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Chefe de Cartório da 70ª Zona - Santa Luzia - Ma

73ª ZONA ELEITORAL

SENTENÇAS

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 506-07.2016.6.10.0073.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 599-67.2016.6.10.0073.
Representante: Washington Aguiar Lopes, pertencente a Coligação "URBANO SANTOS DE
TODOS NÓS" (PC do B e PSDB).
Advogado do Representante: Luis Carlos Alencar de Bessa (OAB/CE 14.126).
Representados: Iracema Cristina Vale Lima, Darcy Almeida Melo e Tomaz de Aquino Estrela Neto,
vulgo "Totó", pertencentes a Coligação "PARA FAZER MUITO MAIS POR URBANO SANTOS"
(PT, PMDB, PV, PRP, PP, PT do B, PTN, PSB, PROS e PRTB).
Advogado dos Representados: Marcio Endles Lima Vale (OAB/MA 6.430).

SENTENÇA
I - :DO RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por Washington Aguiar Lopes,
pertencente a Coligação "URBANO SANTOS DE TODOS NÓS" (PC do B e PSDB) em desfavor de
Iracema Cristina Vale Lima, Darcy Almeida Melo e Tomaz de Aquino Estrela Neto, vulgo "Totó",
pertencentes a Coligação "PARA FAZER MUITO MAIS POR URBANO SANTOS" (PT, PMDB, PV,
PRP, PP, PT do B, PTN, PSB, PROS e PRTB) [fls. 02/26].
A ação foi fartamente instruída com fotos, vídeos e documentos [fls. 27/67].
Determinou-se a notificação dos representados para oferecer Resposta (fls. 68/72), a qual foi
intentada dentro do prazo legal (fls. 87/94).
Em seguida, a Juíza titular à época, embasada em precedente do TSE (Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento nº 46262), determinou a preclusão da indicação das testemunhas por parte
do representante, em virtude de não tê-las arrolado na petição inicial, designando audiência para o
dia 16/05/2017 (fls. 99/103).
Contra essa decisão, impetrou-se no TRE o Mandado de Segurança nº 85-08.2017.6.10.000,
Relator Juiz Federal Ricardo Macieira, o qual deferiu a tutela provisória para "ASSEGURAR a oitiva
das testemunhas apresentadas pelo impetrante à audiência de instrução e julgamento designada
para o próximo dia 16 de maio, a ser realizada no âmbito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
por ele ajuizada contra IRACEMA CRISTINA VALE LIMA, DARCY ALMEIDA MELO e TOMAZ DE

"AQUINO ESTRELA NETO (Processo 506-07.2016.6.10.0073), independentemente de intimação
(fl. 141).
Em seguida, nova liminar determinando a própria suspensão da audiência de instrução designada
para o dia 16/05/2017, visando resguardar a segurança jurídica, "evitando-se que provas indevidas
fossem juntadas aos autos" (fls. 239/241).
No mérito, o Plenário do TRE/MA deferiu a segurança para garantir ao impetrante, no caso o
sujeito ativo da relação processual, que pudesse apresentar as suas testemunhas em Banca,
independentemente de intimação, com base na excepcionalidade do fato - consistente na
necessidade de garantir a integridade das testemunhas e a higidez da prova a ser produzida (item
3 do Ementa - fls. 254-verso/254).

Os autos, então, baixaram novamente a esta Zona Eleitoral, onde a Juíza titular à época deu-se
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Os autos, então, baixaram novamente a esta Zona Eleitoral, onde a Juíza titular à época deu-se
por suspeita, em 06/03/2018, redistribuindo-se os autos para a Dra Welinne de Souza Coelho, a
qual permaneceu nos autos no período de 09/03/2018 á 16/07/2018, quando o magistrado ora
subscrevente entrou em titularidade nesta Zona Eleitoral (fl. 255/261).
Em despacho saneador, este juízo delimitou as questões de fato sobre as quais recairia a atividade
probatória, especificando os meios de prova e o respectivo ônus comprobatório, resolveu as
questões processuais pendentes e delimitou as questões de direito relevantes para o deslinde da
matéria. Nesse despacho, determinou-se Perícia sobre os áudios que vieram junto com a inicial
(fls. 267/270 e 272/273-verso).
Petição da defesa pedindo restituição de prazo p/acessar aos autos físicos visando formular
quesitos à Perícia (fls. 278/279), o que foi indeferido pelo juízo em face da preclusão temporal (fls.
282).
No dia 12/04/2019, abriu-se a ata, mas não foi possível promover a audiência, em face da
ausência dos autos físicos, os quais estavam na Polícia Federal para perícia técnica, razão pela
qual, deferindo-se pedido da defesa, remarcou-se o ato processual (fls. 286/290).
Na assentada de 07/06/2019, realizou-se audiência de instrução e julgamento, onde se colheram
as oitivas de várias testemunhas do promovendo e da parte promovida, sendo tudo gravado em
mídia DVD (fls. 424/431, 433-verso/434).
A Coligação representante se manifestou sobre as conclusões da Perícia, afirmando "que em
nenhum momento o profissional técnico especialista, ao esclarecer os fatos que estavam a sua
disposição e antes submetidos as partes para questionamento, informou haver: má conservação,
truncagem, montagem ou adulteração". Conclui que a perícia estava correta. (fls. 436/438).
As partes representadas compareceram dentro do prazo para tirar cópias dos autos, não tendo se
manifestado (fl. 445), e o Ministério Público Estadual, por sua vez, informou não ter nada a
requerer (fl. 447).
Despacho declarando o encerramento do prazo de dilação probatória, intimando-se as partes p
/alegações finais (fl. 449/451).
Alegações finais (fls. 453/505, 507/522 e 524/533).
Decisão decretando a anulação dos atos posteriores à audiência p/realização da degravação dos
depoimentos testemunhais, tal como consignado na Ata de Audiência, determinando-se, outrossim
o desentranhamento das fls. posteriores ao referido ato instrutório, abrindo-se, ainda, prazo p/as
partes se manifestarem sobre a Perícia (fls. 543/546 e 547/548).
Degravação dos depoimentos testemunhais (fls. 549/590).
Novo despacho (fls. 591/593).
Nova manifestação do MPE pela procedência parcial do pedido (fls. 595/605).
Nova manifestação dos representados (fls. 605/607).
Petição dos representantes (fls. 609/612).
Despacho declarando o encerramento da instrução probatória e abrindo prazo comum p/as partes
se manifestarem (fls. 613).
Alegações finais da parte representada (fls. 615/653, 733/739) e do MPE (fls. 740/746), o qual
opinou, pela 3ª vez consecutiva, pelo 3º membro distinto, pela procedência parcial do pedido.
A parte representante não apresentou alegações finais (Certidão de fls. 747).
É o sucinto relatório. Decido (finalmente!).
II - : II.I - : Em sede preliminar, questiona-se aDA FUNDAMENTAÇÃO DAS PRELIMINARES
legalidade da Perícia.
(a) : Este Juízo prolatou o seguinte despacho na data de 20/03/2020,DO ACESSO AOS AUTOS
antes do início das medidas de isolamento social decorrentes da Pandemia:
"DESPACHO.
1) Junte-se a petição da parte requerente, ainda que intempestiva, protocolizada sob o nº 1050
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"DESPACHO.
1) Junte-se a petição da parte requerente, ainda que intempestiva, protocolizada sob o nº 1050
/2020;
2) Indefiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Administração de Urbano Santos, eis
que tal providência é desnecessária para o deslinde da matéria, sendo tal questão inconclusiva
para a resolução da controvérsia e não será utilizada pelo magistrado na formação do
convencimento da sentença;
3) Declaro encerrada a instrução probatória, intimando as partes e o MP eleitoral para
apresentarem alegações finais no prazo comum de 02 (dois) dias, nos termos do art. 22, X, da LC
64/90.
Urbano Santos/MA, 20 de março de 2020.
GUILHERME VALENTE SOARES AMORIM DE SOUSA
Juiz da 73ª Zona Eleitoral".
Importante salientar que o TRE/MA editou, ,- como uma das medidas de03 dias após o despacho
isolamento social decorrente da Pandemia de Covid-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Corte de
Justiça,- a Portaria Conjunta nº 05/2020 - TRE/MA/PR/DG/SGP/COPES. Esse ato normativo 

