AIME. Deveras, enquanto na AIJE pode-se constituir

inelegibilidade, cassar o pedido de registro ou o diploma do réu, na AIME só é

possível cassar mandato (que, na prática, possui o mesmo efeito da cassação do

diploma)”1.

Por fim, obter dictum, cumpre registrar que não entendo ser o caso de continência

entre as ações. Nos termos do art. 56 do CPC, “dá-se a continência entre 2 (duas) ou

mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido

de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.

Inobstante,  mesmo que  se  compreendesse  pela  existência  desse  instituto,  na

linha do disposto no art. 57 do CPC, se a ação ulterior está contida na primeira, como no

caso dos autos, é caso de consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Com efeito, diante do exposto, entendo que, configurada a identidade da relação

jurídica-base entre as ações em epígrafe, a litispendência entre elas, com a consequente

extinção do feito sem exame de mérito, foi acertadamente reconhecida na decisão de

primeiro grau.

1 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 13. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017. p. 693.



Com  essas  considerações,  em  consonância  com  o  parecer  do  Procurador

Regional  Eleitoral,  VOTO  pelo  conhecimento  e  desprovimento  do  presente  recurso

eleitoral, mantendo hígida a sentença recorrida.

É o voto.



 V O T O –  V I S T A

 

O  SENHOR  DESEMBARGADOR  FERNANDO  LOPES  E  SILVA  NETO:

Conforme relatado,  trata-se  de  Recurso  Eleitoral  interposto  pela  Coligação  “Força  do

Povo” e Avelar de Castro Ferreira em face da Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Zona

Eleitoral que decidiu pela extinção, sem resolução de mérito, da Ação de Impugnação de

Mandato Eletivo 1-43.2016.6.18.0013, sob o fundamento de existência de litispendência à

Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral  554-27.2016.6.18.0013,  a  qual  foi  julgada

parcialmente procedente pelo juízo a quo.

O eminente Juiz Relator votou pela confirmação da Sentença, em consonância

com o parecer ministerial.

Com o escopo de examinar melhor a matéria e proferir um voto mais abalizado,

pedi vista dos autos.

Pois bem. Da leitura atenta do presente feito, verifica-se que a AIJE, ajuizada em

14.12.2016,  e  a AIME,  apresentada  posteriormente,  em 09.01.2017,  versam sobre os

mesmos fatos e, inclusive, exatamente por essa razão, as ações foram apensadas, tendo

havido uma única instrução probatória.

Enfatize-se  que,  além da similitude dos  fatos  e  provas,  todos os impugnados

também figuraram no polo passivo da AIJE. Além disso, o pedido contido na AIME, qual

seja, cassação do mandato eletivo e a declaração de inelegibilidade dos impugnados,

foram repetidos na Ação de Investigação.

Com efeito,  consoante  consignado  na  Sentença,  os  fatos  abordados  na  AIJE

foram reiterados na AIME, tendo sido analisados integralmente na Ação de Investigação,

levando  em  consideração  o  lastro  probatório  e  a  conduta,  a  participação  e  a

responsabilidade  dos  impugnados,  não  havendo,  portanto,  nenhum  efeito  prático  na

continuação do processo sub examine.  

Importante  registrar  que,  a  despeito  de  as  ações  multicitadas  se  referirem  a

instrumentos processuais distintos, com fundamentos jurídicos diversos, é patente que se

trata dos mesmos fatos, tendo a AIJE englobado toda a pretensão deduzida na AIME, não

sendo, assim, possível resultar em julgamentos com resultados diversos.  



Como é cediço, a AIME está prevista no art. 14, § 10, da Constituição Federal,

sendo cabível nos casos de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, cuja sanção

é a cassação do diploma.

Por sua vez, a Ação de Investigação encontra-se disciplinada no art. 22 da Lei

Complementar 64/90, comportável nas hipóteses de 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. 

Conforme  destacado  na  Sentença,  era  bastante  recorrente  o  ajuizamento  da

AIME e da  AIJE com base  nos  mesmos fatos.  Realmente,  antes  da  vigência  da  Lei

Complementar 135/2010, tal fato se justificava, porquanto na AIJE não havia a previsão

de cassação do mandato eletivo.

Contudo, após o advento da mencionada lei, a qual admitiu, além da declaração

de inelegibilidade, também a cassação do diploma do candidato em sede de AIJE, mesmo

que julgada após a proclamação dos eleitos,  deixou de existir  razão para continuar a

tramitação da AIME de forma autônoma, como muito bem decidido pelo juiz de piso.

Por isso, após a vigência da Lei 135/2010, passou-se a admitir a litispendência

entre AIJE e AIME que tratam dos mesmos fatos, uma vez que o objeto desta ação está

contido  naquela.  Nesse  sentido,  precedente  do  TRE/RJ,  no  julgamento  do  Recurso

Eleitoral 448, da relatoria da Juíza Cristina Serra Feijó, publicado no Diário da Justiça

Eletrônico do TRE – RJ em 24/08/2018.

Frise-se que as sanções a serem aplicadas na AIME também podem ser fixadas

na AIJE. Deveras, desnecessária e desarrazoada a movimentação da máquina judiciária,

a qual, como sabido, já se encontra assoberbada por elevado número de processos, para

reexaminar matéria que, repita-se, não trará nenhum resultado prático. 

Efetivamente,  como afiançado no parecer do Procurador Regional Eleitoral (ID

2700270):

“Tornou-se obsoleta a tramitação de duas ações que,  embora distintas,  sejam

baseadas nos mesmos fatos. É verdade que, o polo passivo da aludida AIJE é

mais extenso do que o da presente AIME, no entanto, todos os impugnados na

Ação  de  Impugnação  constam  como  investigados  na  Ação  de  Investigação



Judicial  Eleitoral.  Ademais,  a causa de pedir  é a mesma e o pedido da AIME

encontram-se completamente englobado pela AIJE”.

Relevante mencionar que, como destacado no voto do Relator,  “identidade de

demandas que caracteriza a litispendência é uma identidade jurídica, quando idênticos os

efeitos  jurídicos  dos  pedidos  das  ações.  Portanto,  a  teoria  da  tríplice  identidade  na

caracterização  da  litispendência,  retirada  da  leitura  do  art.  337,  §  2º  do  CPC,  deve

transcender a identidade dos elementos da ação para se entender que o reconhecimento

desse instituto destina-se a evitar a multiplicidade de processos que busquem o mesmo

resultado prático”.

Nesse mesmo sentido, acerca da “teoria da identidade da relação jurídica-base”,

oportunas as lições dos renomados processualistas Luiz Guilherme Marinoni  e Daniel

Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo:

(...) é preciso perceber que, embora o critério da tríplice identidade tenha sido

positivo entre nós, é possível ainda cotejar ações pelo critério da relação jurídica

base para chegar-se à conclusão de que há litispendência ou coisa julgada entre

duas ações sem que essas tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Isso  porque  o  critério  fornecido  pelos  “tria  eadem” pode  ser  insuficiente  para

resolver  problemas atinentes à identificação e semelhança entre as ações em

determinadas situações. Nesses casos além de empregar-se o critério da tríplice

identidade, pode-se recorrer subsidiariamente ao critério da relação jurídica base

a fim de se saber se há ou não ação repetida em determinado contexto litigioso

(...)”.  (Código  de  Processo  Civil  Comentado  artigo  por  artigo  2a.  edição,  São

Paulo, editora RT, pág. 311).

De  fato,  acha-se  em  curso  uma  evolução  dos  julgados  do  Tribunal  Superior

Eleitoral,  no sentido de que há litispendência  nas hipóteses de identidade de relação

jurídica-base (como é o caso ora em apreço), distanciando-se, assim, da teoria da tríplice

identidade, como se vê no julgamento do Recurso Especial 00000054420136170144, da

relatoria da Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, publicado no Diário de Justiça

Eletrônico em 25/04/2016, e do Recurso Especial 3-48, da relatoria do Ministro Henrique

Neves,  publicado  no  Diário  de  Justiça  Eletrônico  em  10.12.2015,  mencionado  pelo

Relator.



Repise-se  que  os  Tribunais  Pátrios  têm  considerado  insuficiente  a  teoria  da

tríplice identidade (na qual para uma demanda ser igual a outra, necessariamente ambas

devem  possuir  mesmas  partes,  causa  de  pedir  e  pedido),  passando  a  admitir  nas

hipóteses em apreço a Teoria da Identidade da Relação Jurídica-Base (que para uma

ação seja considerada idêntica basta apenas identidade de conteúdo, ou seja versarem

sobre a mesma situação fática e jurídica em mais de um processo). Esse entendimento

deve se consolidar em decorrência do advento do novo sistema processual inaugurado

pela Lei 13.105/2015 (novo CPC), que prestigia a segurança jurídica e a efetividade da

jurisdição, mediante a racionalização do desenvolvimento da atividade jurisdicional.

Destarte, a conclusão inarredável é que, no caso em tela, em que há igualdade de

substrato fático entre a AIME e a AIJE, resta configurada a litispendência, devendo, por

conseguinte, ser extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485,

V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,  ACOMPANHO o

bem fundamentado voto do Relator, confirmando a Sentença que extinguiu a Ação de

Impugnação de Mandato Eletivo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do

Código de Processo Civil.

É o voto.



V  O  T  O    (V  E  N  C  I  D  O)

O SENHOR JUIZ ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS: Senhor Presidente,

A AIME Nº 0600533-36.2019 foi extinta na Zona Eleitoral por litispendência, sob o

fundamento de que: 

“as duas ações (AIME e AIJE), embora distintas, são baseadas nos mesmos fatos.

O polo passivo da aludida AIJE é mais extenso do que o da presente AIME, no

entanto, todos os impugnados na Ação de Impugnação constam como investigados

na Ação de Investigação Judicial Eleitoral. A causa de pedir é a mesma e o pedido

da AIME encontram-se completamente englobado pela AIJE.”

A litispendência  encontra  previsão no art.  337,  § 1° ao 4º,  da novel  legislação

processual civil, a saber:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§  1° Verifica-se  a  litispendência  ou  a  coisa  julgada  quando  se  reproduz  ação

anteriormente ajuizada.

Por muito tempo o TSE não admitia, em hipótese alguma, a litispendência entre

AIME e AIJE. No entanto, diante das inúmeras ações idênticas, mudou de entendimento

abrindo a possibilidade desde que houvesse a tríplice identidade. 

O julgamento que deu uma reviravolta foi o REspe 3-48, de relatoria do Ministro

Henrique Neves, julgado em 12.11.2015, no qual se assentou que “a litispendência entre

feitos eleitorais pode ser reconhecida quando há identidade da relação jurídica-base das

demandas,  não  sendo  possível  afirmar  aprioristicamente  e  de  forma  generalizada  a

impossibilidade de sua ocorrência”.

Porém,  a  jurisprudência  do  TSE  também  tem  privilegiado  outras  técnicas

processuais, tais como a reunião de ações ou o julgamento conjunto das demandas, em

detrimento da extinção de um dos feitos por litispendência. 



Cito,  por  exemplo,  o  julgamento do RO 2227-82,  de relatoria  da Ministra  Rosa

Weber,  julgado  em 6.3.2018,  do  qual  destaco  o  seguinte  trecho:  “a  discussão  sobre

existência ou não de litispendência e a alteração do entendimento do tribunal a quo não

têm relevância prática no caso concreto, já que todos os processos estão sendo julgados

em conjunto pelo TSE”.

Assim,  VOTO pela  reforma da  sentença  para  afastar  a  extinção  da  ação  com

aplicação  do  art.  1.013,  §  3º,  I,  do  Novo  CPC,  já  que  o  processo  encontra-se  em

condições de imediato julgamento.



E  X  T  R  A  T   O     D  A     A  T  A

RECURSO  ELEITORAL  Nº  0600533-36.2019.6.18.0000  (PJE).  ORIGEM:  SÃO

RAIMUNDO NONATO/PI (13ª ZONA ELEITORAL)

Recorrente: Coligação FORÇA DO POVO

Advogados:  Raimundo de Araújo Silva Júnior (OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes

Mousinho Neiva (OAB/PI:  6.544),  Ana Tereza de Castro  Ferreira  Fernandes (OAB/PI:

5.605), José Adailton Araújo Landim Neto (OAB/PI: 13.752), Pedro de Alcântara Ribeiro

(OAB/PI: 2.402) e Horácio Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI:11.969)

Recorrente: Avelar de Castro Ferreira

Advogados:  Raimundo de Araújo Silva Júnior (OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes

Mousinho Neiva (OAB/PI:  6.544),  Ana Tereza de Castro  Ferreira  Fernandes (OAB/PI:

5.605), José Adailton 

Araújo  Landim  Neto  (OAB/PI:  13.752),  Pedro  de  Alcântara  Ribeiro  (OAB/PI:  2.402),

Terezinha  de  Castro  Ferreira  (OAB/PI:  9.106)  e  Horácio  Lopes  Mousinho  Neiva

(OAB/PI:11.969)

Recorridos: Carmelita de Castro Silva e Luís Alberto Costa Macêdo

Advogada: Geórgia Ferreira Martins Nunes (OAB/PI: 4.314) 

Recorrido: Laércio Dias de Carvalho

Advogado: Josino Ribeiro Neto (OAB/PI: 748) 

Recorrido: Nunes de Jesus Santos

Advogados: José Norberto Lopes Campelo (OAB/PI: 2.594) e Isabelle Marques Sousa

(OAB/PI: 9.309) 

Recorrido: Rian Marcos Alves da Silva

Advogado: Germano Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI: 5.952)

Recorridos: Eumadeus Pereira Ferreira, Katiuscia de Oliveira Ribeiro Moraes e Paulo

Jeovane de Sousa Santos

Relator: Juiz Charlles Max Pessoa Marques da Rocha

Decisão:  ACORDAM  os  Membros  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Piauí,por

unanimidade, CONHECER do recurso e, por maioria, vencido o Juiz Antônio Soares dos

Santos, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do voto do Relator.



Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José James Gomes Pereira.

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Fernando

Lopes e  Silva  Neto  (Desembargador  convocado),  Agliberto  Gomes Machado,  Antônio

Soares dos Santos, Thiago Mendes de Almeida Férrer, Aderson Antônio Brito Nogueira e

Charlles  Max  Pessoa  Marques  da  Rocha.   Presente  o  Procurador  Regional  Eleitoral

Doutor  Leonardo  Carvalho  Cavalcante  de  Oliveira.  Não  participou  do  julgamento  o

Desembargador Erivan José da Silva Lopes, mercê de sua ausência na sessão em que

iniciada a apreciação do feito.

SESSÃO DE 19.5.2020







































ACÓRDÃO Nº 060042859 

RECURSO ELEITORAL Nº 0600428-59.2019.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: RIBEIRA DO

PIAUÍ/PI (72ª ZONA ELEITORAL - ITAUEIRA/PI)

Recorrente: Arnaldo Araújo Pereira da Costa

Advogados: Virgílio Bacelar de Carvalho (OAB/PI: 2.040), Perpetua do Socorro Carvalho

Neta (OAB/PI: 12.976) e Daniel Carvalho Oliveira Valente (OAB/PI: 5.823) 

Recorrentes:  Maria Leônidas Teles de Melo,  Aluízio da Silva Osório e Cláudio Bruno

Araújo Costa

Advogados:  Virgílio  Bacelar  de  Carvalho  (OAB/PI:  2.040)  e  Perpetua  do  Socorro

Carvalho Neta (OAB/PI: 12.976) 

Recorridos: Coligação SOMOS TODOS RIBEIRA e Josicleide Borges de Sousa

Advogados:  Raimundo de Araújo Silva Júnior (OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes

Mousinho Neiva (OAB/PI: 6.544), Ivan Lopes de Araújo Filho (OAB/PI: 14.249), Débora

Maria Costa Mendonça (OAB/PI: 9.203) e Emmanuel Fonsêca de Souza (OAB/PI: 4.555) 

Relator: Juiz Substituto Alessandro dos Santos Lopes

RECURSO  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO A

VEREADOR ELEITO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97 E

22,  XIV,  DA  LC  64/90.  PRELIMINARES.

CERCEAMENTO  DE  DEFESA:  POR  AUSÊNCIA  DE

EXPEDIÇÃO  DE  CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA

DE TESTEMUNHAS; POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

DAS PARTES PARA REQUEREREM DILIGÊNCIAS;  E

POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PROMOTOR

ELEITORAL.  NÃO  ACOLHIMENTO.  MÉRITO:



ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE

SUFRÁGIO  E  DE  ABUSO  DO  PODER  ECONÔMICO.