, relativos a , ,suspendeu a fluência dos prazos processuais autos físicos a partir do dia 23/03/2020
prazos esses que  - Portaria Conjunta nº 10/2020, TRE-MA/PR/DGvoltaram a fluir em 06/07/2020
/SJD (Certidão de fls. 614). Um dia depois, em  (Terça-feira), este despacho foi07/04/2020
publicado no DJe, Edição nº 059, pág 03/04, veículo próprio por meio do qual foram devidanente

: o prazo de 02 (dois) dias pintimados o ilustre advogado Marcio E. L. Vale (OAB/MA nº 6.430)
/alegações finais iniciou-se no dia 08/04/2020 e encerrou-se no dia  (termo final).09/04/2020
Entretanto, a petição de Alegações Finais só foi protocolada nos autos , em 10 (dez) dias depois 19

, às  (Certidão de fls. 615), de . Nesse ínterim, no dia /08/2020 11h51min forma intempestiva 18/08
, antes portanto do protocolo dessa petição intempestiva (de fls. 615/654), este juízo já havia/2020

reconsiderado o despacho anterior, por cautela e prudência, proferindo manifestação nos
seguintes termos:
"DESPACHO.
1) Considerando a Certidão de fls. 614, a longa demora p/encerrar a presente instrução e o fato de
que este juízo acumula as funções da Justiça Comum, em Vara única, onde tramitam mais de
5.000 (cinco mil) processos, deve-se reconsiderar o despacho de fls. 613, em homenagem à fase
de diligências processuais inscrita nos incisos VI e IX do art. 22 da LC 64/90.
2) Determino, em consequência, as seguintes diligências:
2.1. Determino à Secretaria Judicial que junte aos autos as páginas de Facebook do Senhor Zezizo
Mendonça, citado no depoimento do Senhor José Milton Mendes Conceição, para averiguar se o
referido cidadão participou, de fato, das eleições de 2016 e se é correligionário político do grupo
representado;
2.2. Expeça-se ofício à Secretaria de Administração de Urbano Santos/MA, a Senhora Conceição
de Maria Pinto Martins para prestar as seguintes informações: (a) Havia quantos contrattados
vinculados à Prefeitura de Urbano Santos/MA, no ano de 2016 (Janeiro/Dezembro)? A resposta
deve ser feita mediante juntada da lista completa com  e ; (b) Quantasnome data de admissão
pessoas foram exoneradas e quando? A resposta deve vir acompanhada da relação nominal; (c)
Havia concurso público vigente? (d) Qual a motivação dos atos administrativos de nomeação,
contratação e exoneração no período que engloba os 03 meses antes e depois das eleições.
Prazo: . O descumprimento ensejará multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reeais) à02 dias úteis
Secretaria Municipal e eventual crime de desobediência, além de litigância de má-fé às partes
requerentes do pedido (Iracema Cristina Vale Lima, Darcy Almeida Melo e Tomaz de Aquino

);Estrela Neto, vulgo "Totó"

2.3. Expeça-se Ofício ao Escrevente Substituto de Notas de Urbano Santos/MA, Antônio Paulo
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2.3. Expeça-se Ofício ao Escrevente Substituto de Notas de Urbano Santos/MA, Antônio Paulo
Costa Pestana para justificar a Certidão redigida à mão e sem selo, na Notificação Extrajudicial de
fls. 57/58 (Apenso I, Volume I). Prazo: .02 dias úteis
Expirado o prazo, voltem-me imediatamente os autos, com ou sem as respostas requisitadas para
prosseguimento do feito.
Urbano Santos, 18/08/2020 (Terça-feira).
GUILHERME VALENTE SOARES AMORIM DE SOUSA
Juiz da 73ª Zona Eleitoral". (fls. 655).
Tal despacho foi publicado no DJe, nº 146, em , fls. 143, como se pode ver das fls. 655-20/08/2020
verso e 660, atestando-, novamente, a intimação do ilustre advogado Marcio E. L. Vale (OAB/MA

. Anote-se, nesse ponto, que , na petiçãonº 6.430) inexiste a nulidade arguida pelo referido patrono
de fls. 733/739, onde alegou que "as partes requeridas encontram-se amparadas pelo direito de
não serem atingidas por materia que contrarie o comando da decisão que encerrou a instrução
com a exclusão de matéria ventilada pelo despacho saneador contra as mesmas, não devendo ser
considerados os elementos constantes dos autos após deferimento de novas diligências, após já

" (fl. 736).encerrada e estabilizada a demanda
A uma que inexiste preclusão , sendo este opro judicato até o momento da prolação da sentença
entendimento de eminentes processualistas do gabarito de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, os quais defendem que a perda do direito de praticar o ato processual ocorreria após o
TÉRMINO DO OFÍCIO JURISDICIONAL, com a prolação de sentença (Curso de Processo Civil
Volume 1 Teoria do Processo Civil, 5º edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2020). Tal
corrente está em harmonia com o art. 505 do CPC, ao prever a regra geral de que "Nenhum juiz
não decidirá novamente as questões já decididas na mesma lide (leia-se questões já julgadas por

", eis que interpretação diversa conduziria ao abusurdo de afirmar que o Juiz não podesentença)
reconsiderar as tutelas provisórias ao longo da marcha processual, sendo lição comezinha de
hermeneutica que a interpretação não pode conduzir a resultados absurdos (MAXIMILIANO,
Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito).
A duas, ainda que fosse possível superar esse 1º óbice, a reconsideração do despacho foi mais
favorável à própria parte que arguiu a nulidade, pois a sua petição de Alegações Finais formulada
às fls. 615/654 teria sido protocolada intempestivamente, não fosse a mudança de entendimento
do Juízo. Por isso, em homenagem ao consagrado princípio da instrumentalidade das formas, não
há que se falar em nulidade, atraindo-se a incidência do art. 277 do CPC.
A três que inexistiu prejuízo às partes pois foram NOVAMENTE INTIMADAS para NOVAS
ALEGAÇÕES FINAIS, após a juntada dos Ofícios e informações, via DJe de 26/08/2020 (fls. 728
/729), observando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa inscritos no art. 5º, inciso LV e
LVI da CF/88. Os precedentes do STJ invocados pelo peticionante, quais sejam o Agravo Interno
no Resp nº 1586269/MG e Resp 216.706/RS, não se amoldam à espécie pois se referem a
situações nas quais, APÓS SENTENCIAR, o Juiz voltou a decidir, o que não é o caso dos autos.
Lado outro, o precedente do Tribunal Superior Eleitoral citado pelo patrono, inerente ao RCED 671
/MA simboliza a insegurança jurídica que alguns precedentes do TSE trazem à seara eleitoral,
posto que também apregoa o OPOSTO DO QUE O ADVOGADO DEFENDE. Afinal, no julgamento
da Questão de Ordem no RCEd nº 671/MA, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 25/09/2007, a
Corte Superior Eleitoral ampliou o conceito de provas aptas a instruir o recurso contra a expedição
de diploma, ficando expressamente consignado, naquela ocasião, no item 3 da Ementa, que "O
recurso contra a expedição de diploma deve admitir todos os meios de prova, desde que

". Ademais, no outro julgado referente ao RCEdparticularizadamente indicados na petição inicial
671/MA, citado na petição às fls. 738, o Min. Eros Grau enfatizou que o indeferimento de oitiva de

testemunhas após o encerramento da instrução probatória se fez em atenção ao princípio do livre
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testemunhas após o encerramento da instrução probatória se fez em atenção ao princípio do livre
convencimento motivado do Juízo, ou seja, o Juiz poderia deferir, ou indeferir, conforme seu
entendimento e sua convicção judicial, o que remete ao que já dissemos acima e relação à
inexistência de preclusão pro judicato antes da prolação da sentença.
Por todas estas razões, INDEFIRO A NULIDADE PLEITEADA.
(B) : Após farta instrução probatória, verifica-seDA IDENTIDADE DE CAUSAS - LITISPENDÊNCIA
que as causas veiculam mesmas partes, causa de pedir e pedido, devendo-se, portanto, extinguir
a que detenha menos elementos probatórios, para evitar duplicidade de demandas idênticas.
Destarte, no dispositivo, deve-se extinguir a AIJE nº 599-67.2016.6.10.0073, sem resolução de
mérito, por força da litispendência.
(C) : Em Despacho SaneadorO PROCEDIMENTO ADOTADO NA CONFECÇÃO DA PERÍCIA
proferido às fls. 267/270, este Juízo , ematendeu ao pedido formulado pelos próprios requeridos
sua Defesa, como se vê das fls. 90/91, determinando a realização de prova técnica nos áudios e
vídeos constantes de DVDs anexados aos autos. Destarte, em atenção ao princípio da boa-fé