FORNECIMENTO  DE  44  PASSAGENS  AÉREAS  E

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ELEITORES DE RIBEIRA

DO PIAUÍ RESIDENTES EM SÃO PAULO, EM TROCA

DE  VOTOS.  FORNECIMENTO  DE  MATERIAL  DE

CONSTRUÇÃO  E  DE  DINHEIRO  EM  TROCA  DE

VOTOS.  ILÍCITOS  SUFICIENTEMENTE

COMPROVADOS NOS AUTOS. DESPROVIMENTO DO

RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1. Preliminar de cerceamento de defesa em razão de não

terem sido expedidas cartas precatórias para a oitiva de

testemunhas. As cartas precatórias somente devem ser

expedidas durante a instrução de uma AIJE em situações

excepcionais, uma vez que cabe às partes que arrolaram

as  testemunhas  o  ônus  de  conduzi-las  à  audiência.

Ademais, não ficou demonstrada, pela parte interessada,

a  necessidade/imprescindibilidade  da  oitiva  das  duas

testemunhas  arroladas,  mediante  carta  precatória.  Por

fim,  a  argumentação  de  cerceamento  de  defesa,

suscitada apenas em sede de alegações finais, afigura-

se preclusa. Preliminar rejeitada.

2.  Na  linha  do  entendimento  firmado  pelo  TSE,  “nos

termos do entendimento firmado nesta Corte, não ocorre

cerceamento de defesa quando o juiz,  motivadamente,

entende  desnecessária  ou  protelatória  a  produção  de

outras  provas  porque  suficiente  à  solução  da

controvérsia  o  acervo  probatório  presente  nos  autos.”

(Precedente:  AgR-REspe  nº  1669-13/DF,  rel.  Min.  Luiz

Fux,  DJe  de  27.10.2016).  8.  Agravo  regimental

desprovido.  (TSE  -  RESPE:  70328  BARAÚNA -  RN,

Relator: Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Data de



Julgamento:  19/04/2018,  Data  de  Publicação:  DJE  -

Diário de justiça eletrônico, Data 07/05/2018, Página 45)

(Grifos acrescidos)

3. A teor do art. 219 do Código Eleitoral, “na aplicação da

lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados

a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades

sem  demonstração  de  prejuízo”.  No  caso,  foi  arguida

preliminar  de  cerceamento  de  defesa  por  ausência  de

manifestação do MPE, contudo, na instância recursal, o

próprio  Procurador  Regional  Eleitoral  pugnou pelo  não

acolhimento da  preliminar  arguida,  ante  a  ausência  de

prejuízo para o mérito da demanda.

4. Na espécie, o conjunto probatório dos autos revelam

que os investigados Arnaldo Araújo Pereira da Costa e

Maria Leônidas Teles de Melo tiveram participação direta

na prática dos ilícitos narrados na inicial, consistentes no

fornecimento  de  44  passagens  aéreas,  com  mesmo

código  de  reserva  "DDK5MQ"  e  pagamento  único,  no

valor de R$ 70.081,33 (setenta mil e oitenta e um reais e

trinta e três centavos), e locação de ônibus a eleitores de

Ribeira do Piauí-PI que residem em São Paulo, para se

deslocarem e neles votarem nas eleições de 2016. Além

disso,  foi  constatado  o  fornecimento  de  material  de

construção e de dinheiro a eleitores em troca de voto.

5. Diante da gravidade das condutas, das circunstâncias

em  que  foram  praticadas,  do  valor  envolvido  nas

benesses  entregues  a  determinados  eleitores  do

município  de  Ribeira  do  Piauí  em troca  de  votos  nas

eleições  de  2016,  com  a  participação  direta  dos

candidatos  aos  cargos  de  Prefeito  e  Vice-Prefeito

daquele município, restaram caracterizados os ilícitos de



captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97)

e abuso do poder econômico (art. 22, XIV, da LC 64/90).

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Sob  a  Presidência  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  FRANCISCO

ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral

do  Piauí,  por  maioria,  vencido  o  Relator,  REJEITAR a  preliminar  de cerceamento  de

defesa por ausência de expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas, na

forma do voto divergente do Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer; por unanimidade,

REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de intimação das partes

para requererem diligências e ausência de manifestação do promotor eleitoral, na forma

do  voto  do  Relator;  e,  por  unanimidade,  CONHECER  do  recurso  e  NEGAR-LHE

provimento, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, seguindo

o comando do art. 224, § 4º, do Código Eleitoral, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em Teresina,

10 de fevereiro de 2020.

JUIZ ALESSANDRO DOS SANTOS LOPES

Relator



R E L A T Ó R I O

O SENHOR JUIZ ALESSANDRO DOS SANTOS LOPES (RELATOR):  Senhor

Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional

Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Na  peça  vestibular  a  Coligação  "Somos  Todos  Ribeira"

(PDT/PSDB/PSD/PSB/PR/PMB) e Josicleide Borges de Sousa acusam os investigados

de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico com base nos seguintes fatos

(ID Pje nº 1865920):

a)  Captação  ilícita  de  sufrágio:  oferecimento  de  passagens  aéreas  para

eleitores que moram em São Paulo se deslocarem para Ribeira do Piauí em troca de

votos. Asseveraram que as passagens foram compradas por meio da empresa Francisco

Carlos Couto Rocha ME, com saída de São Paulo dia 30/09/2016, às 23:15 e retorno dia

03/10/2016, às 2:35. Relataram que lista de passageiros da AZUL consta 44 passageiros

adultos e 2 (dois) bebês em um mesmo código de reserva, o que demonstraria que as

passagens  foram  compradas  conjuntamente.  Ressaltaram  que  a  lista  é  formada

inteiramente por  eleitores de Ribeira  do Piauí  que moram atualmente em São Paulo.

Apontaram  Aluizio  da  Silva  Osório  como  um  dos  principais  apoiadores  políticos  do

Prefeito eleito, sendo também proprietário de uma empresa no CEAGESP em São Paulo

e bem próximo da região onde estaria localizada a empresa que aparece nos bilhetes

eletrônicos dos eleitores,  sendo indício  que  foi  utilizada para  compra das passagens.

Aduziram que segundo relato de passageiros Cláudio Bruno Araújo Costa, cabo eleitoral,

primo  do  investigado  e  funcionário  da  CEAGESP,  foi  o  responsável  por  organizar  a

compra e entrega das passagens e levar os eleitores de Teresina para a cidade de Ribeira

do Piauí/PI. Colacionaram fotos de dentro do ônibus com os eleitores e Cláudio Bruno,

bilhetes  de  passagens  aéreas,  código  localizador  da  companhia,  fotos  dos  eleitores

dentro do avião, print de conversa no aplicativo Whatsapp em que um eleitor admite que

recebeu passagem para ir votar em Ribeira do Piauí.

b) Captação ilícita de sufrágio: doação de material de construção (telhas) para a

eleitora Raimunda de Carvalho e dinheiro para os filhos. Anexaram fotos e áudio em que

a eleitora afirma ter  recebido o material  em troca do voto para o investigado Arnaldo

Araújo Pereira da Costa.



Ao  final,  requereram  a  procedência  da  ação  para  cassar  os  registros  dos

candidatos investigados ou os diplomas,  declaração  de inelegibilidade e  aplicação de

multa por captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico.

Apresentaram rol de testemunhas, cópia de passagens, lista de passageiros da

empresa AZUL na reserva DDK5MQ, fotos de supostos eleitores, print de conversas em

aplicativo de rede social, degravação de discurso do investigado Arnaldo Araújo em São

Paulo. 

Rol  de  testemunhas:  Regilene  de  Morais  da  Silva,  Adriano  Feitosa  de  Lima,

Moisés da Silva Costa e Agnaldo Leonel da Silva. 

Os investigados Arnaldo Araújo Pereira da Costa e Maria Leonidas Teles de Melo

suscitaram,  preliminarmente,  inépcia  da  inicial  e  nulidade  das  provas.  No  mérito,

refutaram as acusações de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder e pugnaram pela

improcedência da ação (ID Pje nº (s) 1865970). 

Rol de testemunhas de Arnaldo Araújo Pereira da Costa: José Pitombeira Filho,

Janne  Valente  Barreto  Coelho,  Raiza  Borges  de  Sousa,  Nataniel  Borges  de  Sousa,

Ronaldo Vieira Rocha e Rivaldo Rodrigues de Carvalho.

Rol de testemunhas de Maria Leonidas Teles de Melo: José Pitombeira Filho,

Janne Valente Barreto Coelho, Maria Aparecida Araújo, Dayvid Borges de Sousa, Tauze

Borges Pereira e Rivaldo Rodrigues de Carvalho.

Os investigados  Cláudio Bruno Araújo Costa e Aluizio da Silva Osório negaram

todas as alegações postas na exordial e requereram a improcedência da ação (ID Pje nº

(s) 1865970). 

Rol de testemunhas de Cláudio Bruno Araújo Costa: Regilene de Morais da Silva,

Raiza Borges de Sousa, Nataniel Borges de Sousa e Rivaldo Rodrigues de Carvalho. 

Rol  de  testemunhas  de  Aluizio  da  Silva  Osório:  Nilton  Carvalho  dos  Santos,

Regilene de Morais da Silva, Rivaldo Rodrigues de Carvalho e Gerônimo.

O MM. Juiz Eleitoral deferiu diligência para a Empresa AZUL LINHAS AÉREAS

BRASILEIRAS  solicitando  informações  do  voo  AD4198,  de  Campinas/SP  para

Teresina/PI,  e  voo  AD4199,  de  Teresina/PI  para  Campinas/SP,  incluindo  relação  de

passageiros e responsável pelos pagamentos das passagens (ID Pje nº 1866020).



Manifestação dos investigantes acerca das preliminares arguidas pela defesa (ID

Pje nº 1866020).

Despacho designando audiência de instrução e expedição de cartas precatórias

para oitivas das testemunhas arroladas pelas partes (ID Pje nº 1866020).

Foram  expedidas  cartas  precatórias  para  oitiva  das  seguintes  testemunhas:

Dayvid  Borges  de  Sousa,  Maria  Aparecida  Araújo,  Nataniel  Borges  de  Sousa,  Raiza

Borges de Sousa, Regilene de Moraes da Silva, Rivaldo Rodrigues de Carvalho, Ronaldo

Vieira Rocha e Tauze Borges Pereira, conforme certidão ID Pje nº 1866020, fl. 34. 

Realizada  audiência,  mediante  gravação  Audiovisual,  com  a  oitiva  das

testemunhas José Adriano Feitosa de Lima, José Pitombeira Filho, Janne Valente Barreto

Coelho,  tendo  sido dispensada o depoimento  de Moises  da Silva  Costa.  Também foi

deferido pedido da parte investigante no sentido de determinar a expedição de ofício para

a empresa READ Serviços turísticos S/A, objetivando informações sobre o responsável

pelo pagamento e a forma de compra das passagens com reserva DDK5MQ. (ID Pje nº

1866020, fl. 35/41).

Juntada de informações pela empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

(ID Pje nº 1866020) 

Certidões do Oficial de Justiça ad doc Juízo da 315ª Zona Eleitoral da Comarca

de Osasco/SP, a qual informa que não foi possível notificar as testemunhas Raíza Borges

de  Sousa,  Rivaldo  Rodrigues  de  Carvalho,  Maria  Aparecida  Araújo  e  Tauze  Borges

Pereira  do  teor  do  mandado,  "tendo  os  vizinhos  informado  que  não  mora  nenhuma

pessoa  com  esse  nome  no  local  ou  nas  redondezas"  (ID  Pje  nº  1866020,  fls.

125/130/135/140).

Juntada  da  resposta  da  empresa  READ  Serviços  Turísticos  S.A  (ID  Pje  nº

1866020, 182/188).

O  MM.  Juiz  Eleitoral  determinou  a  intimação  das  partes  para  apresentarem

alegações finais (ID Pje nº 1866020, fl. 195). 

Cláudio Bruno Araújo Costa apresentou alegações finais sob ID Pje nº 1866020,

fls. 198/215. 

Aluisio da Silva Osório apresentou alegações finais sob ID Pje nº 1866070, fls.

2/23, na qual suscitou preliminar de cerceamento de defesa. 



Arnaldo Araújo Pereira da Costa e Maria Leonidas Teles de Melo apresentaram

alegações  finais  sob  ID  Pje  nº  1866070,  fls.  25/64,  arguindo  também  preliminar  de

cerceamento de defesa.

Alegações finais pelos investigantes sob ID Pje nº 1866070, fls. 64/82.

Em seguida, a parte investigante requereu o chamamento do feito à ordem, tendo

em vista  a  ausência  de  prazo  para  requerimento  de  eventuais  diligências  (ID Pje  nº

1866070, 84/85).

O  Ministério  Público  Eleitoral  deixou  de  apresentar  alegações  finais,  mas

manifestou-se favorável ao chamamento do feito a ordem, para que fosse aberto prazo

para as partes requererem diligências (ID Pje nº 1866070, fls. 90/93). 

Em sentença, o MM. Juiz Eleitoral rejeitou todas as preliminares arguidas pelas

partes e, no mérito, julgou procedente em parte a ação, para cassar os diplomas dos

investigados Arnaldo Araújo Pereira da Costa e Maria Leonidas Teles de Melo, bem como

declará-los inelegíveis e, ainda, aplicou multa a cada um dos investigados no valor de R$

31.923,00 (trinta e um mil, novecentos e vinte e três reais) (ID Pje nº 1866070) 

Irresignados, os investigados  Arnaldo Araújo Pereira da Costa, Maria Leonidas

Teles  de  Melo,  Aluízio  da  Silva  Ozório  e  Cláudio  Bruno  Araújo  Costa  interpuseram

Recurso Eleitoral de ID Pje nº 1866070 (fls. 110/155), no qual suscitam, preliminarmente,

ilicitude  da  gravação,  cerceamento  de  defesa  por  ausência  de  expedição  de  carta

precatória para oitiva das testemunhas arroladas pelos investigados e por ausência de

intimação  das  partes  para  requererem  diligências,  bem  como  por  ausência  de

manifestação  do  parquet quanto  ao  mérito  da  demanda.  No  mérito,  defendem  a

inexistência de captação ilícita de sufrágio, de abuso do poder econômico e, ao final,

requerem a total improcedência da ação.

Os  investigantes  apresentaram  contrarrazões  pugnando  pela  rejeição  das

preliminares e, no mérito, improvimento do recurso para que seja mantida a decisão de

piso em todos os seus termos (ID Pje nº 1866070, fls. 161/184).

O Ministério Público Eleitoral, por seu Procurador Regional, afasta as preliminares

arguidas. No mérito, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Pje

nº 2133770). 

É o relatório, Senhor Presidente.



V  O  T  O 

O SENHOR JUIZ ALESSANDRO DOS SANTOS LOPES (RELATOR):  Senhor

Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional

Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Conheço do recurso, porque preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

A princípio, registro que as alegações referentes à ilicitude da prova devem ser

analisadas  quando  da  regular  apreciação  das  questões  meritórias,  considerando  o

princípio da primazia do mérito (art. 4º, do NCPC).

Antes, porém, de analisar o mérito, cumpre enfrentar as questões preliminares

aduzidas pelos investigados em seu recurso, o que passo a fazer.

I. DAS PRELIMINARES:

I.1  –  CERCEAMENTO DE DEFESA:  AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA

PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS 

Os  recorrentes  aduzem  que  "o  investigado  Aluisio  da  Silva  arrolou  duas

testemunhas (fls. 185/186), Nilton Carvalho dos Santos e Gerônimo, para serem ouvidas

por meio de carta precatória´,  uma vez que residem na capital  paulista,  mas que, no

entanto, teve seu requerimento de oitiva das suas testemunhas solenemente ignorado

pelo juízo a quo ao ponto do nobre magistrado, sequer ter indeferido". 

Dessa forma, alegam que houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva

das referidas testemunhas, implicando na nulidade processual por ofensa à ampla defesa.

Os investigantes, por outro lado, defendem que o Juízo "sequer estava obrigado a

ouvi-las  por  meio  de  precatórias.  Sobretudo,  o  art.  22,  V,  da  LC 64/90,  estabelece,

expressamente,  que  as  testemunhas comparecerão  independente  de  intimação.  (...)".

Também asseveram que não houve demonstração de prejuízo. 

No caso, verifico que o investigado Aluizio da Silva Osório apresentou regular e

tempestivo  rol  de  testemunhas,  no  qual  requereu  as  oitivas  de  Nilton  Carvalho  dos

Santos, Regilene de Morais da Silva, Rivaldo Rodrigues de Carvalho e Gerônimo, todos

residentes em São Paulo.



O MM. magistrado  a quo  determinou a expedição de várias cartas precatórias

para o Juízo Eleitoral de Osasco/SP para oitivas das testemunhas arroladas pelas partes,

quais  sejam: Dayvid  Borges  de  Sousa,  Maria  Aparecida  Araújo,  Nataniel  Borges  de

Sousa,  Raiza  Borges  de  Sousa,  Regilene de Moraes da  Silva,  Rivaldo Rodrigues  de

Carvalho,  Ronaldo Vieira Rocha e Tauze Borges Pereira,  conforme certidão ID Pje nº

1866020, fl. 34.

Porém, não houve expedição de carta  precatória  para oitiva  das testemunhas

Nilton Carvalho dos Santos e Gerônimo, conquanto tenha havido notificação para outras

testemunhas residentes na mesma região.

Na sentença o Juízo Eleitoral de piso registrou que:  "(...) quanto à ausência de

inquirição das testemunhas Nilton Carvalho dos Santos e Gerônimo, aplico o disposto no

art. 377 do CPC no sentido de que as Cartas Precatórias não suspendem o julgamento

do processo, de maneira que podem ser juntadas aos autos a qualquer momento. É que

apenas ocorre a suspensão do processo em caso de requerimento da parte quanto à

imprescindibilidade da prova, o que não ocorreu." 

Destaco, por oportuno, que o MM. Juiz sentenciante não foi o mesmo que instruiu

inicialmente o processo, o que possivelmente pode ter ocasionado o referido embaraço no

trâmite da ação. 

O  procedimento  estatuído  pelo  art.  22  da  Lei  Complementar  nº  64/90,  prevê

expressamente a possibilidade de requerimento de produção de prova testemunhal, cujo

momento processual adequado para a defesa é com a apresentação da peça defensiva.

Vejamos: 

Art.  22.  Qualquer  partido  político,  coligação,  candidato  ou  Ministério  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 seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997) 

(...)



a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-

se-lhe  a  segunda  via  apresentada  pelo  representante  com  as  cópias  dos

documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa,

juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível; 

É cediço, pois, que ao Juízo incumbe apreciar a serventia e utilidade das provas

para o adequado deslinde da causa, não havendo impedimento de ordem processual que

o magistrado de forma fundamentada indefira o requerimento probatório acostado pelas

partes litigantes.

No  entanto,  no  caso  tratado  o  MM.  magistrado  de  primeiro  grau  deixou  de

apreciar  o  pedido de produção da aludida prova testemunhal,  que,  conforme exposto

acima, encontra expressa previsão na norma legal.

Verifico,  também,  que  nas  alegações  finais  os  investigados  expressamente

registraram que  "referidas  testemunhas  tratam de  pessoas  mencionadas  na  inicial  e

consta de fotos, print e da relação de passageiros que instruíram a petição inicial. Daí

porque  foram  arroladas,  logo  eram  e  são  imprescindíveis  para  defesa.  Data  vênia,

devendo ser ouvidas." 

Observo, inclusive, que Jerônimo Sousa consta na lista de passageiros acostada

com a inicial e a testemunha Nilton Carvalho dos Santos foi expressamente citado pela

defesa do Sr. Aluizio da Silva Osório, oportunidade em que se argumentou que se tratava

de  empregado único do investigado no seu box na  CEAGESP, a  fim de  contrapor  a

alegação constante na inicial pelos investigantes de que "o Sr. Aluísio ameaçou realizar o

desconto no salário dos eleitores - muitos dos quais trabalham para ele na CEAGESP -

caso eles não apresentassem o comprovante de que teriam votado na eleição." 

Com efeito, houve demonstração de patente prejuízo para a defesa, diante da

violação ao devido processo legal,  contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há

falar em preclusão, pois a parte investigada suscitou a matéria em sede de alegações

finais, que foi a primeira oportunidade possível após a audiência de instrução.

No ponto, registro que, por ocasião da audiência de instrução, os investigantes

não  se  insurgiram  contra  a  oitiva  das  testemunhas  Nilton  Carvalho  dos  Santos  e

Gerônimo (Jerônimo) e nem o magistrado que presidiu a audiência de instrução indeferiu



a  expedição  de  precatórias  para  oitivas  dessas  testemunhas,  tendo  consignado  que

aguardaria o cumprimento das referidas cartas (ID Pje nº 1866020, fl. 35/41). 

Além disso, observo que não houve tratamento isonômico para as partes, vez que

foram expedidas cartas precatórias para oitiva de outras testemunhas, da acusação e da

defesa, que igualmente residem fora do Município de Ribeira do Piauí/PI. 

Destaco que a matéria vertida nestes autos é questão de fato, que, em razão de

sua  natureza,  não  é  limitada  à  prova  documental.  Assim,  é  factível  que  a  prova

testemunhal pode trazer esclarecimentos aptos a influir no convencimento do julgador.

Na hipótese,  entendo que a referida omissão constitui  efetivo cerceamento de

defesa, notadamente porque à luz do novo Código de Processo Civil deve-se prestigiar o

contraditório efetivo e participativo.

Os  investigados  firmaram  a  imprescindibilidade  da  prova  oral  requerida  à

elucidação das circunstâncias e motivações envolvidas nos fatos apontados na exordial.

Ademais,  conquanto  a  expedição  de  carta  precatória  para  oitiva  de  testemunha  não

possua o condão de suspender a instrução, nem tampouco de inviabilizar o julgamento da

ação, esta hipótese não se aplica no caso vertente, vez que sequer foi expedida carta

precatória em relação a tais testemunhas. 

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que configura cerceamento de defesa a

ausência  de  apreciação  de  pedido  de  produção  de  prova  indispensável  a  correta

apreciação da lide. 

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO

DE  CANDIDATURA.  DEPUTADO  FEDERAL.  INELEGIBILIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZAÇÃO.

1. Ficou configurado o cerceamento de defesa na espécie,  pois o Tribunal de

origem não apreciou o pedido de produção de prova formulado pelo Ministério

Público Eleitoral na ação de impugnação de registro de candidatura – expedição

de ofício à Secretaria de Finanças do município, a fim de que discriminasse se as

verbas  dos  convênios  firmados  com  as  entidades  listadas  eram  puramente

municipais ou compostas de recursos de outros entes –, a qual era indispensável

à correta solução da controvérsia.



2. O cerceamento de defesa chega a ser ainda mais notório, visto que o pedido

de produção de prova foi inicialmente ignorado, somente vindo a ser objeto de

análise em sede de embargos de declaração, quando já formada a convicção da

Corte de origem acerca da não incidência da inelegibilidade, com fundamento,

entre outras razões, na ausência de provas quanto ao fato probando, qual seja o

manejo de recursos estaduais ou federais nos convênios objeto da desaprovação

das contas.

3.  Embora  caiba  ao  impugnante  o  ônus  processual  de  apresentar  as  provas

constitutivas  da  apontada inelegibilidade,  deve–se ponderar  que,  no caso  dos

autos,  os citados documentos estavam em posse de terceiros – Secretaria de

Finanças do Município – e que o prazo para sua requisição, no adequado tempo

destinado à impugnação do pedido de registro de candidatura, era exíguo. 

4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que "As condições de

elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição. O

reconhecimento  ou  não  de  determinada  hipótese  de  inelegibilidade  para  uma

eleição  não  configura  coisa  julgada  para  as  próximas  eleições.  Precedentes"

(AgR–RO 344–78, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 1º.10.2014). 

5.  É firme o entendimento jurisprudencial  deste  Tribunal  no sentido  de que a

negativa  de  produção  de  provas  indispensáveis  à  solução  da  lide  configura

cerceamento de defesa. Precedentes. 

(RO - Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 060457373 - SÃO PAULO -

SP,  Relator(a)  Min.  Admar  Gonzaga,  PSESS  -  Publicado  em  Sessão,  Data

13/11/2018) 

Na Corte Superior Eleitoral possui jurisprudência remansosa no sentido de que

"estando devidamente fundamentada a desnecessidade da produção de prova oral, não

há que se falar em cerceamento de defesa.". Dessa forma, a contrario sensu, não sendo

apreciado o pedido de oitiva de testemunhas devida e oportunamente arroladas pela parte

investigada, resta caracterizado o prejuízo diante da violação à ampla defesa. 

No caso do julgado abaixo transcrito o MM. Juiz Eleitoral não apenas indeferiu a

prova oral requerida, como o fez de forma fundamentada, o que afastou a alegação de



cerceamento de defesa, ao contrário da situação ora tratada em que o magistrado a quo

não se manifestou.

ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL

ELEITORAL COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA (ART. 73,

I,  DA LEI  DAS  ELEIÇÕES).  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INEXISTÊNCIA.

PRÉVIO  CONHECIMENTO.  CONSTATADO  PELA  CORTE  DE  ORIGEM.

MODIFICAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 24 DO TSE. REITERAÇÃO DE

ARGUMENTOS  ANTERIORMENTE  ANALISADOS.  FUNDAMENTOS  NÃO

INFIRMADOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

DESPROVIMENTO.

1.  O  télos subjacente  à  conduta  vedada  encartada  no  art.  73,  I,  da  Lei  das

Eleições é  interditar  práticas tendentes  a afetar  a igualdade  de oportunidades

entre os candidatos, motivo pelo qual se veda a cessão ou o uso, em benefício de

candidato, partido político ou coligação, de bens móveis ou imóveis pertencentes

à Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária.

2. Estando devidamente fundamentada a desnecessidade da produção de prova

oral, não há que se falar em cerceamento de defesa.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.

(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 122565 - ARACAJU - SE,

Relator(a)  Min.  Luiz  Fux,  DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo  35,  Data

20/02/2018, Páginas 98/99) 

Segundo a moldura fática delineada nos autos, os recorrentes, apresentaram, por

ocasião da defesa, rol de testemunhas, e nas alegações reiteram o liame dessas com os

fatos articulados na inicial, inclusive relatando estarem em fotos e lista de passageiros. 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL

ELEITORAL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  RECONSIDERAÇÃO.

REPRESENTAÇÃO.  GASTO  ILÍCITO  DE  RECURSOS.  JULGAMENTO



ANTECIPADO  DA  LIDE.  NECESSÁRIA  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Os argumentos trazidos no recurso não são suficientes a ensejar a modificação

da decisão agravada.

2.  O  recorrente,  por  ocasião  da  contestação,  pugnou,  expressamente,  pela

produção de provas em juízo, não apenas de forma genérica, mas apresentando

rol de testemunhas, com a finalidade de demonstrar que o combustível recebido

por doação foi, efetivamente, distribuído a simpatizantes para que participassem

de eventos de campanha.

3.  Na espécie, o julgamento da representação fundada no art. 30-A da Lei das

Eleições, sem a necessária dilação probatória, configura violação aos princípios

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

4. Agravo regimental desprovido.

(RESPE  -  Agravo  Regimental  em  Agravo  Regimental  em  Recurso  Especial

Eleitoral nº 958711819 - PALHANO - CE, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro, DJE -

Diário de justiça eletrônico, Tomo 94, Data 21/05/2012, Página 101) 

O contraditório significa o direito de influir no resultado do julgamento, evidente o

"dever de debate, consulta, de diálogo, de consideração" com as partes (MARINONI. Luiz

Guilherme. Curso de Processo Civil. Vol. 1. 2015. Editora RT, pg. 445). 

Nesse  sentido,  "a  instrução  visa  ao  convencimento  do  Julgador,  quanto  à

materialidade e à autoria dos atos postos na imputação (inicial da ação sancionadora),

sendo a sua produção o núcleo ou o centro da solução da questão. Não se pode aceitar

(nem se deve aceitar)  decisão judicial  condenatória  sem prova concludente  dos fatos

imputados e da sua autoria". (AIJE nº 1943–58, Redator para o acórdão Min. Napoleão

Nunes Maia Filho, DJE de 12/9/2018)" 

Dessa  forma,  reconheço  a  nulidade  da  sentença  ora  recorrida,  devendo  o

processo  retornar  à  fase  instrutória  para  que  seja  ultimada a  oitiva  das  testemunhas

elencadas pelo investigado. 

Com essas considerações, voto pelo acolhimento da preliminar em questão.



I.2 –  CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES

PARA  REQUEREREM  DILIGÊNCIAS  E  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  DO

PROMOTOR ELEITORAL

Os recorrentes sustentam que o e. Juiz Eleitoral a quo ignorou o art. 22, inciso IV,

da Lei Complementar nº 64/90, dispositivo legal que dispõe sobre o rito processual da

AIJE e especifica a fase de diligências. 

Afirmam que "o tramite natural deste processo seria a realização da audiência, a

concessão do prazo  para as partes requererem as diligências,  para  somente após a

realização desta fase, o magistrado abrir prazo comum de 2 (dois) dias para alegações

finais." 

Ressaltam que  o  próprio  MM.  magistrado  consignou  no final  da audiência  de

instrução que iria aguardar o cumprimento das cartas precatórias expedidas, para dar

seguimento à marcha processual. 

Asseveram,  ainda,  que  os  investigantes  e  o  Ministério  Público  Eleitoral

requereram que o feito fosse chamado à ordem, e,  por  conseguinte,  oportunizado às

partes, o requerimento de diligências. 

Alegam que não houve manifestação do parquet acerca do mérito da demanda,

tendo este apenas requerido que o feito fosse chamado à ordem para o restabelecimento

do rito processual adequado da ação em questão. Assim, suprimiu-se a fase de intimação

do  Ministério  Público  para  se  manifestar  em  processo  de  interesse  público,  cuja

intervenção é obrigatória.

Os recorridos/investigantes,  por  sua  vez,  aduzem que  essa preliminar  não  foi

suscitada pela defesa em sede de alegações finais, tratando de matéria preclusa já que

não foi alegada na primeira oportunidade que tiveram para falar aos autos. 

Nesse quadro, é importante rememorar que o procedimento estatuído pelo art. 22

da  Lei  Complementar  nº  64/90  prevê  ampla  dilação  probatória  de  forma  facultativa,

fazendo expressa referência à possibilidade de requerimento de diligências, ex officio ou a

requerimento das  partes,  após a  audiência  de  instrução,  nos  termos do  inciso  IV  do

dispositivo legal acima mencionado. 



A facultatividade expressa no dispositivo supra reforça que cabe ao Juiz, como

destinatário da prova, o exame do cabimento e da necessidade do meio pretendido e

especificado pela parte diante da percuciente análise de todos os elementos de prova já

existentes nos autos.

A par disso, verifico que as partes, inclusive o investigante, requereram que o feito

fosse chamado à ordem para requerimento de diligências, sem, no entanto, especificá-las

e  sem  demonstrar  o  prejuízo  ante  a  ausência  de  sua  realização,  como  se  vê

(investigante): “ANTE O EXPOSTO, requerem o chamamento do feito à ordem para, em

atenção ao disposto no art. 22, VI, da LC n° 64/90, determinar a abertura de prazo para

requerimento de diligências”.

Em relação a tal pedido, o MM. Juiz Eleitoral ao prolatar a sentença decidiu:

"Verifica-se que não há qualquer irregularidade processual, tendo em vista que a

parte  autora  e  o  MPE  sequer  indicaram  a  diligência  que  pretendem realizar,

devendo-se  destacar  que  a  fase  de  diligências  é  aquela  onde  as  partes

apresentam requerimento de alguma prova/esclarecimento a respeito do que foi

produzido em sede de instrução.

[...]

E  no  caso  do  MPE,  em nenhuma fase  anterior  requereu  produção  de  prova,

motivo pelo qual a fase de diligência não é a fase adequada para o requerimento

de prova preclusa, visto que também o MPE apenas pode requerer a diligência

que  não  lhe  dispunha requerer  à  época  de  suas  manifestações  anteriores  e,

conforme foi explicitado acima, as provas produzidas após a primeira instrução

não trouxeram nada de novo ao processo. 

Dessa foram, a manifestação do MPE, após as apresentações das teses das

partes e seus respectivos requerimentos de provas, foi desprovida de qualquer

requerimento probatório, que não pode ser suprido em fase de diligências pelos

motivos explicitados acima.”

Acrescente-se  que,  na  fase instrutória,  foram produzidas  prova  testemunhal  e

documental, com gravações de áudios, vídeos e fotografias suficientes à solução da lide. 



Portanto,  a  sentença  foi  prolatada  no  momento  em que  a  causa  estava  em

condições de julgamento e todos os pedidos formulados foram apreciados e decididos,

inclusive quanto às diligências consideradas desnecessárias.

Entendimento esse que acompanha a legislação e a jurisprudência do C. Tribunal

Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES  2016.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.

REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOSART. 30-

A  DA  LEI  Nº  9.504/97.  IMPROCEDÊNCIA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.

INEXISTÊNCIA.  PRINCÍPIO  PAS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.  AUSÊNCIA DE

PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. REITERAÇÃO DE

ARGUMENTOS  JÁ  ANALISADOS  NA  DECISÃO  AGRAVADA.  SÚMULA  Nº

26/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 

1. Tendo o acórdão recorrido enfrentado de forma suficiente e fundamentada a

argumentação aduzida no recurso eleitoral,  mesmo que em sentido oposto ao

pretendido pelo recorrente, não se verifica a apontada violação ao art. 93, IX, da

Constituição Federal. 