, , o qual eobjetiva processual inscrito no art. 6º, CPC xige das partes litigantes uma postura
, , , ,  , , numprocessual correta ética digna e especialmente, COERENTE os requeridos não podem

segundo momento, , sob pena de afrontaquestionar a própria realização da Perícia que pleitearam
ao  (princípio da proibição de comportamentos contraditórios).non venire contra factum proprium
Ainda que assim não fosse, a sobredita Perícia fundamentou-se no art. 464 do CPC, pois visou ao 

 (análise, estudo ou investigação) e  (inspeção e supervisão) de eventuaisexame vistoria
truncagens, edições ou adulterações nas mídias DVD juntadas aos autos. Durante o procedimento

, observou-se ao , com suas clausulas do  e da pericial devido processo legal contraditório ampla
 (art. 5º, LIV e LV da CF/88), em 02 momentos distintos: antes e depois da confecção dodefesa

Laudo Pericial.
(a) , este órgão judicial determinou a "Antes da realização da Perícia intimação das partes, por
intermédio de seus procuradores, via Diário Oficial, e do Ministério Público, por carga, para

" (fls. 270), despacho esse que foiapresentarem quesitos ao Perito, no prazo de 3 (três) dias
publicado no DJU de 10/12/2018 - Segunda-Feira (fls. 272/273-verso). O MP peticionou que não
tinha quesitos a formular (fl. 275) e as partes deixaram transcorrer in albis, sem manifestação,
consoante Certidão de fls. 277. Anote-se, nesse ponto, que os réus até chegaram a peticionar
pedindo acesso aos autos físicos p/se manifestar sobre a prova, mas o fizeram apenas no dia 14/12

, às  (fl. 278), ou seja, , o/2018 12h05min após a preclusão temporal do prazo de 03 (três) dias úteis
qual se iniciou no dia 11/12/2018 e se encerrou no dia 13/12/2018, razão pela qual indeferiu-se o
pedido de restituição de prazo. É dizer, a  enseja a preclusão perda do direito de praticar o ato

, fundando-se no brocardo milenar "Dormientibus non succurit jus" ("processual O direito não
"). Portanto, as partes puderam influenciar na formação da prova e socorre aos que dormem não o

, respeitando-se, nesse ponto, o  e a , cujofizeram por desídia própria contraditório ampla defesa
núcleo essencial gravita em derredor do trinômio  -  - informação reação possibilidade de influir na

.decisão
(b) Após a realização da Perícia, os réus tiraram cópias dos autos físicos, mas não se
manifestaram sobre a Perícia (fl. 445). Posteriormente, em alegações finais, os demandados
solicitaram a nulidade da Prova Pericial, o que foi deferido pelo Juízo, declarando-se a nulidade de
todos os atos processuais posteriores à Denuncia, determinando-se à Secretaria Judicial a
degravação dos depoimentos testemunhais e intimando-se as partes para arguir eventuais
suspeições e impedimentos dos peritos, bem como indicar assistente técnico para realização de
Laudo Complementar (fls. 543/546), o que denota o respeito ao . Nessa toada,contraditório diferido
a Corte Especial do STJ já consolidou/pacificou o entendimento de que as perícias são realizadas

, e, , sem a presença dos interessados apenas num segundo momento defere-se-lhes o direito de
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, e, , sem a presença dos interessados apenas num segundo momento defere-se-lhes o direito de
.contestar o conteúdo das conclusões periciais

"As perícias são realizadas também sem participação do investigado ou de seu advogado. A
observância do contraditório, nesses casos, é feita depois, dando-se oportunidade ao suspeito ou

 realizada noréu de contestar a providência cautelar ou de combater, no processo, a prova pericial
inquérito. Fala-se em contraditório diferido ou postergado" (STJ, -CR 438, rel. Min. Luiz Fux,ED
Corte Especial, DJE de 20.10.2008).
Destarte, inexiste nulidade na confecção da Perícia, nem há que se questionar a possibilidade
(amplamente deferida nos autos) de a parte se manifestar sobre as conclusões do Laudo Pericial.
Em verdade, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral entende que, na fase instrutória, o direito à produção da prova deve ser amplamente
assegurado, pois não se sabe ainda o conteúdo do que será desvelado, devendo o Poder
Judiciário, no momento de prolatar sentença, manifestar-se acerca da respectiva eficácia. Tal
entendimento está campeado em diversos precedentes da Corte.
No famoso julgamento visando à cassação da chapa Dilma-Temer, a Corte Eleitoral decidiu o
seguinte: "Na fase instrutória recomenda-se seja garantido o direito à produção da prova (cujo
conteúdo ainda não é suficientemente conhecido para ser fundamentadamente desprezado) e não
seu cerceamento" (AIJE nº 0001943-58.2014.6.00.0000/DF, Relatora Min.ª Maria Thereza Rocha
De Assis Moura, Data de Julgamento: 05/05/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 164, Data 25/08/2016, Página 36). Neste precedente, questionava-se Perícia
Contábil realizada em empresa que sequer prestou serviços à campanha presidencial, e o Plenário
do TSE entendeu que a eficácia da prova e a correlação da mesma com a causa de pedir só

.devem ser apreciadas no momento do julgamento ou da prolação de sentença
E ainda que se superassem todos estes óbices, a Perícia atingiu o escopo a que visava,-
apresentar um estudo técnico e conclusivo sobre a eventual existência de truncagem, edição ou
adulteração nas mídias DVD colacionadas aos autos pela parte requerente,- não tendo sido

. Não há nulidade sem prejuízo (indicado qual o prejuízo concreto a que a Perícia deu causa pás de
), brocardo esse que foi positivado, no âmbito das relações jurídicas eleitorais, nonuliteé sans grief

art. 219 do Código Eleitoral. Tal circunstância obsta à declaração de nulidade, a teor do pré-citado
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
". Essa, aliás, tem sido a jurisprudência do TSE nos questionamentos que se tem feito à produção
de Perícia em AIJE, como se pode ver do seguinte precedente:
"AGRAVO REGIMENTAL. . (….) AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL PERÍCIA

. CONTÁBIL ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DA PRECLUSÃO PARA MODIFICAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR COM VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO

. DEMONSTRADAS ANÁLISE AMPLA DA PROVA A SE REALIZAR NO MOMENTO DO
. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. .JULGAMENTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

INSTRUÇÃO PROCESSUAL A CARGO DO RELATOR. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. (...) Na fase instrutória recomenda-se seja garantido o direito à produção da prova
(cujo conteúdo ainda não é suficientemente conhecido para ser fundamentadamente desprezado)

. O procedimento aplicado, conforme dispõe o art. 22, incisos VI a IX e art.e não seu cerceamento
23 da LC nº 64/90, possibilita ampla garantia da produção da prova, tudo a verificar a ocorrência,
não só dos fatos, mas também das circunstâncias em que se deram, e que preservem o interesse
público de lisura eleitoral. Agravo regimental não conhecido. (AIJE nº 0001943-58.2014.6.00.0000
/DF, Relatora Min.ª Maria Thereza Rocha De Assis Moura, Data de Julgamento: 05/05/2016, Data
de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 164, Data 25/08/2016, Página 36)".