2.  In  casu,  não  há  falar  em  cerceamento  de  defesa,  porquanto,  conforme

ressaltado  no  acórdão  recorrido,  o  magistrado  entendeu  desnecessária  a

produção de outras provas, o que, de acordo com a lei processual (art. 355, I, do

CPC/2015), possibilita o julgamento antecipado do mérito. 

3. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, não ocorre cerceamento de

defesa quando o juiz, motivadamente, entende desnecessária ou protelatória a

produção de outras provas porque suficiente à solução da controvérsia o acervo

probatório presente nos autos. 

4.  Como bem assentou a Corte de origem, o recorrente aponta nulidade sem

demonstração de prejuízo, o que inviabiliza, a teor do disposto no art.  219 do

Código Eleitoral, o acolhimento da tese de nulidade da sentença e do acórdão

regional. 

5. De qualquer forma, "a avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios,

que justificaram o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC), quanto da

necessidade de produção de outras provas demandaria a incursão em aspectos



fáticoprobatórios dos autos,  inviável,  portanto,  em recurso especial  (Súmula n.

7/STJ)" (STJ AgRg no REsp nº 1.449.368/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,

Quarta Turma, DJe de 27.8.2014). 

6. A abertura da via recursal pelo art. 276, I, b, do Código Eleitoral exige efetivo

confronto analítico do julgado, de modo a evidenciar-se a similitude fática entre as

hipóteses  confrontadas,  o  que  não  se  perfaz  com  a  simples  transcrição  de

ementas, como ocorrido na espécie, nos termos da Súmula nº 28/TSE. 

7.  Na  linha  da  remansosa  jurisprudência  desta  Corte  Superior,  "a  simples

reiteração  de  argumentos  já  analisados  na  decisão  agravada  e  o  reforço  de

alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a

infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE" 

(AgR-REspe nº 1669-13/DF, rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2016). 8. Agravo

regimental  desprovido.  (TSE -  RESPE:  70328  BARAÚNA -  RN,  Relator:  Min.

Tarcisio  Vieira  De  Carvalho  Neto,  Data  de  Julgamento:  19/04/2018,  Data  de

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/05/2018, Página 45) (Grifos

acrescidos)

Observo  ainda  que  os  autos  do  recurso  eleitoral  ascenderam a  este  Egrégio

Tribunal  e  foram  encaminhados  ao  Ministério  Público  Eleitoral  que  apresentou

manifestação (ID Pje nº 2133770) e opinou que  “In casu, não houve requerimento das

partes,  e se o magistrado não procedeu, de ofício,  a  nenhuma diligência,  de certo  é

porque entendeu desnecessário. Portanto, não há que se falar em prazo para diligências

inexistentes”.

Os próprios investigados não arguiram a preliminar de cerceamento de defesa em

razão  de ausência  de  intimação  das  partes  para  requererem diligências  em sede  de

alegações finais, só o fazendo nas razões recursais ora analisadas. 

Sob esse aspecto, ressalte-se que, ainda que se tratasse de nulidade, o Código

de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária ao processo eleitoral, prevê em seu art.

278 que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em

que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 



Logo, concluo pela inexistência de cerceamento de defesa haja vista os pedidos

de  diligências  genéricos,  desnecessários  e  a  preclusão  quanto  à  alegação  pelos

investigados de nulidade apenas em fase recursal.

Nesse sentido, destaquem-se julgamentos da Corte Eleitoral do Piauí:

RECURSO  NA  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  DE  MANDATO  ELETIVO.

PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA POR MANIFESTAÇÃO ULTRA E

EXTRA PETITA E  POR AUSÊNCIA DE "  FUNDAMENTAÇÃO.  A nulidade  por

descumprimento do art. 93, IX, da Constituição Federal se verifica apenas quando

o juízo deixa de se manifestar acerca de certo ponto sobre o qual deveria se

pronunciar,  o que não se verifica  na hipótese dos autos.  Também não houve

julgamento ultra ou extra petita, uma vez que, na linha dos fatos postos pelos

impugnantes  ao  magistrado  de  primeiro  grau,  sobreveio  sentença  tratando  as

condutas  na  forma  deduzida  na  inicial.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA POR

INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS.  Não há que se falar em cerceamento de

defesa  diante  do  indeferimento  de  produção  de  provas  preclusas  ou

desnecessárias.  MÉRITO. A sentença delineou a subsunção do caso a norma

inserta no art.  73, VI,  a, da Lei nº 9.504/97, tendo sido, inclusive, anuído pelo

recorrido,  já  que  não  recorreram,  não  sendo  possível  modificar  o  ângulo  de

exame,  para  perquirir  sobre a  eventual  ocorrência  de irregularidade  diversa  a

partir dos mesmos fatos. AIME dispõe de objeto específico, ou seja, aprecia-se

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e, por se tratar de uma ação

constitucional, não é possível o estabelecimento de outros casos. PROVIMENTO

DOS RECURSOS INTERPOSTOS PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR

IMPROCEDENTE APRESENTE AÇÃO.  (TRE-PI  -  AIME:  814  SÃO JOÃO DO

PIAUÍ -  PI,  Relator: DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL, Data de Julgamento:

04/02/2019, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,  Tomo 32,

Data 19/02/2019, Página 9) (Grifos acrescidos)

Noutro ponto, os investigados pleitearam a nulidade da sentença proferida sob a

alegação  de  ausência  de  manifestação  do  Ministério  Público  quanto  ao  mérito  da

demanda. 

Em sua manifestação (ID Pje nº 2133770), o Ministério Público Eleitoral reputou

pelo não acolhimento da preliminar por entender que não houve  “prejuízo pela falta de



manifestação  do  parquet  quanto  ao  mérito  da  demanda”,  mesmo porque  se  refere  a

parecer meramente opinativo. Trecho a seguir:

“A preliminar não merece guarida. A uma, porque o membro do Ministério Público

Eleitoral atuante perante a 72ª Zona Eleitoral foi regularmente intimado para se

manifestar sobre o mérito da ação, proferindo parecer, naquele momento, apenas

em relação ao aspecto processual.

A duas, porque o próprio Ministério Público Eleitoral da zona, ao ser cientificado

da sentença, não manifestou nenhuma objeção, consignando expressamente que

concorda com a sentença em todos os seus termos, conforme parecer de fl. 157

do ID 1866070.

A três, porque mais uma vez, os recorrentes não demonstraram a existência de

prejuízo pela falta de manifestação do  parquet  quanto ao mérito da demanda.

Com efeito, dispõe o art. 219 do Código Eleitoral que ‘Art. 219. Na aplicação da

lei  eleitoral  o  juiz atenderá sempre aos fins e  resultados a  que ela  se dirige,

abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo’.”

Pelo Exposto, VOTO, considerando a ausência de ofensa ao rito processual legal,

seja  rejeitada  a preliminar  de cerceamento de defesa por  ausência  de intimação das

partes para requererem diligências e por ausência de manifestação do Ministério Público

Eleitoral quanto ao mérito da demanda.

II) DO MÉRITO:

II.1 – DAS PROVAS

Os Investigantes  sustentam que  os  recorrentes  praticaram captação  ilícita  de

sufrágio e abuso do poder econômico nas eleições municipais de Ribeira do Piauí/PI.

Relatam que houve o oferecimento de passagens aéreas para eleitores que moram em

São Paulo se deslocarem para Ribeira do Piauí em troca de votos.

Também alegam que os investigados doaram material de construção (telhas) para

a eleitora Raimunda de Carvalho e dinheiro para os filhos. 

A seu turno, os investigados rechaçam todas as alegações referentes à captação

ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 



As provas carreadas aos autos e que interessam ao deslinde da quaestio iuris

são as seguintes:

*  Documentais  : Fotos  de  dentro  de  um  ônibus  com  supostos  eleitores  e  o

investigado  Cláudio  Bruno,  bilhetes  de  passagens  aéreas,  código  localizador  da

companhia, fotos de supostos eleitores dentro do avião,  print de conversa em aplicativo

de rede social em que um suposto eleitor admite que recebeu passagem para ir votar em

Ribeira  do Piauí.  Documento encaminhado pela  AZUL.  Documento encaminhado pela

READ Serviços Turísticos S/A e áudio em que a eleitora Raimunda de Carvalho afirma ter

recebido material de construção em troca de voto. 

Ressalto  que  não  houve  requerimento  de  perícia  em  nenhuma  das  provas

documentais carreadas aos autos. 

* Depoimentos testemunhais: 

1) Arroladas pela parte da investigante:  Regilene de Morais da Silva, Adriano

Feitosa de Lima. 

2) Arroladas pela parte investigada: 

José Pitombeira Filho,  Janne Valente Barreto Coelho,  Nataniel  Borges de

Sousa,  Ronaldo Vieira  Rocha,  Dayvid  Borges  de  Sousa,  Regilene  de  Morais  da

Silva. 

II.2 – DA ILICITUDE DA GRAVAÇÃO 

Neste  ponto,  alegam os  recorrentes  que  a  gravação  ambiental  que  instruiu  a

inicial  e  as  demais  provas  dela  decorrentes  são  nulas,  por  tratar-se  de  gravação

clandestina,  feita  sem  consentimento  dos  interlocutores,  em  verdadeiro  “flagrante

preparado”.

Afirmam que "a gravação clandestina (mídia nos autos) realizada pelos próprios

Investigantes com a eleitora ROSILENE DE MOURA SILVA SIC (REGILENE DE MORAIS

DA SILVA) (sobre a suposta doação de passagens aéreas) e com a eleitora RAIMUNDA

RODRIGUES  DE  CARVALHO  (sobre  fornecimento  de  telhas  e  dinheiro),  que  foram

induzidas  para falarem ou delatarem fatos  inexistentes,  inverídicos para satisfazer  os

interesses dos Investigados." 



Dessa  forma,  requerem  que  em  virtude  da  ilicitude  dessa  prova  sejam

desconsideradas a mídia acostada aos autos, bem como os depoimentos testemunhais

relativos ao fato.

No  caso,  verifico  que  se  tratam  de  duas  gravações  relativas  à  doação  de

passagens aéreas e telhas em troca de votos. A eleitora Regilene de Morais aparece em

uma das gravações fazendo um vídeo com uma declaração espontânea em que relata

como ocorreu a compra das passagens de São Paulo para Teresina. Já a outra mídia,

contém um áudio de uma conversa na qual a eleitora Raimunda Rodrigues de Carvalho

afirma que recebeu telhas para votar nos investigados.

Constato,  pois,  que  a  situação  não  se  amolda  ao  instituto  do  "flagrante

preparado", em que as circunstâncias evidenciam que o ato foi preparado pelo eleitor com

o intuito de fabricar prova para favorecer o adversário. 

Na hipótese, entendo que não há evidências de induzimento nas declarações das

mencionadas eleitoras, de forma a comprometer a necessária espontaneidade do diálogo

travado.

Dessa forma, rejeito a alegação de prova ilícita em questão. 

II.  3  -  DA CAPTAÇÃO  ILÍCITA DE  SUFRÁGIO  E  DO  ABUSO  DE  PODER

ECONÔMICO

Os  investigantes  acusaram  os  recorrentes  de  doar  passagens  aéreas  para

eleitores que moram em São Paulo se deslocar para votarem nas eleições em Ribeira do

Piauí/PI, no pleito municipal de 2016. Informam que as passagens foram compradas por

meio  da  empresa  Francisco  Carlos  Couto  Rocha  -  ME,  bem  como  que  a  lista  de

passageiros da AZUL consta 44 passageiros adultos e 02 (dois) bebês em um mesmo

código  de  reserva,  o  que  demonstraria  que  as  passagens  foram  compradas

conjuntamente. Ressaltaram que a lista é formada inteiramente por eleitores de Ribeira do

Piauí/PI que moram atualmente em São Paulo. 

Aduzem que Aluízio da Silva Osório, um dos principais apoiadores políticos do

Prefeito eleito, sendo também proprietário de uma empresa no CEAGESP em São Paulo

e bem próximo da região onde estaria localizada a empresa que aparece nos bilhetes

eletrônicos dos eleitores. 



Asseveram  que  segundo  relato  de  passageiros  Cláudio  Bruno  Araújo  Costa,

suposto cabo eleitoral, primo do investigado e funcionário da CEAGESP, foi o responsável

por organizar a compra e entrega das passagens e levar os eleitores de Teresina para a

cidade de Ribeira do Piauí/PI. 

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o MM. Juiz Eleitoral determinou a

expedição de ofício para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A e para a empresa READ

Serviços Turísticos S/A, solicitando informações sobre o responsável pelo pagamento das

passagens com o código reserva DDK5MQ. 

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A informou que sob a reserva DDK5MQ foram

localizadas 44 (quarenta e quatro) passageiros (ID Pje nº 1866020, fls. 42/73), bem como

informou que a compra das passagens foi efetuada através de fatura da agência READ

Serviços Turísticos S.A, não sendo possível averiguar a forma de pagamento. 

Em resposta ao referido ofício, a READ SERVIÇOS TURÍSTICOS S.A informou

que consta no sistema da empresa como contratante a pessoa jurídica de razão social

FRANCISCO CARLOS COUTO ROCHA -ME, com endereço comercial na Avenida Dr.

Gastão  Vidigal,  nº  1946,  SP,  e que estão vinculados ao recibo 56 (cinquenta e  seis)

passageiros  cujas  passagens  foram  emitidas  entre  15  e  16  de  setembro  de  2016,

totalizando R$ 70.081,33 (setenta mil e oitenta e um reais e trinta e três centavos), ID Pje

nº 1866020, fls. 183/187.

Dessa  listagem de passageiros  juntada aos autos foram ouvidos em juízo 04

(quatro  eleitores),  quais  sejam:  Regilene  de  Morais  da  Silva,  Nataniel  Borges  de

Sousa, Ronaldo Vieira Rocha e Dayvid Borges de Sousa. 

Ressalto que, no entanto, a carta precatória relativa a audiência das testemunhas

Nataniel Borges de Sousa e Ronaldo Vieira Rocha não foi juntada aos autos. 

Assim, as outras duas testemunhas em depoimentos prestados perante a Justiça

Eleitoral, por meio de carta precatória, afirmaram serem eleitores de Ribeira do Piauí. 

No que diz respeito a testemunha Regilene de Morais da Silva consta nos autos

uma  mídia  em  que  esta  afirma  que  o  investigado  Aluízio  da  Silva  Ozório  teria

procurado a eleitora e seu marido para oferecer passagem de ida e volta de São

Paulo para Teresina para votarem no candidato a Prefeito Arnaldo Araújo Pereira da

Costa. Explicou com detalhes como tudo aconteceu, desde a reunião que foi realizada na



casa do Chico e Jerônimo para definir aonde iriam se encontrar para ir para o aeroporto,

para entrega das passagens, que não precisavam se preocupar que teria um ônibus e

uma van quando chegassem em Teresina para levá-los a Ribeira. Informou que antes de

chegar na cidade de Ribeira  o  investigado  Aluízio parou o  ônibus e falou que quem

perguntasse sobre as passagens era  para responder que “foi  a  gente  que comprou”.

Afirmou ainda que o líder que comprou as passagens, realizou reunião e estava presente

no ônibus mostrando o caminho para o motorista chegar na Ribeira  foi  o investigado

Claudio Bruno, primo do investigado Arnaldo. Por fim, disse que Aluízio teria exigido o

comprovante de votação e que se não fosse dado ele descontaria do salário daqueles que

trabalhavam na CEASA (ID Pje nº 1866970).

No entanto, a referida testemunha não confirmou essas declarações em Juízo,

tendo afirmado apenas que seu marido fez um pacote com os amigos de Ribeira do Piauí

que também residem em São Paulo e eles que pagaram e organizaram tudo. Em relação

à declaração contida no vídeo afirmou: "(...) Eu fiz um vídeo que pediram, não sei se você

viu, ele soube que eu fiz o vídeo e perguntaram o porquê eu fiz o vídeo aí eu fui explicar

porque me pegaram num dia que eu estava brigada com o meu marido, e gente tinha

separado (...)." No seu depoimento informou ainda que: “ (...) não sabe como foi realizado

o pagamento das passagens aéreas pelo seu marido, que ele faz bico no Ceasa e que

não sabe o quanto ele ganha por mês, mas que era menos que R$ 3.000,00 (três mil

reais), que mora de aluguel, que custa em torno de quatrocentos reais, que não sabia

quem organizou a viagem, porque o marido já deu tudo na mão dela (...)”. Esclareceu que

desde que foi residir em São Paulo foi à primeira vez que visitou a família e a única vez

que viajou de avião. 