Por tais razões, declaro a existência, validade e eficácia do Laudo Pericial Criminal nº 71/2019 -
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Por tais razões, declaro a existência, validade e eficácia do Laudo Pericial Criminal nº 71/2019 -
SETEC/SR/PF/MA (fls. 15/27). E, presentes as demais condições da ação e pressupostos
processuais, adentro no mérito da lide.
II.II. - :DO MÉRITO
(A) DAS NOÇÕES GERAIS ACERCA DO REGIME DEMOCRÁTICO e DAS INFLUÊNCIAS
NOCIVAS DO PODER POLÍTICO e ECONÔMICO COMO MECANISMO APTO À AFETAR A

: O professor Manoel Gonçalves Ferreira FilhoNORMALIDADE e LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES
inicia a sua obra " " com uma reflexão angustiante: "A Democracia Possível Qualquer estudo

apolítico, nesta segunda metade do século XX, tem de partir de uma verdade paradoxal: 
Democracia está em toda parte; a Democracia não existe em parte alguma" (FERREIRA FILHO, 
Manoel Gonçalves. A democracia possível. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 1). Inobstante as severas
críticas que este livro merece pela justificação, ainda que indireta, do regime ditatorial que vigia no
Brasil à época, o sobredito  não pode ser ignorado, porquanto ínsito àparadoxo democrático
própria existência da democracia enquanto regime de governo. Nos albores da democracia
ateniense (461 a.c.), a grande generalidade da população era composta por mulheres,
estrangeiros, escravos e jovens, excluídos da participação política, e, mesmo alguns séculos
depois, após a Revolução Francesa, o direito de voto ainda sofria algumas limitações, a partir das
condições financeiras do eleitor (voto censitário) ou do respectivo nível de instrução acadêmica ou
intelectual (voto capacitário). Portanto, ao defender o conceito de democracia como governo do
povo, pelo povo e para o povo, Thomas Jefferson reverberava esse antagonismo entre o os
anseios de participação política universal de todos os cidadãos e a dificuldade de implementá-la,
efetivamente, na escolha dos governantes eleitos.
Provavelmente, essa incongruência decorre de uma crise do próprio sistema representativo, onde
as grandes corporações financeiras (bancos, multinacionais, empresas em geral) e o sistema
partidário se alinham como obstáculos entre a manifestação eleitoral dos cidadãos, pelo voto, e os
candidatos assim escolhidos para exercer o mandato. No Brasil, o financiamento eleitoral, o
sistema partidário e a própria utilização indevida da máquina burocrático-administrativa constituem
empecilhos à , eis que podem conduzir, em maior ounormalidade e legitimidade das eleições
menor medida, às condutas que caracterizem influência indevida (ou abuso) do poder politico ou

. Tais influências são nocivas à lisura do processo eleitoral, afetando-lhe ado poder econômico
normalidade, ao criar desequilíbrio entre as candidaturas, além de confranger a representatividade
democrática dos mandatários, os quais, influenciados pelas corporações e agentes públicos que os
ajudaram na campanha, vão perdendo sintonia com as necessidades dos eleitores que lhes
depositaram a confiança e o voto nas urnas eletrônicas.
Eis o estado de coisas do sistema eleitoral.
(B) : O legislador constituinteDA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE)
originário de 1988, ciente dessas assimetrias do sistema eleitoral, concebeu, no §9º do art. 14, a
possibilidade de Lei Complementar criar outras hipóteses de inelegibilidade, a fim de proteger a
probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, considerada a  normalidade

              e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
,        . Com esse fundamento de validade,função cargo ou emprego na administração direta ou indireta

promulgou-se a Lei Complementar nº 64/90, cujo art. 22 previu a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, estipulando que a mesma poderá ser ajuizada, até a data da diplomação, por qualquer
partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral. Tal veículo processual visa
pedir a abertura de investigação judicial relatando fatos e indicando provas, indícios ou
circunstâncias para apurar:

(1) ,  ou  do  ou do  em benefício deuso indevido desvio abuso poder econômico poder de autoridade
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(1) ,  ou  do  ou do  em benefício deuso indevido desvio abuso poder econômico poder de autoridade
candidato ou partido político;
(2) utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou
partido político.
A primeira hipótese,- única que interessa ao deslinde da controvérsia,- refere-se ao uso indevido
do poder político ou econômico, o que corresponde ao uso ilegal ou imoral da estrutura do Estado
ou da capacidade financeira do candidato, partido ou empresa, visando criar um desequilíbrio entre
as candidaturas e interferir na lisura do processo eleitoral. Já o abuso ou desvio do poder político
ou econômico remete ao instituto, muito estudado em Direito Administrativo, do desvio de poder ou
desvio de finalidade, conceituado no art. 2º, Parágrafo único, alínea  da Lei 4.717/65 (Regula ae
ação popular): "o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim

".diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência
Anote-se, nesse ponto, que se não trata de negar a existência de diferenças entre as candidaturas:
é óbvio que os candidatos espelharão a diversidade social instalada no seio da comunidade, com
plúrimas classes sociais, diversas ideologias políticas e antagônicas correntes econômicas ou
religiosas. Existem candidatos mais ricos e outros mais humildes; uns tem a retórica mais aguçada,
outros nem tanto; alguns tem currículo acadêmico impecável, enquanto outros têm apenas o
ensino fundamental.      ,-  ,  ,   O importante é que essas diferenças naturais e até mesmo salutares no

   ,-            seio de uma democracia não sejam tão intensas a ponto de afetar a normalidade e legitimidade
 , o que ocorrerá quando: (a) ocorrer abuso do Poder Político ou Econômicodas eleições

consubstanciado em captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei das Eleições) ou condutas
vedadas aos agentes públicos (arts. 73 a 78 da Lei 9.504/97); (b) cuja gravidade das
circunstâncias, devidamente comprovada, afeta o equilíbrio das eleições (art. 22, inciso XVI da Lei
Complementar 64/90).
Em outras palavras, a aferição da normalidade e legitimidade do pleito eleitoral gravita em torno da
apreciação de duas questões ancilares: (a) a eventual existência de condutas ilícitas, quais sejam
a captação ilícita de sufrágio, tipificada no art. 41-A da Lei das Eleições, ou as condutas vedadas
aos agentes públicos em período eleitoral e tipificadas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições (Lei
9.504/97); (b) a gravidade das circunstâncias em derredor dos sobreditos comportamentos ilícitos.
A princípio, o art. 73 da Lei das Eleições preceitua que "São proibidas aos agentes públicos,
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre

", seguindo-se uma  das condutas quecandidatos nos pleitos eleitorais enumeração taxativa
ensejam abuso do Poder Político  abuso do Poder Econômico. Num segundo momento, deve-seou
perquirir se existiu  em derredor das sobreditas condutas ilícitas, gravidade nas circunstâncias
devendo-se fazer um juízo de , ou seja, muito embora todo ilícito eleitoral naproporcionalidade
época das eleições seja grave,            apenas a gravidade apta a afetar ou macular a normalidade e

   deve ser considerada apta à procedência da ação. Prova disso é que olegitimidade das eleições
inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, com a redação da LC 135/2010, tornou irrelevante aferir a
potencialidade da conduta a partir do número de votos efetivamente cooptados (Ac de 25.2.2016
no AgR-REspe nº 49956, rel Min.Henrique Neves).
(C) : Tal como já delimitado no despacho saneador de fls. 267DO CASO CONCRETO DOS AUTOS
/270 (DJE de 10/12/2018 - fls. 272/273-verso), a presente investigação judicial eleitoral centra-se
nas seguintes questões de fato, narradas na petição inicial pelo representante:
(c.1.) O Senhor Maciel Lisboa Sobreira teria sido presenteado com 500 (quinhentos) tijolos, em
troca de votos;
(c.2.) O Senhor José Milton Mendes Conceição teria sido "convidado a receber cesta básica em
uma residência no povoado BAIXÃO LOTÉRIO, onde reside, tendo ali deixado o referido material,

junto com santinho da prefeita e o vereador, dias anteriores à eleição, de forma que, juntamente
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junto com santinho da prefeita e o vereador, dias anteriores à eleição, de forma que, juntamente
com outros, dirigiu-se ao local, e retirou sua cesta básica, e verificou um número elevado das
mesmas que foi entregue, no total de aproximadamente sessenta cestas foram distribuídas

" (fl. 08);receberam, objetivando a compra de votos, e tudo ficou constatado pelo vídeo
(c.3.) "O candidato a vereador e hoje eleito com número expressivo de votos, AQUI PROMOVIDO, 

    ,  ,Sr. Tomas Aquino Estrela Neto vulgo 'Totó'  compareceu no período eleitoral, e junta-se em círculo
com alguns eleitores da comunidade, Conj. Habitacional, CEF, BR 224/MA, próxima a Campos

"tem forte influência na prefeitura" Belos, e diz que e que está ali a mando dela (prefeita) para
aliciar votos, e que ao colocar a caixa d´água na comunidade, é promessa de campanha, e aponta

"que tem moral"dizendo  e quem trabalha merece Totó, para ser eleito como vereador. E conclui
(fl.08);dizendo: "que tem a máquina da prefeitura na mão" 

(c.4.) A utilização indevida de servidores públicos municipais pela Prefeita representada,
contratados e exonerados com fins eleitorais.
A , os quais são , coisa deduzida em juízo limita-se a esses fatos bastante específicos NÃO SENDO