O depoimento da testemunha  Dayvid  Borges de Sousa: "(...)  que é eleitor  de

Ribeira do Piauí e mora em Osasco, que foi de avião para Teresina e até a cidade foi de

ônibus, que ele mesmo comprou as passagens, dinheiro em espécie, que comprou em

uma agência de viagens perto do trabalho, não lembra o nome (...) que combinaram para

comprar um só pacote (...), que todos viajaram juntos e retornaram juntos, chegando ao

sábado  e  voltando  no  domingo  após  a  eleição.  (...)  que  não  teve  uma  pessoa  para

organizar a viagem, (...) que alugaram um ônibus por um colega da cidade vizinha, que

não lembro bem, mas foi cento e sessenta e sete reais, individualmente, que o ônibus já

estava esperando quando chegaram em Teresina, (...) que trabalha na Ceasa e recebe



quase quatro mil reais, que o dono da empresa é Edson, que é do Piauí, dono da Otil,

que Aluísio trabalha em uma empresa em São Paulo (...)".

A testemunha de acusação ouvida em Juízo, na 73ª Zona Eleitoral/PI,  Adriano

Feitosa de Lima, segundo a r.  sentença  a quo  afirmou:  "(...) nessas eleições de 2016

muitas pessoas de São Paulo viriam para a Cidade para votar. Perto da casa dele, por

volta de dez horas da manhã no sábado (anterior ao dia da eleição), um ônibus parou e

desceram várias pessoas e entraram na casa do senhor Edson (empresário em São

Paulo e natural de Ribeira e ligado ao prefeito) e saíram aos poucos, dono da Otil,

(...),depois esse ônibus estava estacionado próximo à prefeitura. Bismark, Raísa, a filha

de Laurizete e os irmãos dela, eleitores de Ribeira, estavam nesse mesmo ônibus, ônibus

azul e branco. Aproximadamente umas 40 pessoas. O responsável pela organização é

Cláudio Bruno (organizar as pessoas) e o Aluisio (pagar ou garantir quem pagasse),

de  conhecimento  de  todos.  As pessoas vieram de São Paulo por  meio de  avião.

Aluísio tem posto com contrato com o Município sem licitação. Aluísio era apoiador

de Arnaldo. As pessoas vieram com a finalidade de votar em Arnaldo, pois, inclusive,

defendiam as  idéias  dos  candidatos  e  falavam que  votariam em Arnaldo. Teve  uma

carreata dos paulistas no sábado. Na sede de Ribeira tem um posto de gasolina da

família do Aluísio (...)". 

Os investigantes juntaram aos autos áudio do investigado Arnaldo Araújo Pereira

da Costa  discursando para eleitores no Estado de São Paulo  na data  de 11/06/2016

(período vedado para realização de campanha eleitoral), anexaram ainda várias fotos do

evento em fls. 47-57. No referido discurso o investigado candidato a Prefeito agradece ao

investigado Aluísio da Silva Osorio pela organização e patrocínio do evento:  (...) Quero

cumprimentar a nossa comitiva que veio aqui em Ribeira do Piauí,  ao ex-prefeito

Dodô, o meu pai,  ao Ronivaldo,  vereador Ronivaldo sua esposa Ana Lúcia,  vereador

Antônio Neto sua esposa Elza, vereador Wilson a nossa amiga Creuza esposa do pré-

candidato  a  vereador  Erivaldo,  a  minha  esposa  Joelma.  (...) então  nesse  momento

importante nós queremos aqui  de início agradecer  o grande João aqui conhecido

como  Alemão, ao  nosso  amigo  Aluísio,  ao  nosso  amigo  Gildomar  conhecido

popularmente como "Chapéu", e ao Manei, ao Tampa, ao Jerônimo, ao Jeferson, a todas

as  famílias  que  estão  nos  apoiando, a  todos  eles  que  hoje  são  os  principais

organizadores dessa festa aqui e a principalmente como eu falei hoje aqui o Aluísio,

o  Gildomar,  o  "Chapéu",  o  Eloilson  assim  que estão  aqui  de  forma  especial



patrocinando esse grande evento,  (...) Então  ribeirenses estamos em ano eleitoral,

Ribeira  do  Piauí  clama  por  mudança a  gestão  atual  a  vocês  que  mesmo  moram

distantes  eu  sei  que  vocês  a  maioria  tem  conhecimento,  (...) Hoje  sou  pré-

candidato, pré-candidato daquele município, não é vontade minha dizer "eu quero

ser candidato, eu exijo",  meu nome nasceu com a aclamação da população, com a

aclamação do nosso povo político, fui secretário municipal de educação por oito anos,

secretário municipal  de finanças por sete anos, graças a Deus com o meu projeto de

trabalho, compromisso e seriedade hoje não quer desperdiçar o nosso compromisso, a

nossa  seriedade,  então  vamos  estar  juntos  lutando  para  melhorar,  (...) nós  vamos

alcançar  o  nosso  objetivo  que é  a  vitória  e  possuir  uma administração exemplar  por

aquele  município,  eu  não  fui  ainda  gestor  naquela  cidade,  mais  quero  ter  a

oportunidade para mostrar uma oportunidade de poder trabalhar por aquele povo

de Ribeira do Piauí, (...) objetivo importante para todos os filhos ausentes de Ribeira do

Piauí, que moram fora de Ribeira (...).

Os  investigantes  aduzem  ainda  que  os  candidatos  ora  recorrentes  doaram

material  de  construção  (telhas)  para  a  eleitora  Raimunda  Rodrigues  de  Carvalho  e

dinheiro para os seus filhos. Anexaram fotos e áudio em que a eleitora afirma ter recebido

as telhas e dinheiro em troca de votar para o investigado Arnaldo Araújo Pereira da Costa.

Em relação a esse fato, foram ouvidas duas testemunhas de defesa José Pitombeira Filho

e Janne Valente Barreto Coelho. 

As  testemunhas  ouvidas  em  juízo  afirmaram,  contraditoria  e

descontextualizadamente,  que  a  referida  eleitora  vendeu  uma  vaca  para  comprar  as

telhas, tendo inclusive a própria testemunha José Pitombeira Filho realizado o serviço,

relataram uma história desconexa e adversa ao áudio juntado pelos investigantes, que vai

de encontro ao que a eleitora afirmou enfaticamente sobre o recebimento das telhas e

dinheiro em troca do voto, inclusive, informando ainda que guarda o referido dinheiro para

um dia que precisar.

Na sentença recorrida o MM. Juiz Eleitoral conclui que (ID Pje nº 1866070): 

(...) 

Deve-se  destacar  que  o  depoimento  de  Adriano  Feitosa  de  Lima  merece

credibilidade,  uma  vez  que  descreve  como  foi  organizada  e  como  se  deu  a

entrega de passagens aéreas a eleitores em troca de voto, sendo que se pôde



demonstrar  e  verificar  esse  modo de  operação  por  meio  dos  documentos  de

fls.247/277 apresentados pela Companhia Aérea que realizou o transporte dos

passageiros eleitores.

É que os documentos mencionados revelam que as passagens aéreas foram

adquiridas em um único momento, o que demonstra que a aquisição delas se deu

por meio de único pagamento no sentido de favorecer várias pessoas, as quais

estão  listadas  nos  próprios  documentos,  com  o  único  objetivo,  qual  seja,

favorecer eleitoralmente os demandados por meio de voto. 

Caso  os  passageiros  tivessem adquirido  as  respectivas  passagens  de  forma

individual e sem nexo algum, elas não teriam sido adquiridas por meio de único

pagamento e em único momento,daí porque se infere que os depoimentos de

Dayvid Borges de Sousa e Regilene de Moraes da Silva não retratam a verdade,

ao mesmo tempo que contradizem ao teor dos documentos juntados pela Azul

Companhia Aérea.

É verdade que o ilícito eleitoral ocorre na informalidade e que a sua prova não

acontece por meio de recibos, documentos (mais raramente), de maneira que é

por meio de testemunhas e também por meio de gravação e da interpretação dos

documentos  mencionados,  conforme  ocorreu  e  foi  explicitado,  que  se  melhor

apura os fatos investigados, desde que associados com outros meios de prova,

como o caso dos autos.

(...)

Houve demonstração de que pessoas foram convencidas, em troca de telhas e

passagens aéreas, a votar em favor dos demandados nas eleições de outubro de

2016 e que as pessoas que assim agiram para viciar a vontade dos eleitores

assim agiram em nome dos réus. 

Assim, há também como caracterizar a situação de abuso do poder econômico

capaz de influenciar a eleição local de Ribeira do Piauí no ano de 2016, uma vez

que ficou demonstrado que houve a participação dos demandados na captação

de eleitores por meio da entrega de telhas e passagens aéreas para voto em

favor dos demandados.



É incontroverso que houve compra de diversas passagens aéreas de São Paulo

para Teresina,  bem como aluguel  de ônibus para deslocamento até  Ribeira  do Piauí,

ocorrendo um movimento de eleitores para votar na referida cidade nas eleições de 2016,

que, inclusive, teve por consequência a realização da carreata dos paulistas na data em

que chegaram à cidade, um dia antes das eleições.

É fato,  também, que as passagens estavam vinculadas a um único código de

reserva "DDK5MQ", todas feitas no mesmo dia e horário, tendo como responsável pelo

pagamento apenas a pessoa jurídica de razão social Francisco Carlos Couto Rocha ME,

conforme documentos juntados pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e pela READ

Serviços Turísticos S.A.

Os depoimentos das testemunhas Regilene de Morais da Silva e Dayvid Borges

de Sousa são repletos de contradições, indo de encontro a todos os documentos e provas

juntados nos autos,  inclusive,  o  próprio  vídeo realizado pela  testemunha Regilene de

Morais da Silva em que explica como ocorreu a viagem, quem organizou e efetuou o

pagamento  de  todas  as  despesas  em  troca  do  voto,  tendo  ainda  que  entregar  o

comprovante de votação quando retornaram para o Estado de São Paulo.

Constatou-se pela detida análise do conjunto probatório que os referidos eleitores

não compraram suas passagens individualmente, bem como não organizaram a viagem

sozinhos,  eis  que  além  das  passagens  de  avião  terem  sido  compradas  por  único

pagamento no vultuoso valor de R$ 70.081,33 (setenta mil e oitenta e um reais e trinta e

três centavos), existindo um liame concreto entre os eleitores e os investigados (fotos,

áudios e vídeos), que iniciou no  evento em São Paulo (organizado e patrocinado pelo

investigado Aluízio da Silva  Osório)  com a participação do investigado Arnaldo Araújo

Pereira  da  Costa  que  discursou  para  eleitores  específicos  e,  posteriormente,  esses

mesmos eleitores foram beneficiados com a compra de passagens aéreas em troca do

voto, numa viagem organizada pelos investigados Aluízio da Silva Osório e Claudio Bruno

Araújo Costa (primo de Arnaldo) que finalizou com a realização da carreata dos paulistas

no município de Ribeira do Piauí, um dia antes da eleição com o objetivo de influenciar as

eleições de 2016. 

A moldura fática revelada na instrução processual evidencia que o pleito eleitoral

das eleições de 2016 do município de Ribeira do Piauí foi manchado pela captação ilícita

do sufrágio e pelo abuso de poder econômico, eis que os documentos comprobatórios



acostados nos autos elucidam como foi realizado o movimento de eleitores do estado de

São Paulo para a cidade de Ribeira do Piauí a fim de votarem no  investigado Arnaldo

Araújo  Pereira  da Costa,  bem como demonstra  como ocorreu à troca de material  de

construção e recebimento de dinheiro em troca de voto.

O ilícito  eleitoral  desenrola-se na informalidade,  dificultando a  compreensão e

análise dos fatos e das provas, mas no presente feito as provas constantes nos autos são

robustas e coesas, detalhando como os investigados  Aluízio da Silva Osório e Claudio

Bruno  Araújo  Costa  contribuíram  para  o  ilícito  como  intermediários,  bem  como  os

investigados Arnaldo Araújo Pereira da Costa e Maria Leonidas Teles de Melo tiveram sua

participação indireta demonstrada.

A matéria encontra regramento no art. 41-A da Lei nº 9.504/97:

“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de

sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,

ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer

natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura

até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e

cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22

da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 1.º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito

de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

§ 2.º  As sanções previstas no caput  aplicam-se contra quem praticar atos de

violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. 

§ 3.º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada

até a data da diplomação.

§ 4.º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será

de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.”

A finalidade da representação por captação ilícita de sufrágio é garantir a lisura do

pleito, a partir da condenação de práticas fraudulentas que afetam as regras da disputa

eleitoral e viciam a vontade popular manifestada através do voto depositado na urna, pois

o bem jurídico tutelado pela norma legal é a vontade livre e consciente do eleitor.



A caracterização desse ilícito  exige  a  presença dos seguintes requisitos:  (I)  a

realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer ou

entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor bem como praticar

violência ou grave ameaça ao eleitor), (II) o fito específico de agir, consubstanciado na

obtenção de voto do eleitor e, por fim, (III) ocorrência do fato durante o período eleitoral.

O bem ou a vantagem oferecida pelo candidato deve ser pessoal, mesmo que a

oferta seja  pública ou coletiva,  referindo-se à  prestação situada na esfera  privada do

eleitor, de sorte a carrear-lhe benefício individual ou, indiretamente, à pessoa ligada ao

eleitor.

Nessa linha, colaciono jurisprudência sobre o tema:

RECURSO  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL ELEITORAL.

ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO A VEREADOR ELEITO. ALEGADA CAPTAÇÃO

ILÍCITA  DE  SUFRÁGIO.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO  E

CERCEAMENTO  DE  DEFESA  AFASTADOS.  PROVAS  ROBUSTAS  DA

PRÁTICA DO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO

PEDIDO.  MULTA  E  CASSAÇÃO  DO  DIPLOMA.  DESPROVIMENTO  DO

RECURSO. I - Alegada inobservância de litisconsórcio passivo necessário, em

razão de o colaborador de campanha, apontado como principal intermediador da

empreitada  ilícita,  não  ter  integrado  a  lide.  Somente  o  candidato  possui

legitimidade para figurar no polo passivo de representação fundado no art. 41-A

da Lei nº 9.504/97. Precedentes do TSE e desta Corte. Questão prévia afastada.

II  -  Aventada  violação  ao  contraditório  e  ampla  defesa,  no  que  tange  a

depoimentos  colhidos  unilateralmente  pelo  Ministério  Público.  Não  se

desconhece  o  regramento segundo o  qual  o  juiz  não pode  fundamentar  sua

decisão exclusivamente nos  elementos informativos  colhidos  na investigação,

que não tenham sido submetidos ao crivo do contraditório. Todavia, devem ser

admitidas  provas  coligidas  administrativamente,  desde  que  em  harmonia  e

corroboradas  por  outras  que  tenham  efetivamente  se  submetido  à  dialética

processual,  não  havendo  o  que  se  cogitar,  portanto,  de  nulidade  ou

desentranhamento de peças que nada mais sejam do que complementares às

demais  sobre  as  quais  todas  as  partes  puderam  se  manifestar.  Nulidade

rechaçada. III - Mérito. Apuração de esquema fraudulento de compra de votos



por  interposta  pessoa  em  favor  do  recorrente,  candidato  a  vereador  eleito.

Investigação deflagrada a partir de denúncias, que levaram a detenção de cabo

eleitoral,  em automóvel, no dia das eleições, portando os seguintes materiais:

R$ 694,00 em espécie; cadernos e agendas contendo nome, número do título e

CPF de eleitores,  associados a entrega de valores,  vantagens e custeios de

serviços;  listagem com relação de possíveis  pessoas  a  votar  no investigado;

receituário médico com assinatura, carimbo e CRM do candidato; 19 unidades

de "santinhos" de propaganda do recorrente em dobradinha com candidato a

Prefeito e 11 unidades de adesivos dos mesmos candidatos referidos. IV - Inicial

instruída  com  três  depoimentos  testemunhais  colhidos  pelo  Parquet

administrativamente, por amostragem, um dos quais confirmado judicialmente, a

partir  de  nomes  que  figuravam  na  listagem  do  material  apreendido  por

autoridade policial, a instruir inquérito, todos no sentido de confirmar que, pouco

tempo  antes  das  eleições,  o  candidato  recorrente  e  o  cabo  eleitoral  detido

participaram  de  reunião  com  um  grupo  de  eleitores,  tendo-lhes  oferecido

vantagens tais como emprego, material de construção e dinheiro, em troca de

votos.  V -  O liame entre  o  candidato  e o cabo eleitoral  detido demonstra-se

inequívoco,  seja  em  razão  de  o  próprio  investigado,  em  sua  defesa,  ter

confirmado que o colaborador "cuidou de arregimentar pessoas para o trabalho

de campanha eleitoral", seja porque vários documentos, dentre os apreendidos,

faziam menção ao recorrente, além dos próprios depoimentos testemunhais. VI -

O  Ilícito  ora  apurado  independe  do  quantitativo  de  pessoas  que  possam ter

figurado como sujeitos passivos da corrupção eleitoral,  perfazendo-se mesmo

quando demonstrada a vontade viciada de uma única pessoa. De toda a forma,

os demais elementos, quer os depoimentos administrativos, quer, sobretudo, o

material e as circunstâncias em que apreendidos, ao serem confrontados, levam

à certeza da prática da popularmente denominada "compra de votos". VII  - A

cópia do que parece ser um caderno contendo uma lista com seis nomes, seus

respectivos  CPF's  e  títulos  e  a  anotação  "Casa  Gesiel  Denguinho",  se

harmoniza perfeitamente com o discurso dos três depoentes, de que teria havido

uma reunião na casa de um deles, com o candidato investigado. VIII - A agenda

contendo uma relação com diversos nomes, valores financeiros e observações

ao lado ou soltas tais como "família que ajudei com a mudança", "cesta básica

para Ághata  M.  Afonso",  "ajuda de 180,00 para o Nardo",  "jogo de mesas e



cadeiras para Sandra", "tenho que custiar o transporte de parentes que virão do

rio"  (sic),  "ajuda  da  passagem",  ilustra  com riqueza  de  detalhes  o  esquema

fraudulento. IX - A listagem contendo nomes e números de telefones precedidas

do título "Votos a Rodrigo Paixão", bem como o receituário médico assinado e

carimbado pelo  próprio  candidato contendo o seu CRM, além dos santinhos,

adesivos e depoimentos, não deixam dúvidas de que o conhecido cabo eleitoral,

detido  com tal  documentação,  agia  como  facilitador  de  empreitada  ilícita  do

investigado. X - Alegada divergência de depoimentos testemunhais, quanto ao

fato  de  o  dinheiro  recebido  ter  ou  não  sido  mostrado  à  família  de  um  dos

depoentes,  que  se  demonstra  irrelevante  para  a  configuração  do  ilícito,  cuja

consumação pode ser dada com a mera promessa de vantagem em troca do

voto. Divergência que em nada desabona todo o discurso extraído do conjunto

probatório  oral,  harmônico  e  verossímel,  sendo,  inclusive,  razoável  haver

discrepâncias  de  detalhes,  sobretudo  considerando  o  lapso  temporal

transcorrido entre o depoimento prestado administrativamente e aquele efetuado

em sede judicial.XI  - Testemunhas de defesa que em nada contribuíram para

afastar a prática do ilícito, seja porque uma delas afirmou expressamente não ter

ingressado na residência do eleitor e, portanto, não presenciou o encontro entre

os interlocutores, seja porque as demais se limitaram atuar como testemunhas

de  caráter.XII  -  Colheita  de  depoimento  do  cabo  eleitoral  apontado  como

intermediário  da  compra  de  votos  que  em  nada  contribuiria  ao  deslinde  da

causa, uma vez que apenas refutaria o ocorrido, mormente porque figura como

indiciado  nos  autos  do  Inquérito  Policial  que  serviu  de  substrato  à  presente

ação.Desprovimento do recurso e manutenção da sentença de condenação em

multa e cassação do diploma do candidato investigado. (TRE-RJ - RE: 49610

VASSOURAS -  RJ,  Relator:  LUIZ  ANTONIO  SOARES,  Data  de  Julgamento:

22/01/2018, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-

RJ, Tomo 20, Data 29/01/2018, Página 14/20).

RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -

CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE  SUFRÁGIO  -  ABUSO  DE  PODER  POLÍTICO  E

ECONÔMICO  -  ELEIÇÕES  2016  -  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -

INDEFERIMENTO  DE  PERÍCIA  GRAFOTÉCNICA  PELO  JUÍZO  A  QUO  -

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE  -  BUSCA E  APREENSÃO  DE  CADERNOS  -



COMPROVAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE  PROMESSAS  E  OFERTAS  DE

BENESSES A ELEITORES EM TROCA DE VOTO - FATOS CORROBORADOS

POR FOTOS E POR TESTEMUNHAS - ABUSO DE PODER - AMPLITUDE DOS

FATOS ILÍCITOS - ENGENHOSIDADE DO MODO DE AGIR - EXISTÊNCIA DE

VERDADEIRO  ESQUEMA  DE  COMPRA  DE  VOTOS  -  EVIDENTE

COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE DAS ELEIÇÕES NO MUNICÍPIO -

LESÃO  DA HIGIDEZ  E  DO  EQUILÍBRIO  DO  PLEITO  -  GRAVIDADE  DAS

CONDUTAS - SUFICIENTE PARA CONFIGURAR HIPÓTESE DE ABUSO DE

PODER  -  POSIÇÃO  POLÍTICA  OSTENTADA  PELOS  RECORRENTES  -

PRESUMÍVEL  CONHECIMENTO  DA LEI  ELEITORAL  E  DOS  BENEFÍCIOS

QUE OBTERIAM COM A PRÁTICA ILÍCITA - A ARDILOSIDADE DO ESQUEMA

DE VISITAS ÀS RESIDÊNCIAS DA POPULAÇÃO - O FATO DE PERCORRER

UMA ENORME GAMA DE RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ALÉM DE

QUASE A TOTALIDADE DE SÍTIOS DA ZONA RURAL - O FATO DE A ELEIÇÃO

TER SIDO DECIDIDA COM UMA DIFERENÇA DE POUCOS VOTOS - GRANDE

REPERCUSSÃO SOCIAL DA VISITA DA COMITIVA DA PREFEITA - PRÉVIO

CONHECIMENTO DOS CANDIDATOS BENEFICIADOS - RESPONSABILIDADE

DIRETO  PELA REALIZAÇÃO  DOS  FATOS  ABUSIVOS  -  DECLARAÇÃO  DE

INELEGIBILIDADE - INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE A NORMATIVIDADE DO ART.

22, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -

DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Após  instrução  processual,  ficaram

comprovadas diversas captações ilícitas de sufrágio, por meio de promessas e

oferecimento de diversas vantagens a eleitores, em ordem a caracterizar prática

ostensiva e generalizada, pelos investigados, das condutas descritas no art. 41-

A da Lei nº 9.504/97. Não há nulidade da sentença ao argumento de que houve

cerceamento de defesa em virtude do indeferimento, pelo juízo a quo, de pedido

de  perícia  grafotécnica,  a  ser  realizada  em  uma  das  páginas  de  um  dos

cadernos  apreendidos  na  busca  e  apreensão  realizada  na  residência  da

investigada.  Tem-se  nos  autos  sentença  muito  bem  fundamentada  pela

desnecessidade  da  prova  requerida  (perícia),  na  qual  constam,  entre  outros

argumentos,  que  a  razão  pela  qual  foi  requerida  tal  providência  não  faria

nenhuma diferença no contexto fático-probatório constante nos autos, pois não

seria  por  considerada  como  razão  de  decidir  na  sentença.  Deve-se  também

acrescentar que há manifesta semelhança entre a grafia de um dos cadernos e



a única grafia impugnada pelos recorrentes,  de maneira a dispensar qualquer

necessidade de perícia grafotécnica, dado que, como não houve impugnação da

escrita desse segundo caderno, restaria inócua a perícia feita em apenas um

deles. Em outras palavras, ou haveria pedido de perícia nos dois cadernos ou

seria  inútil  a  perícia  em  apenas  um  deles.  Ainda,  considerando  que  os

recorrentes  se  abstiveram  de  demonstrar  o  efetivo  prejuízo  de  não  ter  sido

realizada a perícia na primeira folha do caderno, uma vez que a informação nela

contida não foi considerada pelo juízo a quo para fundamentar a sua decisão,

não há se falar  em cerceamento de defesa,  tampouco nulidade da sentença

proferida,  dado  viger  no  nosso  ordenamento  o  princípio  jurídico  do  "pas  de

nullité  sans  grief".  Os  cadernos  apreeendidos  trazem  nomes  de  localidades,

eleitores, benesses, além de uma espécie de "enquete", com possíveis números

de votos. Demais disso, o conjunto probatório dos autos demonstrou através de

provas documentais e testemunhais que houve efetivamente a vedada prática

de  captação  ilícita  de  sufrágio,  consubstanciada  em  oferta  de  material  de

construção,  de emprego,  de carrinho de bebê,  de dinheiro,  em promessa de

emplacamento  e  conserto  de  motocicleta  e  de  renovação  de  habilitação,  de

passagens de avião, no pagamento de contas de energia elétrica e água. Acerca

do abuso de poder, a partir da amplitude dos fatos ilícitos e da engenhosidade

do  modo  de  agir  do  recorrente,  é  possível  entender  pela  existência  de

verdadeiro  esquema  de  compra  de  votos  em  Água  Nova/RN,  durante  as

eleições de 2016, concluindo-se, de modo indubitável, que foram capazes, sim,

de  comprometer  a  normalidade  das  eleições  no  município,  lesando

sobremaneira a higidez e o equilíbrio do pleito. Relativamente à gravidade das

condutas,  é  de  se  entender  que  os  fatos  foram  graves  o  suficiente  para

configurar hipótese de abuso de poder,  notadamente considerando a posição

política ostentada pelos recorrentes, que eram a então prefeita e vice-prefeito

candidatos  à  reeleição,  com presumível  conhecimento  da  lei  eleitoral  e  dos

benefício  que  obteriam  com  a  prática  ilícita;  a  ardilosidade  do  esquema  de

visitas às residências da população, que, conforme provam as anotações dos

cadernos apreendidos (verde e Paul Frank - apenso 2), percorreu uma enorme

gama de ruas da zona urbana do município, além de quase a totalidade de sítios

da zona rural;  e o fato de a eleição ter sido decidida com uma diferença de

apenas 218 votos, em um universo de 2.356 eleitores votantes, além da grande



repercussão social da visita da comitiva da prefeita, em um município pequeno,

com menos de 4 mil habitantes. Sobre a necessidade do prévio conhecimento

dos candidatos beneficiados em ação de investigação judicial eleitoral, acerca

dos fatos ilícitos dos quais decorreu sua condenação, para que possam sofrer

as sanções cominadas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/90, especificamente aquela

referente à declaração de inelegibilidade, no caso concreto, as provas revelam

que os três recorrentes participaram ativamente do processo de captação ilícita

e  abuso  de  poder,  tendo  sido  eles  mesmos  os  responsáveis  diretos  pela

realização dos fatos abusivos. Correta, portanto, a sentença, também no ponto

em que aplica a inelegibilidade aos recorrentes. Evidenciado, portanto, que as

condutas descritas nestes autos ostentam gravidade suficiente para malferir o

necessário equilíbrio nas eleições ocorridas no município de Água Nova/RN, de

modo  a  fazer  incidir  na  espécie  a  normatividade  do  art.  22,  XIV,  da  Lei

Complementar  nº  64/90.  Recurso  desprovido.  (TRE-RN  -  RE:  23628  ÁGUA

NOVA -  RN,  Relator:  LUIS  GUSTAVO  ALVES  SMITH,  Data  de  Julgamento:

28/09/2017,  Data  de  Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Data

09/10/2017, Página 2/4).

A captação ilícita resta configurada, pois estão comprovados todos os elementos

descritos no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, quais sejam: oferecimento de vantagem ao

eleitor, intenção específica de obter o voto e a participação direta ou indireta do candidato.

Quanto ao abuso de poder político e econômico, conclui-se pela gravidade dos

fatos, notadamente no âmbito de um município de pequeno porte, o que claramente gerou

um desequilíbrio na disputa eleitoral.

Segundo o C. TSE "o abuso do poder econômico caracteriza-se por emprego

desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), de forma a comprometer

a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre postulantes a cargo eletivo, o que

deve  ser  avaliado  no  contexto  concreto,  e  não  a  partir  de  elementos  meramente

aritméticos ou do resultado das urnas na localidade beneficiada pelo ilícito". (RESPE -

Recurso Especial Eleitoral nº 110 - CEARÁ-MIRIM - RN, Relator(a) Min. Sergio Silveira

Banhos, DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 11/09/2019) 

Nesse contexto, reitero o entendimento de que, segundo o qual "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"  (AgR-

REspe nº 751-51/TO, Rel. Min. Luciana Lóssio,  DJe  de 27.4.2017), o que ocorreu nos

autos.

Dessa forma, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de

que,  para  afastar  determinado  mandato  eletivo  obtido  nas  urnas,  compete  à  Justiça

Eleitoral, com base na compreensão da reserva legal proporcional e com fundamento em

provas robustas, verificar a existência de grave abuso de poder, suficiente para ensejar as

rigorosas  sanções  de  inelegibilidade  e  de  cassação  do  registro,  do  diploma  ou  do

mandato. 

Portanto, existe prova inconteste das alegações imputadas na inicial, devendo ser

mantida a r. sentença de primeiro grau, eis que ficou demonstrado, de forma robusta, que

os investigados corromperam o pleito do Município de Ribeira do Piauí com a captação

ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico, tendo, inclusive, influenciado no pleito

eleitoral.

III – CONCLUSÃO:

Para  aplicação  das  graves  sanções  legalmente  previstas  no  art.  41-A da  Lei

9.504/97,  a  Justiça  Eleitoral  deve  pautar-se  em  provas  aptas  a  demonstrar,  com

segurança jurídica, a caraterização do ilícito, bem como a autoria e a responsabilidade

dos candidatos ou detentores de mandatos eletivos.

Portanto,  analisando  o  contexto  fático  probatório revelado  na  instrução

processual, resta evidenciado que o pleito eleitoral das eleições de 2016 do município de

Ribeira do Piauí foi maculado pela captação ilícita do sufrágio e pelo abuso de poder

econômico,  eis  que  os depoimentos,  áudios  e  vídeos  anexados  aos  autos  trazem a

robustez necessária que comprovam o ilícito eleitoral.

Nesse  sentido,  segue  jurisprudência  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  -  TSE,

conforme se pode constatar dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2016.  RECURSO  ESPECIAL.  VEREADOR ELEITO.  ART. 41-A  DA

LEI Nº 9.504 /97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CONVERSA ENTRE PROMOTOR E

TESTEMUNHAS DE  FATO OCORRIDO  EM MOMENTO ANTERIOR.  PROVA

CONSIDERADA LÍCITA PELO TRE/CE.  DISCUSSÃO SOBRE ILICITUDE  DA

GRAVAÇÃO  AMBIENTAL.  DESCABIMENTO.  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE



SUFRÁGIO.  ENTREGA  DE  BENESSES  EM  TROCA  DE  VOTO.

CONFIGURAÇÃO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  COMPOSTO  POR

DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS  E  PROVAS  DOCUMENTAIS.  ROBUSTEZ.

REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  24/TSE.  RECURSO

ESPECIAL  A  QUE  SE  NEGA  SEGUIMENTO.  (TSE  -  RESPE:

2085520166060031 Barbalha/CE 36112018,  Relator:  Min.  Luiz  Edson  Fachin,

Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça

eletrônico - 07/08/2019 - Página 136-141).

Direito  Eleitoral.  Recurso  Especial  Eleitoral  com  agravo.  Eleições  2016.

Representação  por  captação ilícita  de sufrágio.  Ação de  investigação judicial

eleitoral.  Abuso  do  poder  econômico.  Cassação  de  diploma.  Inelegibilidade.

Negativa de seguimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto

contra acórdão do TRE/RJ que manteve sentença de procedência parcial  em

representação por captação ilícita de sufrágio e ação de investigação judicial

eleitoral por abuso do poder econômico. (...) 4.  O acórdão regional concluiu

pela  prática  de  captação  ilícita  de  sufrágio  em  razão  da  existência  de

provas  robustas  do  ilícito,  quais  sejam:  (i)  provas  documentais  que

vinculam  a  entrega  de  bens  materiais  a  eleitores  de  baixa  renda  por

autorização do prefeito;  (ii)  depoimentos testemunhais que confirmam o

recebimento  do  material  de  construção  às  vésperas  do  pleito  e  a

incapacidade econômica dos beneficiados.(...)

8. Verifica-se, portanto, que a gravidade da conduta, a ensejar cassação de

diploma e inelegibilidade por abuso do poder econômico (art. 22 , XIV , da

LC nº 64 /1990), foi devidamente fundamentada e aferida, conforme exige a

jurisprudência desta Corte, a partir de critérios tanto qualitativos quanto

quantitativos.  (...)  Decido.  9. O agravo não deve ter seguimento. I) Hipótese

dos autos (...) 14. Com base nisso, o TRE/RJ concluiu configurada a captação

ilícita  de  sufrágio,  e  destacou  que,  embora  os  depoentes  não  tenham

admitido que a entrega do material de construção se deu em troca de voto,

é possível extrair essa conclusão quando se analisa os depoimentos em



contraponto aos demais elementos probatórios dos autos,  a  exemplo da

baixa  capacidade  econômica  dos  beneficiados,  da  quantidade  vultosa  de

material  adquirido  e  da  entrega  dos  bens  na  proximidade  do  pleito.  (...)  16.