, por qualquer meio. Portanto, cabe ao representante PROVAR O FATOADMITIDO AMPLIÁ-LOS
CONSTITUTIVO do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, isto é, cabe ao
representante provar que os eventos indicados nos itens a, b, c e d ocorreram conforme a sua
versão. Por sua vez, incumbe aos representados o ônus de atestar FATOS IMPEDITIVOS,
EXTINTIVOS ou MODIFICATIVOS dos eventos indicados nos itens a, b, c e d (art. 373, II, CPC).
As questões de direito essenciais para o desenlace da controvérsia resumem-se à três perguntas:
(1ª pergunta) Os fatos indicados acima, nos itens (c.1.), (c.2.), (c.3.) e (c.4.) ocorreram tal como

(2ª pergunta) Acaso comprovados, onarrados na petição inicial?; s fatos apontados na petição
inicial , ou , abuso de poder político ou econômico, à luz dos arts. 73 a 78 da Lei dasconfiguram não
Eleições?; (3ª pergunta) A gravidade das circunstâncias que caracterizaram tais atos abusivos é de

", na linha do art. 22, XVI da LC 64/90?intensidade bastante para ensejar desequilíbrio eleitoral
Passemos à análise da prova produzida em juízo, analisando individualmente, cada fato arrolado,
e respondendo, em relação a cada qual, os três questionamentos acima delineados.
(C.1.) DA CONDUTA DE PRESENTAR O SENHOR MACIEL LISBOA SOBREIRA COM 500

: A petição inicial narra que "(quinhentos) TIJOLOS O Sr. Maciel Lisboa Sobreira, ao ser notificado
extrajudicialmente, abonou que o material de construção (tijolos) foi presentado pela Prefeita de
Urbano Santos, como garantia de seu voto, por ocasião da campanha da reeleição. E as fotos que
ora se anexa, destaca o material recebido, expõe uma quantidade de 500 (quinhentos) tijolos,
entretanto, foi apalavrado 1.500 (mil e quinhentos) tijolos. E na própria NOTIFICAÇÃO, deixou
ciente que a referida distribuição referida distribuição de material de construção é uma forma

" (docs. 07/08).inconfundível de   . (    )compra de votos NOTIFICAÇÃO E FOTOS ANEXAS
Tal acusação chega a ser risível.
Os requerentes produziram declarações, unilateralmente, confeccionando a Notificação
Extrajudicial de fls. 57/58 e, em seguida, botaram o senhor  para assiná-la,Maciel Lisboa Sobreira
sendo impossível acolher tal modalidade documental como prova. Considera-se autêntico um
documento particular quando  (art. 411, inciso I, CPCo tabelião reconhece a firma do signatário
/2015),  quando a ,ou autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação
inclusive eletrônico (art. 411, inciso II, CPC/2015),  ainda quando ou não houver impugnação da

 (art. 411, inciso II, CPC/2015). E, , inexisteparte contra quem foi produzido o documento in casu
sequer reconhecimento de firma do senhor  salientando-se que a CertidãoMaciel Lisboa Sobreira,
feita de caneta no verso da fl. 58 não tem validade jurídica, em face da ausência de selo FERJ,
ensejando, noutro coturno, indícios de infração disciplinar por parte do Tabelião Substituto de
Urbano Santos (MA), o que merece apuração mais detida.

Não fosse isso, tal procedimento indica litigância de má-fé da parte autora. Afinal, a parte tinha o
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Não fosse isso, tal procedimento indica litigância de má-fé da parte autora. Afinal, a parte tinha o
dever processual de "não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à

", ex vi art. 77, inciso III, CPC/2015, cuja violação dá ensejo àdeclaração ou à defesa do direito
litigância de má-fé, na modalidade "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do

". Tal fato se agrava quando se trata de ação eleitoral, cuja delicadeza enseja muitaprocesso
prudência e ponderação ao magistrado, e qualquer confecção mirabolante de provas apta a induzir
o juízo em erro deve ser severamente repreendido.
Em suma, tal fato não só carece de comprovação probatória, como configura indício de infração
ético-disciplinar do Tabelião Substituto e litigância de má-fé da parte demandante.
(C.2.) DA CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À 55 FAMÍLIAS NO POVOADO

: A petição inicial narra que o Senhor José Milton Mendes Conceição teriaBAIXÃO DO LOTÉRIO
sido "convidado a receber cesta básica em uma residência no povoado BAIXÃO LOTÉRIO, onde
reside, tendo ali deixado o referido material, junto com santinho da prefeita e o vereador, dias
anteriores à eleição, de forma que, juntamente com outros, dirigiu-se ao local, e retirou sua cesta
básica, e verificou um número elevado das mesmas; que foi entregue, no total de
aproximadamente sessenta cestas; foram distribuídas e recebidas, objetivando a compra de votos,

" (fl. 08 - Apenso I, Volume I)e tudo ficou constatado pelo vídeo
Existe prova nos autos acerca da existência desse fato? Antecipa-se, de plano, que a resposta é
afirmativa, com base em prova pericial e testemunhal.
O vídeo DVD acostado às fls. 61 (Apenso I, Volume I) atesta um homem (José Milton Mendes
Conceição) recebendo duas Cestas Básicas. Submetido ao Laudo Pericial Criminal nº 71/2019 -
SETEC/SR/PF/MA (fls. 15/27 - IPL nº 813/2018), o DVD recebeu o número de Registro de Material
nº 09/2019 e foi nominado como , tendo os Peritos da Polícia Federal chegado àsMÍDIA 01
seguintes conclusões:
"3.3.1. - Mídia 01.
Dos arquivos gravados na mídia apenas o arquivo intitulado "VTS_01_1.VOB" possui conteúdo de
vídeo relevante, cuja análise de conteúdo será feita à seguir.
Arquivo: "VTS_01_1.VOB".
Duração: 01 minuto.
Características: Arquivo de vídeo, de gravação do tipo considerada "caseira", de péssima
qualidade, exibindo imagens de uma pessoa recebendo dois volumes com aspectos semelhantes a
cestas básicas. A seguir, tem-se a captura de alguns quadros referentes ao vídeo (fls. 18 - IPL nº
813/2018).
(…) Os arquivos de interesses "VTS_01_1.VOB", gravado na mídia 01, e os arquivos "VTS_01_1.
VOB" e "VTS_02_1.VOB", gravados na mídia 02,     apresentaram conteúdo de imagem sem

,             . Osinterrupção exibindo imagens de forma contínua e sem cortes dentro de um mesmo arquivo
quadros exibidos das       . O    imagens apresentam uma sequência coerente e lógica áudio extraído de

       .    cada arquivo de vídeo também não apresentou descontinuidades Não foram encontradas
            . Em síntese,  diferenças de sincronismo entre o vídeo e o áudio nestes arquivos de vídeo nos

          ,   arquivos de vídeo citados não foi encontrado nenhum elemento técnico indicativo ou sequer
,              sugestivo que pudesse indicar a existência de edições de caráter fraudulento ou qualquer indício

  (fls. 23-verso e 24 - IPL nº 813/2018)".de adulteração
Assim, as filmagens constituíram prova fidedigna da existência do fato constitutivo do direito
pleiteado em juízo, qual seja a "entrega de Cestas Básicas ao senhor José Milton Mendes
Conceição, no Povoado Baixo Lotério (ou Baixão do Lotério), zona rural do município de Urbano

, amoldando-se ao art. 373, inciso I do CPC,Santos (MA), durante as eleições municipais de 2016"
segundo o qual cabe a parte autora comprovar o fato narrado como causa de pedir (causa remota)

. Mais ainda, [1] comprovou-se a distribuição de Cestas Básicas à 50 famílias residentes no
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. Mais ainda, [1] comprovou-se a distribuição de Cestas Básicas à 50 famílias residentes no
, com o especial fim de agir consistente na  dasPovoado Baixão do Lotério obtenção do voto

pessoas agraciadas, constatação essa que se extrai do depoimento do próprio senhor José Milton
Mendes Conceição,- filmado recebendo Cestas Básicas,- e das declarações da senhora Clemilda
Castro Dutra (filha do Senhor , dono da casa onde as Cestas Básicas estavamRiba Nélis
guardadas p/entrega). Da leitura detida e sistemática do vídeo MÍDIA 01, do Laudo Pericial e dos
referidos depoimentos,- os quais estão gravados nos DVDs de fls. 430/431 e degravados às fls. 549
/590,- chega-se ao seguinte delineamento fático-jurídico:
(c.2.1.) :Da configuração da captação ilícita de sufrágio tipificada no Art. 41-A da Lei das Eleições
Para melhor esclarecimento da situação jurídica convém volver ao núcleo da norma inscrita no art.
41-A da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições), acrescentado pela Lei 9.840/99, dispositivo legal que
veicula o instituto da . O sobredito preceito legal contém a seguintecaptação ilícita de sufrágio
redação: "Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei,   , , , ou , , o candidato doar oferecer prometer entregar ao eleitor com o