Entendeu-se ainda comprovado o abuso do poder econômico pela utilização de

vultosa quantidade de dinheiro público em favor da candidatura dos agravantes.

Segundo  consta  do  acórdão  regional,  a  contratação  pela  prefeitura  de

Aperibé/RJ da empresa Germar Materiais de Construção LTDA. se deu por meio

de processo licitatório que a favoreceu e cujo objetivo era a entrega de notas

fiscais  parcialmente preenchidas  pelos aliados do  prefeito  a  eleitores  que  as

apresentavam  na  empresa  para  retirada  do  material  de  construção  nas

proximidades do pleito.  Conforme o Regional,  as notas de empenho juntadas

aos autos demonstram que os valores despendidos pelo  Fundo municipal  de

assistência  social  e  pela  Secretaria  municipal  de  obras  de  Aperibé/RJ  neste

esquema superaram R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). II) Captação ilícita de

sufrágio 17. Insurgindo-se contra a aplicação da Súmula nº 24/TSE pela decisão

agravada,  os  agravantes  afirmam  pretenderem  apenas  o  reenquadramento

jurídico  dos  fatos  fixados  no  acórdão  regional,  o  que  seria  suficiente  para

reconhecer  a  violação  ao  art. 41-A  da  Lei  nº 9.504 /1997,  uma  vez que  a

condenação se deu com base em meras presunções.  Contudo, as alegações

não procedem. 18. Ao contrário do que alegam, o acórdão regional concluiu pela

caracterização de captação ilícita de sufrágio em razão da existência de provas

robustas do ilícito, quais sejam: (i) provas documentais que vinculam a entrega

de bens materiais  a  eleitores de baixa renda por  autorização do prefeito;  (ii)

depoimentos  testemunhais  que  confirmam  o  recebimento  do  material  de

construção às vésperas do pleito e a incapacidade econômica dos beneficiados.

(...)  III)  Abuso  do  poder  econômico  25.  Os  agravantes  também se  insurgem

contra aplicação da Súmula nº 24/TSE à pretensão de afastamento da prática de

abuso do poder econômico.  Contudo, novamente sem razão. 26.  Segundo a

jurisprudência  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  configura-se  o  abuso  do

poder econômico quando há o emprego desproporcional e excessivo de

recursos  patrimoniais,  públicos  ou  privados,  em  benefício  eleitoral  do

candidato,  que  seja  capaz de  comprometer  a  legitimidade do pleito  e  a

paridade de armas (REspe nº 941-81/TO, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j.

em 15.12.2015).  (...)  30. Os fatos descritos no acórdão regional são realmente



graves, uma vez que: (i) houve dispêndio de verbas públicas de valor elevado

em benefício de uma candidatura; (ii) a diferença de votos entre os candidatos

concorrentes  ao  pleito  foi  pequena;  (iii)  os  eleitores  beneficiados  eram

hipossuficientes,  tendo  o  candidato  se  aproveitado  da  situação  de

vulnerabilidade social em que inseridos para conquistar votos.  (...)  33. Destaco

que, desde o advento da LC nº 135 /2010, a configuração do ato abusivo passou

a dispensar a potencialidade para alterar o resultado da eleição, exigindo, por

outro lado, a demonstração da gravidade das circunstâncias (art. 22 , XVI , da LC

nº 64 /1990). Contudo, isso não impede que, em contextos determinados, como o

ora em análise, o número de votos seja considerado ao lado da reprovabilidade

e da repercussão da conduta para demonstrar a relevância jurídica do ilícito.

Assim, uma vez caracterizado o ato abusivo e aferida sua gravidade, as sanções

de  cassação  do  mandato  e  de  inelegibilidade  respectivamente  devem,  por

imposição legal, ser aplicadas aos candidatos beneficiados e a todos que hajam

contribuído  para  a  prática  do  ato,  consoante  dispõe  o  art. 22 , XIV ,  da  LC

nº 64 /1990.  (TSE - AI: 6850920166190034 Aperibé/RJ 70032018, Relator: Min.

Luís  Roberto  Barroso,  Data  de  Julgamento:  27/11/2019,  Data  de Publicação:

DJE - Diário de justiça eletrônico - 29/11/2019 - Página 14-19).

Dessa forma,  cumpre ao julgador verificar,  de forma analítica  e extremamente

minuciosa, a existência de provas robustas e coesas para a configuração da captação

ilícita de sufrágio e do abuso do poder econômico, o que fora devidamente comprovado

através do conjunto fático probatório presente nos autos, restando configurando o ilícito

eleitoral. 

Pelo  Exposto,  VOTO,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,  pelo

conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso interposto pelos investigados/recorrentes,

para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, seguindo o comando

do artigo 224, § 4o, do Código Eleitoral. 

É com voto.



V  O  T  O    (V   E  N  C  E  D  O  R)

(Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de expedição de 

carta precatória para oitiva de testemunhas)

O SENHOR JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER: Senhor Presidente,

Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional Eleitoral,

Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Conforme já  relatado,  cuida-se de  recurso eleitoral  manejado contra  sentença

proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral (Itaueira/PI), nos autos de ação de investigação

judicial  eleitoral,  interposto  por  Arnaldo  Araújo  Pereira  da  Costa,  a  qual  julgou

parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial para cassar os diplomas dos

recorrentes eleitos no pleito de 2016, no Município de Ribeira do Piauí, além de declarar

os Investigados inelegíveis por um período de oito anos subsequentes, cominando-lhes,

ainda, a aplicação de multa no valor de R$ 31.923,00 (trinta e um mil, novecentos e vinte

e três reais).

Após início do julgamento, o eminente Relator, Dr. Alessandro dos Santos Lopes,

antes de adentrar ao mérito, votou pelo acolhimento da preliminar suscitada pela parte

recorrente de cerceamento de defesa em razão da omissão do Juiz Eleitoral quanto à

expedição  de  carta  precatória  para  oitiva  de  duas  das  testemunhas  arroladas  pelo

recorrente Aluízio da Silva Osório, notadamente por inexistir no feito decisão denegatória

da produção dessa prova oral.

Ouso  aqui  divergir  do  posicionamento  adotado  pelo  Ilustre  Relator,  cujos

fundamentos passo a expor.

Após analisar os autos detidamente,  não vislumbrei  o cerceamento de defesa

sustentado pelo recorrente. Ao contrário, entendo que, no caso, houve excesso de defesa.

Explico.

A lei fixa o limite de seis testemunhas para cada Polo da demanda, independente

da quantidade de litigantes que compõe estes polos, a saber:

“Lei Complementar nº 64/1990.



Art.  22.  Qualquer  partido  político,  coligação,  candidato  ou  Ministério  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 seguinte rito: (...)

V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco)

dias  para  inquirição,  em  uma  só  assentada,  de  testemunhas  arroladas  pelo

representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as

quais comparecerão independentemente de intimação”. (grifos nossos). 

Constam nos autos que a investigada, ora recorrente, MARIA LEONIDAS TELES

DE MELO arrolou 6 (seis) testemunhas (fls. 84/85 do ID 1865970): José Pitombeira Filho,

Janne Valente Barreto Coelho, Maria Aparecida Araújo, Dayvid Borges de Sousa, Tauze

Borges Pereira e Rivaldo Rodrigues de Carvalho.

O investigado, ora recorrente, CLÁUDIO BRUNO ARAÚJO COSTA arrolou outras

3 (três) testemunhas diferentes (fls. 113/114 do ID 1865970): Regilene de Morais da Silva,

Raiza Borges de Sousa e Nataniel Borges de Sousa.

Em seguida, o investigado, ora recorrente, ALUIZIO DA SILVA OSÓRIO arrolou

mais 2 (duas) testemunhas diferentes (fls. 129/130 do ID 1865970): Nilton Carvalho dos

Santos e Gerônimo.

Logo, percebe-se que o número de testemunhas arroladas pelos representados

superou a quantidade de seis.

Soma  a  isso,  têm-se  que  foram  expedidas  8  (oito)  cartas  precatórias,

procedimento  que  não  condiz  com  a  regra  prevista  no  inciso  V  do  art.  22  da

mencionada Lei Complementar, pois o ônus de conduzi-las para a audiência é da parte

que as arrola.

Ora, uma carta precatória somente deve ser expedida durante a instrução de uma

AIJE em situações excepcionais. Excepcionalidade esta que não vislumbrei na presente

demanda.



O Magistrado de primeiro grau deferiu a expedição das precatórias requeridas

pelos  autores,  bem  como  por  parte  dos  investigados.  Contudo,  ele  não  deferiu  a

expedição das cartas para ouvir o Sr. Nilton e nem para ouvir o Sr. Gerônimo, que, de

fato,  só  consta  lá  como  Gerônimo  (não  foi  informado  sequer  o  sobrenome  da

testemunha), cuja escrita fora informada com a letra “G”, e a pessoa que consta lá na

relação de passageiros,  no  processo,  na grafia  do nome consta  a  letra  “J”,  além de

possuir  um  sobrenome  (Jeronimo  Sousa,  fl.  58  do  ID  1866020).  As  mencionadas

testemunhas foram arroladas pelo investigado Aluízio da Silva Osório, ora recorrente (fls.

129/130 do ID 1865970).

Portanto,  é  um  cidadão  que  só  está  identificado,  na  peça  defensiva,  como

Gerônimo  e  que,  de  fato,  de  acordo  com  o  endereço  que  foi  colocado  lá  na  sua

qualificação, residiria na Rua Profeta Zacarias, nº 10, Jardim Conceição, Osasco-SP. O

mesmo  endereço  em  que  [supostamente]  residiria  o  senhor  Rivaldo  Rodrigues  de

Carvalho, o qual não foi encontrado pelo oficial de justiça naquele endereço, além de

os vizinhos desconhecerem aquela pessoa [Rivaldo Rodrigues], conforme atestado

na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça. 

Entendo,  portanto,  que  não  houve  cerceamento  ao  direito  de  defesa  dos

recorrentes, pelo contrário. Houve, na realidade, um verdadeiro excesso de defesa.

Primeiro: Além do número de testemunhas que foram arroladas [ter superado 06

seis],  entendo que não há nessas audiências a obrigatoriedade de que o Juízo fique

providenciando intimação de testemunhas para que compareçam a fim de serem ouvidas.

Ou  seja,  a  meu  ver,  cabe  às  partes  que  as  arrolaram  este  ônus [sejam  essas

audiências realizadas em Ribeira do Piauí/PI, em Teresina/PI ou em São Paulo/SP].

Ora,  considerando  que  as  partes  compareceram  acompanhadas  de  seus

respectivos advogados, quando da realização da audiência nos Juízos Deprecados da

388ª Zona Eleitoral – Carapicuíba/SP (fl. 112 do ID 1866020) e da 315ª Zona Eleitoral –

Osasco/SP  (fls.  152  e  165  do  ID  1866020),  deveriam  ter  levado  suas  respectivas

testemunhas para oitiva. 

Nessas circunstâncias,  entendo que o investigado Aluízio  da Silva  Osório,  ora

recorrente,  deixou  de  demonstrar  prejuízo  em  razão  da  ausência  das  oitivas  das

mencionadas testemunhas [Nilton Carvalho e Gerônimo] – a primeira sequer seria um dos

eleitores aliciados, visto que seu nome não consta nem na lista de passageiros que foram



votar  no  Município  de  Ribeira  do  Piauí;  a  outra  [testemunha]  não  estaria,  sequer,

suficientemente qualificada nos autos –, o que afasta a nulidade apontada, nos termos do

art. 219 do Código Eleitoral, o qual dispõe:

“Código Eleitoral.

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a

que  ela  se  dirige,  abstendo-se  de  pronunciar  nulidades  sem  demonstração  do

prejuízo.” 

Ora, deveria o recorrente Aluízio da Silva Osório ter se irresignado  no primeiro

momento em que teve oportunidade para falar nos autos, acerca da não expedição da

carta precatória para ouvir as mencionadas testemunhas. E não o fez.

Conforme  pode  ser  visto  nos  autos,  não  houve  irresignação  na  audiência

realizada em Ribeira do Piauí/PI.  Da mesma forma, não apresentou qualquer protesto

durante a oitiva de testemunhas realizada em 29/9/2017, em Osasco/SP (fls. 152 e 165

do  ID  1866020),  cuja  oportunidade  estava  presente  o  mencionado  recorrente.

Permaneceu  silente,  de  forma a manter  a  situação,  agindo de  forma a  guardar  uma

“nulidade no bolso”, para ser utilizada oportunamente.

O que é que significa o brocardo francês [que muito se propala]“pas de nulité

sans  grief”?  De  acordo  com  o  significado  adotado  pela  jurisprudência  pátria,  esse

brocardo significaria que “não há nulidade sem prejuízo”. 

Ocorre  que  a  palavra  “GRIEF”,  em  francês,  significa:  reclamação,  pesar,

resignação.  Assim,  o  prejuízo [a  que  se  refere  a  jurisprudência]  quer  dizer  que,

obrigatoriamente,  ele deve ser precedido de uma reclamação.  Reclamação daquele

que deveria ter suportado aquele prejuízo, e deve fazê-lo no primeiro momento em que

puder  falar.  Tal  situação  não  ocorreu  no  presente  caso,  gerando,  pois,  a  preclusão

consumativa.

Aguardou  o  recorrente  o  momento  das  alegações  finais  (fls.  02/23  do  ID

1866070), para só então [após a conclusão de toda a fase instrutória] alegar que, aquelas

testemunhas não foram ouvidas.



A argumentação de cerceamento de defesa, em razão da omissão do Juízo em

determinar a oitiva de testemunhas mediante cartas precatórias, suscitada apenas em

sede de alegações finais, afigura-se preclusa.

E mais: As testemunhas não teriam sido ouvidas por culpa do juiz que não deferiu

a expedição da carta precatória para oitiva das mesmas, quando a regra [legal] seria a

parte se encarregar de levá-las para a audiência.  

Com todas as vênias ao estimado e eminente Relator, deixo de vislumbrar aqui

qualquer nulidade pela não oitiva daquelas testemunhas.

Portanto, não prospera a pretensão do recorrente Aluízio da Silva Osório de se

valer  de  uma  suposta  “FASE  DE  DILIGÊNCIAS”,  com  a  intimação  das  partes  para

requerer  diligências  complementares,  como  oportunidade  primeira  para  protestar  pela

prova oral incompleta, por ele assim reputada.

Todavia, ainda que se acolhesse a tese ventilada de que a primeira oportunidade

que aquele  investigado,  ora  recorrente,  teve para  reclamar  contra  a  incompletude  da

prova  testemunhal  teria  ocorrido  em  sede  de  alegações  finais,  em  verdade  essa

circunstância  não  bastaria  para  comprovar  o  alegado  cerceamento  de  defesa,  pois,

repise-se,  inexiste nos autos demonstração da necessidade e utilidade das oitivas

das duas testemunhas já referenciadas.

Senão vejamos. A testemunha Gerônimo [sem sobrenome],  não foi  qualificada

devidamente.  Sequer  seu  nome  completo  foi  apontado.  Além disso,  ao  se  dirigir  ao

endereço indicado como sendo também de residência dessa citada pessoa, o Oficial de

Justiça, não encontrou ninguém residindo no local.

Importante registrar que quatro testemunhas arroladas para serem ouvidas por

meio da expedição de cartas precatórias não residiam nos endereços que indicados.

Quanto ao Sr. Nilton Carvalho dos Santos, o recorrente não informou qual a utilidade de

sua  oitiva,  na  medida  em que  não  era  sequer  passageiro  naquele  vôo  [objeto  deste

processo].  Além  disso,  o  endereço  indicado  como  sendo  do  mesmo,  trata-se  da

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP.

Ou seja, o que ocorreu aqui foi um excesso de defesa através da expedição de

carta precatória quando não deveria ser sido expedida; expedição de carta precatória

para ouvir um número de testemunhas superior ao que a lei inclusive permite; Tumulto e



demora excessiva na instrução desses processos, na medida em que além da expedição

injustificada de 08 cartas precatórias, ainda foram indicados endereços incorretos, sendo

que, pela lei, a obrigação de levar as testemunhas para prestar o depoimento é da parte

que as arrolou, seja em qual comarca ocorrer a audiência. A Lei não desobriga a parte

desse ônus, quando a audiência ocorre no juízo deprecado, sobretudo quando a parte

que arrolou a testemunha comparece à audiência acompanhada do seu advogado, como

no presente caso. 

Com essas fundamentações,  pedindo  vênia  ao eminente  Relator,  DIVIRJO de

Sua Excelência para votar no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa,

suscitada pelo recorrido Aluízio da Silva Osório, em razão de não terem sido expedidas

cartas precatórias para a oitiva das testemunhas Nilton Carvalho dos Santos e Gerônimo,

por ele arroladas.

É como voto, Sr. Presidente.



V  O  T  O    V   I  S  T  A

O SENHOR DESEMBARGADOR PEDRO ALCÂNTARA DA SILVA MACEDO:

Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador

Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Conforme  relatado,  cuida-se  de  Recurso  em  Ação  de  Investigação  Judicial

Eleitoral interposto por Arnaldo Araújo Pereira da Costa, Maria Leônidas Teles de Melo,

Aluízio da Silva Osório e Bruno Araújo Costa, contra sentença proferida pelo Juízo da 72ª

Zona Eleitoral (Itaueira/PI), que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes

da  exordial  para  cassar  os  diplomas  dos  recorrentes  eleitos  no  pleito  de  2016  pelo

Município de Ribeira do Piauí e declarar os Investigados inelegíveis por um período de 08

(oito) anos subsequentes, aplicando-lhes, ainda, multa no valor de R$ 31.923,00 (trinta e

um mil novecentos e vinte e três reais).

Iniciado o  julgamento,  o eminente  Juiz Relator,  Doutor Alessandro dos Santos

Lopes,  votou pelo acolhimento da preliminar  de cerceamento de defesa em razão da

omissão do Juiz Eleitoral  quanto  à  expedição de carta  precatória para oitiva de duas

dentre as testemunhas arroladas pelo recorrente Aluízio da Silva Osório, notadamente

porque inexiste no feito decisão denegatória da produção dessa prova oral.

Diversamente,  o  Juiz  Thiago  Mendes  de  Almeida  Férrer,  inaugurando  a

divergência, votou pela rejeição da preliminar, argumentando que a defesa do recorrente

Aluízio  da  Silva  Osório  deixou  de  se  manifestar  oportunamente  acerca  da  omissão

referenciada, ou seja, por ocasião das audiências realizadas nos dias 4/7/2017, perante o

Juízo da 73ª Zona Eleitoral (Socorro do Piauí-PI), e 29/9/2017, perante o Juízo deprecado

- 315ª Zona Eleitoral (Osasco-SP), quando o Investigado se fez presente.

Além disso, ressaltou que a produção de prova oral mediante carta precatória e

intimação  de  testemunhas  pelo  Juízo  deprecado  em  verdade  denotou  “excesso  de

defesa”, jamais cerceamento.

Naquela oportunidade, entendi necessário pedir vista dos autos para melhor aferir

as particularidades do tema arguido na preliminar.

Pois bem.



De  início,  fez  necessário  destacar  que  os  investigantes  e  os  investigados

arrolaram testemunhas no momento processual  adequado,  qual  seja,  na inicial  e nas

contestações. Verifica-se, em todas as petições - exordial e defesas -, o arrolamento de

testemunhas residentes no Estado de São Paulo.

Nos  termos  do  art.  22,  V,  da  Lei  Complementar  64/90,  a  inquirição  das

testemunhas arroladas deve ser feita “em uma só assentada”, “as quais comparecerão

independentemente de intimação”.

A unicidade da audiência para a inquirição de testemunhas, em regra, desobriga o

magistrado a intimá-las para comparecer ao ato processual,  bem como proceder suas

oitivas perante juízo diverso, mediante delegação por carta precatória.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do TRE-MG:

“O comparecimento das testemunhas independe de intimação, a teor do disposto

no art. 22, V, da Lei Complementar nº 64, de 1990. Inexistência de comando legal que

obrigue o Juiz a expedir carta precatória para outro Juízo a fim de colher depoimento de

testemunhas  arroladas,  sendo  este  um  ônus  das  partes”  (Acórdão  nº  3498,  de

07/12/2004, Relator Marcelo Guimarães Rodrigues).

Com  efeito,  a  oitiva  de  testemunhas  mediante  carta  precatória  constitui

procedimento,  em  regra,  incompatível  com  o  rito  ditado  pelo  art.  22,  V,  da  Lei

Complementar nº 64/90, o qual estabelece que o comparecimento das testemunhas em

audiência se dará independente de intimação. Para excepcionar a norma referenciada, a

parte  interessada  deve  apresentar  justificativa  que  demonstre  a  necessidade  do

depoimento de testemunhas residentes em circunscrição diversa e distante, assim como a

sua  utilidade  para  o  desfecho  da  causa,  sob  pena  de  ficar  evidenciado  o  caráter

meramente procrastinatório do pedido.

No  caso  dos  autos,  em  que  os  eleitores  supostamente  aliciados  mediante

fornecimento de passagens aéreas para votar nos investigados residem no Estado de

São Paulo, tornando excessivamente difícil o comparecimento à audiência realizada na

73ª  Zona  Eleitoral  (Socorro  do  Piauí  –  PI),  reputo  possível  a  expedição  de  cartas

precatórias,  como ainda relevante  ouvir  suas versões acerca dos fatos apontados na

inicial,  circunstância  que  por  si  mesma  já  basta  como  fundamento  para  a  medida

ordenada pelo Juízo a quo.



Daí  a  determinação  do  Juiz  Eleitoral  daquela  Zona,  em despacho  datado  de

20/06/2019,  ordenando  a  expedição  de  cartas  precatórias  visando  às  oitivas  das

testemunhas  residentes  nas  cidades  de  Osasco-SP  e  Carapicuíba-SP,  conforme

endereços indicados em anexo à petição inicial e às defesas dos investigados Arnaldo

Araújo Pereira da Costa, Maria Leônidas Teles de Melo e Bruno Araújo Costa.

De fato, talvez por equívoco, deixou-se de mencionar, naquele despacho, o rol de

testemunhas apresentado pelo investigado Aluízio da Silva Osório.

Observo, porém, que, das 4 (quatro) testemunhas indicadas por Aluízio da Silva

Osório, duas foram também arroladas por outros investigados – Regilene de Morais da

Silva  e  Rivaldo  Rodrigues  de  Carvalho  -,  para  cujas  oitivas  foram  expedidas  as

respectivas cartas precatórias (fls. 234 e 235), endereçadas ao Juízo Eleitoral de Osasco-

SP.  A  testemunha  Regilene  de  Morais  da  Silva  efetivamente  foi  ouvida  pelo  Juízo

deprecado. Quanto à testemunha Rivaldo Rodrigues de Carvalho, deixou de ser inquirida

porque não reside no endereço apontado pelo investigado, ao qual, por óbvio, caberia o

ônus de qualificar  corretamente as testemunhas cuja  oitiva  postulou em sua peça de

defesa.

Deixou-se, portanto, de expedir carta precatória apenas para as oitivas das outras

duas testemunhas apontadas pelo investigado Aluízio da Silva Osório, quais sejam, Nilton

Carvalho dos Santos e Gerônimo.

Ressalto, por oportuno, que a testemunha Nilton Carvalho dos Santos não consta

da relação de 44 (quarenta e quatro) passageiros apresentada pela Azul Linhas Aéreas

Brasileiras  S/A,  relacionados  com  a  “Reserva  DDK5MQ”,  os  quais,  na  ótica  dos

investigantes, seriam eleitores supostamente aliciados para votar a favor dos candidatos

investigados.

Também nas imagens colacionadas aos autos, que acompanham a inicial, não

registra a presença dessa testemunha, o que afasta a necessidade e utilidade do seu

depoimento para o desfecho da causa.

Quanto à testemunha “Gerônimo”,  como foi  identificada apenas pelo prenome,

mostra-se justificável a denegação de sua oitiva.

Compulsando a relação de passageiros fornecida pela companhia aérea, observo

que  ali  consta  o  nome  “Jerônimo  Silva”,  cujo  prenome  possui  grafia  diversa  da



testemunha arrolada por Aluízio, não sendo possível concluir que se tratasse da mesma

pessoa. De consequência, mostra-se impossível a expedição de carta precatória para a

sua oitiva.

Nessas circunstâncias, entendo que o investigado Aluízio da Silva Osório deixou

de  demonstrar  a  ocorrência  de  prejuízo  em  razão  da  ausência  das  oitivas  das

mencionadas testemunhas – a primeira sequer seria um dos eleitores aliciados, a outra

não estaria qualificada-, não havendo, pois, que se falar em reconhecimento de nulidade,

nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, assim vazado: “Na aplicação da lei eleitoral o

juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar

nulidades sem demonstração do prejuízo”.

Trata-se do princípio pas de nulité sans grief, consagrado na jurisprudência pátria,

inclusive na seara eleitoral.  Com efeito, o colendo Tribunal Superior Eleitoral  há muito

assentou  que  “A  nulidade  processual  só  pode  ser  pronunciada  quando  estiver

demonstrado  o  efetivo  prejuízo  para  a  parte,  devendo  ser  suscitada  na  primeira

oportunidade que couber ao interessado se manifestar nos autos, sob pena de preclusão”

(Recurso Especial Eleitoral nº 126692, Relator Min. Henrique Neves da Silva, publicado

no DJE de 21/11/2016, página 86).

Ora, além de não ter ficado demonstrado prejuízo para a defesa, o investigado

Aluízio da Silva Osório deixou de protestar, no curso da instrução, pela incompletude da

prova oral requerida, fazendo-o somente em suas alegações finais.

Ressalte-se que ele teve oportunidade de apresentar seus protestos ainda no

curso da instrução processual, seja por ocasião da audiência realizada no Juízo da 73ª

Zona Eleitoral  (Socorro do Piauí  – PI),  em 04/07/2017, na qual  seu advogado esteve

presente e nada requereu quanto às oitivas referenciadas, seja quando da realização da

audiência conduzida pelo Juízo da 315ª Zona Eleitoral (Osasco – SP), em 29/09/2017,

quando o próprio investigado Aluízio da Silva Osório esteve presente, sem também nada

ter requerido ou protestado, embora naquela oportunidade tenha sido colhido apenas o

depoimento de uma das testemunhas por ele arroladas – Regilene de Morais da Silva.

A primeira audiência foi realizada em data posterior à do despacho que ordenou a

expedição de cartas precatórias para a oitiva das testemunhas residentes em Osasco-SP

e Carapicuíba-SP, arroladas pelos investigantes e por três dos investigados, sem incluir



aquelas arroladas pelo investigado Aluízio da Silva Osório. Entretanto, naquela primeira

oportunidade de apresentar seu protesto em Juízo, manteve-se inerte.

Também deixou de peticionar nos autos postulando o que entendesse de direito,

quanto à omissão na ordem de oitiva das testemunhas Nilton Carvalho dos Santos e

Gerônimo, embora aquele investigado estivesse presente à audiência realizada pelo Juízo

da  315ª  Zona  Eleitoral  (Osasco  –  SP),  na  qual  foi  inquirida somente  a  testemunha

Regilene  de  Morais  da  Silva,  o  que  parece  não  lhe  ter  causado  estranheza,  ante  a

ausência de protesto ou petição nos autos acerca desse fato.

Oportuno destacar que, nos termos do art. 22, VI, da Lei Complementar 64/90, é

de  três  dias,  contados  da  data  da  audiência,  o  prazo  para  que  o  Juiz  proceda  às

diligências requeridas pelas partes. Vale dizer, as diligências complementares devem ser

requeridas na própria audiência ou nos três dias subsequentes, sob pena de preclusão.

Nesse sentido, destaco excerto de ementa que segue:

“[…] Agravo retido. Alegação de cerceamento de defesa. Não abertura de prazo

para requerimento de diligências. Pelo princípio da celeridade processual, no rito do art.

22 da LC 64/90, não se exige uma fase específica para o requerimento de diligências

complementares após a audiência de instrução. Em três dias deverão ser executadas as

diligências pendentes, requeridas na própria audiência ou nos três dias subsequentes.[...]”

(Recurso  Eleitoral  nº  81261,  TRE-MG, Relatora  Alice  de Souza  Birchal,  Publicado  no

DJEMG de 12/09/2013).  

Portanto, não prospera a pretensão do recorrente Aluízio da Silva Osório de se

valer de uma suposta “fase de diligências”, com a intimação das partes para requerer

diligências complementares, como oportunidade primeira para protestar pela prova oral

incompleta, por ele assim reputada.

A  adução  de  cerceamento  de  defesa,  em  razão  da  omissão  do  Juízo  em

determinar a oitiva de testemunhas mediante cartas precatórias, suscitada apenas em

alegações finais, afigura-se induvidosamente preclusa.

Todavia, ainda que se acolhesse a tese de que a primeira oportunidade em que

ele teve para reclamar contra a incompletude da prova testemunhal teria ocorrido em

sede de alegações finais, em verdade essa circunstância não bastaria para comprovar o



alegado cerceamento de defesa,  pois,  repise-se,  inexiste  nos autos demonstração da

necessidade e utilidade das oitivas das duas testemunhas já referenciadas.

Posto  isso,  pedindo vênia  ao eminente  Relator,  acompanho o voto  divergente

inaugurado pelo Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer pela rejeição da preliminar de

nulidade processual por cerceamento de defesa,  suscitada pelo investigado Aluízio da

Silva Osório, sob o argumento de que não foram expedidas cartas precatórias para a

oitiva de duas das testemunhas por ele arroladas.

É como voto.



E  X  T  R  A  T   O     D  A     A  T  A

RECURSO ELEITORAL Nº 0600428-59.2019.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: RIBEIRA DO

PIAUÍ/PI (72ª ZONA ELEITORAL - ITAUEIRA/PI)

Recorrente: Arnaldo Araújo Pereira da Costa

Advogados: Virgílio Bacelar de Carvalho (OAB/PI: 2.040), Perpetua do Socorro Carvalho

Neta (OAB/PI: 12.976) e Daniel Carvalho Oliveira Valente (OAB/PI: 5.823) 

Recorrentes:  Maria Leônidas Teles de Melo,  Aluízio da Silva Osório e Cláudio Bruno

Araújo Costa

Advogados:  Virgílio  Bacelar  de  Carvalho  (OAB/PI:  2.040)  e  Perpetua  do  Socorro

Carvalho Neta (OAB/PI: 12.976) 

Recorridos: Coligação SOMOS TODOS RIBEIRA e Josicleide Borges de Sousa

Advogados:  Raimundo de Araújo Silva Júnior (OAB/PI: 5.061), Hillana Martina Lopes

Mousinho Neiva (OAB/PI: 6.544), Ivan Lopes de Araújo Filho (OAB/PI: 14.249), Débora

Maria Costa Mendonça (OAB/PI: 9.203) e Emmanuel Fonsêca de Souza (OAB/PI: 4.555) 

Relator: Juiz Substituto Alessandro dos Santos Lopes

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí,  por maioria,

vencido o Relator, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de

expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas, na forma do voto divergente

do Juiz Thiago Mendes de Almeida Férrer; por unanimidade, REJEITAR a preliminar de

cerceamento de defesa por ausência de intimação das partes para requererem diligências

e ausência de manifestação do promotor eleitoral, na forma do voto do Relator; e, por

unanimidade,  CONHECER  do  recurso  e  NEGAR-LHE  provimento,  para  manter  a

sentença de primeiro grau em todos os seus termos, seguindo o comando do art. 224, §

4º, do Código Eleitoral, na forma do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Antônio Paes Landim

Filho.



Composição (Sessão de 12.11.2019): Desembargador Francisco Antônio Paes Landim

Filho (Presidente) e Juízes Pedro de Alcântara da Silva Macêdo (Desembargador), Daniel

Santos Rocha Sobral, Raimundo Holland Moura de Queiroz (convocado), Thiago Mendes

de  Almeida  Férrer,  Aderson  Antônio  Brito  Nogueira  e  Alessandro  dos  Santos  Lopes

(convocado).  Composição (Sessão de 10.12.2019): Desembargador Francisco Antônio

Paes  Landim  Filho  (Presidente)  e  Juízes  Pedro  de  Alcântara  da  Silva  Macêdo

(Desembargador), Agliberto Gomes Machado, Thiago Mendes de Almeida Férrer, Aderson

Antônio Brito Nogueira e Alessandro dos Santos Lopes (convocado). Não participaram do

julgamento os Juízes Antônio Soares dos Santos e Charlles Max Pessoa Marques da

Rocha, mercê de ausentes em seu nascedouro.  Composição (Sessão de 10.2.2020):

Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho (Presidente) e Juízes Olímpio José

Passos Galvão (Desembargador), Agliberto Gomes Machado, Raimundo Holland Moura

de  Queiroz  (convocado),  Thiago  Mendes  de  Almeida  Férrer,  Aderson  Antônio  Brito

Nogueira e Alessandro dos Santos Lopes (convocado). Não participaram do julgamento

os Juízes Antônio Soares dos Santos e Charlles Max Pessoa Marques da Rocha, mercê

de  ausentes  em  seu  nascedouro. Presente  o  Procurador  Regional  Eleitoral  Doutor

Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira. 

SESSÃO DE 10.2.2020