,  ou , inclusive emprego oufim de obter-lhe o voto bem vantagem pessoal de qualquer natureza
função pública, desde o  até o , inclusive, sob pena de multaregistro da candidatura dia da eleição
de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento

". A norma visa proibir aprevisto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990
compra e venda de votos e o desequilíbrio equilíbrio eleitoral daí decorrente, por conta do abuso
dos poderes políticos e econômicos, os quais vulneram o próprio núcleo essencial da democracia.
Consoante Marcos Ramayana, "Entende-se por captação ilícita de sufrágio a compra e venda de
voto. A promessa de votar ou de não votar em determinado candidato a mandato eletivo, que pode
ser revestida de gêneros alimentícios, materiais de construção, dinheiro em espécie e artigos
fundamentais à manutenção do cidadão, excluídos os bens enumerados no art. 26 da Lei 9.504
/1997. É a   ,  ,     ,   cooptação como forma na política de angariar votos de eleitores sempre objetivando

        .       recompensá-los na negociação do voto para uma determinada eleição A compra de votos frauda a
 ,              aritmética política  pois não é uma simples pesquisa de utilidade que leva em consideração o

    ,         número de habitantes e eleitores a quantidade das necessidades básicas alimentares e outras
 .     ,      carências naturais É uma espécie de despotismo eleitoral pois oprime a liberdade de escolha no

 e    mandatário político reforça a submissão pelo sistema de desequilíbrio social desabilitando a
"   integração econômica dos eleitores (RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral - 16ª edição, Rio de

Nesse lanço, p/configuração da captação ilícita de sufrágioJaneiro, Impetus, 2018, pág. 779/780). 
exige-se a presença concomitante de três requisitos: (a) a conduta do candidato de , , doar oferecer

 ou   ou  de qualquer natureza,    , prometer entregar bens vantagens pessoais em favor de eleitor(es)
      ; (b) a  de , , com o dolo de obter-lhe(s) o(s) voto(s) conduta do eleitor receber a doação oferta

 ou ; (c) a conduta deve ter sido realizada entre o pedidopromessa entrega dos bens ou benefícios
de registro de candidatura (termo inicial) e o dia da eleição (termo final).
Vejamos como esta moldura jurídica pode-se adequar à hipótese fática vertida nos autos,
analisando cada um dos mencionados requisitos.
(1º requisito para captação ilícita de sufrágio) Da atribuição à Prefeita, candidata à reeleição, das
condutas de doar, oferecer, prometer ou entregar Cestas Básicas à 50 Famílias do Povoado

: ConsoanteBaixão do Lotério, com o fim específico de obter-lhes o voto nas eleições de 2016
declarou o Senhor em data próxima às eleições, o Senhor José Milton Mendes Conceição, Leildo
"Lela" lhe informou que a Prefeita estava distribuindo cestas básicas aos moradores do Povoado

, por intermédio do senhor Riba Nélis, na . No dia seguinte, Baixão do Loterio casa deste ao chegar
o referido testigo observou que na residência do Senhor Riba Nélis,  havia no local entre 15 a 20

, das quais , salientando que , aproximadamente, cestas básicas levou 02 (duas) existem 55 casas

. A testemunha Clemilda Castro Dutra corroborou essasdentro do Povoado Baixão do Lotério
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. A testemunha Clemilda Castro Dutra corroborou essasdentro do Povoado Baixão do Lotério
informações, indicando que havia entre 55 e 60 casas na localidade (DVD de fls. 431 e fl. 584-
verso) e afirmando que todas as famílias foram beneficiadas com Cestas Básicas (DVD de fls. 431
e fls. 582-verso e 583-verso). O fato foi tão notório que ATÉ MESMO O TESTIGO ANDRÉ
BARROS LIMA (fls. 549/553), residente na Guaribas, Povoado São Bento, declarou em juízo,- sem
qualquer contraponto dos réus ou de seus patronos,-       que tinha ciência da distribuição sistemática

    , pois aconteciam e quase todos os povoados. Disse ele: "de Cestas Básicas nos Povoados - Eu sei
sim. Acho que o município todinho sabe porque também nesse período ocorreu entrega de cesta

", e, maisem quadse todos os povoados né? Até no meu povoado ocorreu a entrega de cesta
adiante, faz a chocante constatação de que !!!!VIU A ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS
Nesse quadro, e em relação a esse específico comportamento, configurou-se captação ilícita de

, tal como tipificada no art. 41-A da Lei das Eleições, porquanto a Prefeita candidata àsufrágio
reeleição, por intermédio de correligionário político (o Senhor Riba Nélis),- ou seja, mediante 

,- entregou 02 (duas) Cestas Básicas ao Senhor ,autoria mediata José Milton Mendes Conceição
bem como utilizou-se de idêntico subterfúgio com as outras 55 famílias da comunidade.
Anote-se que o Senhor narrou que,       José Milton Mendes Conceição no exato momento em que as

        ,       Cestas Básicas foram-lhe entregues na casa do Riba Neles a esposa deste lhe confirmou que
   ,           foram enviadas pela Prefeita o que demonstra o especial fim de agir ou dolo de OBTENÇÃO DO
  . Nesse norte, VOTO do eleitor             ainda que se alegue que a esposa do Riba Neles não pediu de
       ,    ,    forma explícita os votos em favor da Prefeita Municipal nem do Vereador Totó tal postura é

, consoante o §1º da mesma norma, pois "    indiferente à consumação do ilícito eleitoral Para 
caracterização da conduta ilícita, , É DESNECESSÁRIO O PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS

". E a norma tem uma razão de   , consistente no especial fim de agirbastando a evidência do dolo
ser no caso concreto:   ,     ,   a distribuição sistemática  difusa e indiscriminada de " "Cestas Básicas a 55

   ,     ,   famílias localizadas no Povoado Baixão do Lotério zona rural de Urbano Santos(MA) nas eleições
  ,       ,  ,  municipais de 2016 visou angariar o apoio político destes eleitores porquanto utilizou-se como

,        ,   ,  depósito da residência de um correligionário político local (Riba Nélis) fato cuja simbologia de per
,    ,    ,       se foi apta a projetar no inconsciente coletivo daquela massa eleitoreira a ideia de que a entrega
         .dos bens estava condicionada ao voto na Prefeita candidata à reeleição

Essa conclusão, autorizada com base no art. 23 da LC 64/90, pode ser deduzida das próprias
declarações do Senhor José Milton, segundo o qual o Senhor Leilson (ou 'Lela') chegou em sua
casa informando-lhe que estava havendo entrega sistemática de Cestas Básicas por conta ou em

Concedendo o benefício da dúvida, este juízo eleitoral ainda insistiu na pergunta,nome a gestora. 
questionando se o Senhor Leilson Lela informou se a oferta das Cestas Básicas estava sendo feita
em nome do órgão (Prefeitura Municipal) ou em nome da candidata à reeleição, tendo o testigo
afirmando, de forma clara, firme e peremptória: " " (fls. 563).-Ele falou a prefeita
Lado outro, a Prefeita não estava pessoalmente no local, é verdade, mas isso não significa que ela
possa, em contrapartida, simplesmente alegar que não sabia ou que não anuiu, posto que a
conduta ilícita partiu do seu grupo político e a beneficiou. Na teoria geral da responsabilidade, não
se olvidam hipóteses de presunção de culpa, como a culpa  (decorre da própria conduta e in re ipsa
suas circunstâncias), a culpa in eligendo (decorre do dever de escolher adequadamente prepostos
e representantes) e a culpa presumida  (o legislador a prevê ao conceber a norma jurídica).ex lege
Nesse contexto,              a noção de responsabilidade eleitoral não destoa da noção de que vivemos em

   ,  ,      uma sociedade de risco devendo-se presumir em virtude dos princípios da normalidade do
, da , da   da processo eleitoral legitimidade dos resultados do pleito sinceridade das eleições e

,           , representatividade dos eleitos que a Chefe do Poder Executivo Municipal detinha ciência e anuiu
  ,            direta ou tacitamente à distribuição sistemática de Cestas Básicas no Povoado Baixão do Lotério e

          ,     à distribuição de Remédios e Passagens no Centro de Urbano Santos/MA por parte de seus
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          ,     à distribuição de Remédios e Passagens no Centro de Urbano Santos/MA por parte de seus
  ( ),     . Isso porque,correligionários políticos CULPA IN ELIGENDO durante as eleições de 2016

consoante a lição de José Jairo Gomes, " na seara eleitoral), há casos ( em que o instituto da
responsabilidade está comprometido essencialmente com a efetiva proteção dos bens jurídicos

, tutelados, a saber: integridade, lisura e normalidade do processo eleitoral legitimidade dos
, , . […] resultados do pleito sinceridade das eleições representatividade do eleito  , , Pouco importa aí a

.             perquirição de culpa ou de aspectos psicológicos dos infratores e beneficiários da conduta ilícita
[…] Em tais situações, a responsabilidade eleitoral se funda antes no efeito (= lesão ao bem

". (tutelado) que na causa (ação ilícita) GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 16ª
).edição, 2020, págs. 1063/1064

A jurisprudência do TSE também perfilha o entendimento de que a responsabilidade, no Direito
Eleitoral, pode ser presumida em razão da necessidade de tutelar os princípios reitores da
normalidade e legitimidade do processo eleitoral, sendo ,    , desnecessário em sede de AIJE atribuir

, ou seja,    diretamente a um comportamento do próprio réu a conduta ilícita basta a demonstração do
            (ainda que praticada porbenefício eleitoral indevido e da gravidade da conduta que lhe deu causa

terceiros). Vejam-se os seguintes precedentes:
"[...]2. É desnecessário, em AIJE, atribuir ao réu a prática de uma conduta ilegal, sendo suficiente o

.mero benefício eleitoral angariado com o ato abusivo e a demonstração da gravidade da conduta
Precedente. […] (TSE: RO nº 406492/MT, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Dje de 13/02/2012, Tomo 31,
págs. 97/98)".
"Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder. […] 3. Na apuração de abuso de poder,
não se indaga se houve responsabilidade, participação ou anuência do candidato, mas sim se o
fato o beneficiou, o que teria ocorrido na espécie, segundo o Tribunal a quo. Agravo regimental não

. (TSE: AgRg no REspe nº 3888128/BA, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 07/04/2011,provido
pág. 45)".
Partindo desses referenciais doutrinários e jurisprudenciais, os testigos José Milton e Clemilda

confidenciaram inúmeras circunstâncias que, aliadas à MÍDIA 01, permitem concluirCastro Dutra 
que , as quais a Prefeita e seu grupo político se beneficiaram das condutas ilícitas causaram efeitos

, deletérios na liberdade de voto e na legitimidade e normalidade das eleições princípios que
. Podem-se enumerar os seguintes fatos:exigem proteção deste órgão judicial eleitoral

(a)              O imóvel onde as Cestas Básicas estavam guardadas era usado pela Prefeita Municipal para
   , consoante os depoimentos de  e de realização de atos políticos José Milton Mendes Conceição

, isto é,             Clemilda Castro Dutra o local já servia de referência para comícios e reuniões políticas da
   reeleição;Prefeita candidata à

(b) No dia da entrega das cestas básicas estava tendo uma reunião ou comício do candidato 
 numa casinha da Associação de Jovens, e, por isso, Zezico Mendonça,- que vinhaBatista do Poço

trazendo as Cestas Básicas,- deu a volta, foi até Guaribas, e voltou depois para deixá-las de noite
(depoimento de Nas entrelinhas:     José Milton Mendes Conceição). Zezico Mendonça não podia

       ,      ;entregar as Cestas Básicas à vista de todos porque estava desenvolvendo uma atividade ilícita
(c)        , na    ,  As Cestas Básicas foram entregues pelo Zezico Mendonça casa do Riba Nélis ambos

    ,        -correligionários políticos da Prefeita Municipal no período vedado das eleições de 2016
depoimento de . Pode-se ver às fls. 356/357 a foto do caminhão, José Milton Mendes Conceição

, utilizado por Zezico Mendonça p/distribuição das Cestas Básicas;placas MUS-0059
(d) Como se vê do perfil do Facebook , em postagemhttps://www.facebook.com/zezico.mendonca
datada de 09/Outubro/2016,   , ,     ,o Senhor Zezico Mendonça de fato trabalhou nas eleições de 2016

consoante questionamento formulado pelo Senhor Mendonça Lima: "Iai mano tudo (bem), como foi
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consoante questionamento formulado pelo Senhor Mendonça Lima: "Iai mano tudo (bem), como foi
Tal se coaduna com as fotografias do Caminhão de as eleições, correu tudo bem? placas MUS-

, utilizado por Zezico Mendonça p/distribuição das Cestas Básicas;0059
(e) Como se denota do outro perfil de Facebook ,  https://www.facebook.com/zezico.mendonca.9 o

 , ,     ;Senhor Zezico Mendonça de fato é correligionário político dos demandados
(f) O testigo declarou que,      ,  José Milton Mendes Conceição em 52 anos vivendo na localidade essa

              ,teria sido a primeira vez que presenciou a entrega de cestas básicas no período eleitoral
enfatizando, inclusive, que foi a primeira vez de uma série de outras entregas que se deram na
Semana Santa, Natal etc. A propósito desse ponto, questionado pelo Ministério Público,  afirmou

               que as reuniões da Prefeita no Povoado Baixão do Lotério costumavam acontecer no mesmo local
,        ;(casa do senhor Riba Nélis) cuja filha e nora eram contratadas da Prefeitura

(g) O testigo André Barros Lima afirmou que a distribuição de Cestas Básicas era feita
sistematicamente feita em todos os Povoados do Município de Urbano Santos (MA), nas eleições
de 2016, informando, ainda, que , ele próprio viu a distribuição de Cestas Básicas em Guaribas

, o que robustece as declarações do Senhor José Milton Mendes Conceição,Povoado São Bento
dando-lhe ainda mais credibilidade ainda;
(h) Em contrapartida, à exceção de duas afirmações já acima indicadas,- referentes ao uso da
Casa do Riba Nelis p/atividades políticas pela Prefeita e à quantidade de famílias que residem no
Povoado Baixão do Lotério,- as demais declarações da testemunha Clemilda Castro Dutra
desvelam-se  e indicam a presença de  (art. 342, Código Penal), emcontraditórias falso testemunho
virtude de uma série de paradoxos, ilogicidades e inconsistências em seu depoimento: (g.1.) 
confrontada com a filmagem do local,          teve dificuldade em reconhecer a própria casa que afirmou

; (g.2.) disse que    ser do seu Pai           a distribuição das Cestas Básicas era obra da Igreja Batista Shalon
,   ,           , do Pastor Nonato o que está em contradição com o depoimento do Senhor José Milton Mendes e

; (g., ,     ,        inclusive contradiz o seu próprio depoimento onde afirma que seu pai (Riba Nelis) é católico
3.) ou por qual razão utilizou-se a casa de um católico paraao ser indagada sobre este contraste,- 
realizar um projeto social da Igreja evangélica Batista,- a testemunha alegou que a casa do seu
genitor era localizada no meio do Povoado, visando facilitar a distribuição, argumento que chega a
ser pueril por duas razões:       ,   o Povoado tem uma extensão geográfica reduzida sendo inverossímil

          ,    acreditar na necessidade de toda essa dinâmica p/fazer entregas tão simples num espaço tão
 , ,            reduzido e além disso a própria testemunha afirmou que havia apenas 4 ou 5 famílias evangélicas

 ,           no Povoado não sabendo explicar o motivo do grupo religioso investir tanto num local onde detém
,  ,:  ,      tão poucos adeptos em verdade a testemunha aparenta ter sido instruída por terceiros    a contar

(g.3.)    essa versão dos fatos; ora ela diz que nunca ouviu falar do Seu Zezico Mendonça, ora diz
;que já ouviu sim, mas não o conhece pessoalmente

(i) Não existe nenhum projeto regulamentado por lei federal, estadual ou municipal que autorize a
distribuição de Cestas Básicas, pelo Poder Público, em época eleitoral. Ao revés, o § 10 do art. 73
da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições), ao estatuir as condutas vedadas aos agentes públicos em
período eleitoral,      ,   ,    proibe a distribuição gratuita de bens valores ou benefícios por parte da

, isto é,   ,  Administração Pública em ANO ELEITORAL a       Prefeita Municipal não podia ter distribuído
,      cestas básicas no ano de 2016   ,     salvo em três hipóteses nenhuma das quais comprovada (ou

: (1) ; (2) ; (3)   sequer alegada) nos autos calamidade pública estado de emergência programas
.sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior

Nesse espeque, esse conjunto probatório harmônico atrai a incidência do art. 23 da LC 64/90, cujo
teor dispõe que: "O Tribunal formará sua convicção pela       livre apreciação dos fatos públicos e

, dos  e  e  produzida,     , notórios indícios presunções prova atentando para circunstâncias ou fatos
      , mas que preservem o interesse público deainda que não indicados ou alegados pelas partes

.". O Supremo Tribunal Federal decidiu que essa norma legal está em harmonia elisura eleitoral
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.". O Supremo Tribunal Federal decidiu que essa norma legal está em harmonia elisura eleitoral
consonância com a Constituição da República (ADI 1.082/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). E, a partir
do  estampado no julgamento do Recurso Ordinário nº 406.492/MT, Rel.ª Min.ª Lauritaleading case
Vaz, o Tribunal Superior Eleitoral vem entendendo, com esteio no art. 23 da Lei Complementar 64
/90, que        "a anuência do candidato ao ilícito eleitoral pode ser revelada por presunções ou indícios, 

,            sem necessidade de existência de prova robusta de sua participação direta ou indireta   nem
".       mesmo da mera ciência ou conhecimento do fato

Ainda que fosse possível superar todos esses óbices,    , , a conduta narrada permaneceria no mínimo
,      ,    numa zona cinzenta e nebulosa à luz do abuso do Poder Político e Econômico por intermédio da

, à época capitaneada pelo Pastor Nonato. É que a testemunha Igreja Batista Shalom Clemilda
 afirmou que a distribuição dos bens essenciais decorreu de um projeto social desseCastro Dutra

grupo religioso e o testigo José Milton, em contrapartida, declarou que as Cestas Básicas foram
distribuídas visando angariar votos para Prefeita. Tal como dois afluentes de um mesmo rio que,
em algum momento, confluem para o leito comum, os depoimentos das testemunhas Clemilda

e não se contradizem, antes se complementam, pois a candidata àCastro Dutra  José Milton 
reeleição utilizou-se das atividades eclesiásticas desenvolvidas pela Igreja Batista Shalom para
angariar votos, e esta entidade religiosa arvorou-se do projeto social no Povoado Baixão do Lotério
p/cooptar apoio político à Prefeita. Amilton Augusto Kufa  lançou luz sobre esse conúbio, tão[2]
comum na política brasileira, tendo advogado a tese de que a utilização da procissão religiosa
como instrumento de propaganda política pode dar vez a abusos de poder praticados por grupos
religiosos, sob o pretexto da suposta liberdade religiosa, o que acaba por influenciar a vontade do
eleitorado e violar a separação entre Estado e Igreja, vulnerando a própria laicidade do Estado
Brasileiro, situação que houve por bem denominar abuso do Poder Religioso . Recentemente, o[3]
TSE passou a discutir o tema, no julgamento do Respe 8285/GO, onde o Relator Min. Edson
Fachin passou a defender a análise, a partir das eleições de 2020, da referida questão pelos juízos
eleitorais do País (http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-respe-8285-luziania-go-
voto-ministro-edson-fachin-em-25-06-2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/arquivos/tse-respe-8285-luziania-go-voto-ministro-edson-fachin-em-25-06-2020/at_download/file
).
(2º requisito para captação ilícita de sufrágio) : A presença dos eleitoresDa presença dos eleitores
é evidenciada pela filmagem - MÍDIA 1, cuja pessoa ali identificada, o Senhor José Milton Mendes

, veio a juízo, na condição de testemunha e confirmou que recebeu 02 Cestas Básicas,Conceição
em troca de apoio político à Prefeita, bem como que existiam outras 15 a 20 Cestas Básicas para
serem distribuídas. De mais a mais, este testigo e Clemilda Castro Dutra também afirmaram que
as 55 Casas/Famílias residentes no Povoado Baixão do Lotério receberam as Cestas Básicas.
(3º requisito para captação ilícita de sufrágio) Da constatação de que a conduta se deu entre o

: Esse ilícito,- entrega de Cestaspedido de registro das candidaturas e o dia das eleições de 2016
Básicas com fins eleitorais,- teria ocorrido durante as eleições de 2016, declaração essa que se

 - Volume I, Apenso I, qual seja coaduna com a data da gravação da Mídia DVD acostada às fls. 61
. Observe-se que o senhor José Milton declarou, expressa e peremptoriamente, que Outubro/2016

, e o testigo de Clemilda Castroo evento ocorreu dentro do período vedado das eleições de 2016
Dutra não pôde precisar nem contrapor as datas, atraindo-se a incidência do princípio da
impugnação especificada dos fatos,  341,  do CPC/2015. De mais a mais, ainda queex vi caput
fosse possível transpor este óbice, outro restaria: o mês em que os eventos se desdobraram chega
a ser irrelevante quando se observa que o §10 do art. 73 da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições)  é[4]
preclaro ao , , , ,   proibir expressamente em ano eleitoral a distribuição gratuita de bens valores ou

, , benefícios por parte da Administração Pública   ,    salvo em três hipóteses nenhuma das quais

: (1) ; (2) ; (3)    comprovada (ou sequer alegada) nos autos calamidade pública estado de emergência



Ano 2020 - n. 153 São Luís, terça-feira, 01 de setembro de 2020 272

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

: (1) ; (2) ; (3)    comprovada (ou sequer alegada) nos autos calamidade pública estado de emergência
.programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior

(c.2.2.) Da gravidade das circunstâncias em que ocorreu a captação ilícita de sufrágio no Povoado
: Avançando na análise da conduta,    Baixão do Lotério, nas eleições de 2016 as circunstâncias em

             seu derredor detiveram gravidade suficiente para afetar a normalidade e legitimidade do pleito
  , o que atrai a incidência do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar 64/90. Taleleitoral de 2016

afirmação pauta-se em 03 fatores:
(1º fator p/constatação da gravidade das circunstâncias) Ocorreu uma distribuição sistemática de

: A distribuição de Cestas Básicas, no Povoado Baixão dobens e serviços em troca de votos
Lotério, nas eleições de 2016 em Urbano Santos/MA, deu-se num conjunto maior de distribuição
sistemática de bens, produtos e serviços em troca de apoio político (votos), como se pode ver pela
distribuição de Cestas Básicas a 55 famílias e pelas compras de passagens e remédios a um
número indeterminado de pessoas. Tais comportamentos, que foram promovidas pelo grupo
político e correligionários da Prefeita Municipal, contaram com a anuência tácita ou expressa desta
última, porquanto diretamente beneficiado pelos ilícitos, nada fez para suprimir ou reduzir esse
pedrão comportamental voltado à captar votos na época das eleições de 2016;
(2º fator p/constatação da gravidade das circunstâncias) Houve a troca de passagens e remédios

, , correligionário da Prefeita, como se pode ver da por votos por parte do Senhor Luís Ramos Mídia
, a qual se desdobra em duas gravações:DVD 02 (fls. 62 do Volume I do Apenso I)

(2.1.) No 1º arquivo, intitulado " ", pode-se ver e ouvir uma negociação entre oVTS_01_1.VOB
Senhor Luís Ramos e a sua filha, Laydiane, com o Senhor Alan Carlos (que porta o equipamento
de gravação): , os 2 primeiros condicionam a entrega de 05 passagens de ônibus de ida e volta de

, , São Luís/MA para Urbano Santos/MA ao voto na candidata de nº 13 (IRACEMA VALE do PT)
 (fls. 19 e 19-verso do IPL 813/2018).qual seja a Prefeita que concorria à reeleição

(2.2.) Já no 2º arquivo, , pode-se ver e ouvir outra negociação, desta feita apenas"VTS_02_1.VOB"
entre o Senhor Luís Ramos e Alan Carlos, onde o primeiro afirma que trabalha diretamente com a
Prefeita Iracema e promete a compra do medicamento GARDENAL em troca de voto: observe-se
que o corruptor chega a demonstrar receio de entrar na Farmácia e ser visto (fls. 20 e 20-verso do
PL 813/2018).
(2.3.) Deve-se aplicar o art. 23 da LC 64/90, anotando que essas foram apenas as condutas
expressamente provadas nos autos, as quais, ademais, indícios concretos de que várias outras
posturas semelhantes ocorreram ao longo do pleito eleitoral de 2016. Para que não paire dúvidas,
os dois trechos de vídeo acima indicados nos itens (2.1.) e (2.2.2) foram periciados pela Polícia
Federal, cujo órgão técnico-pericial concluiu que "     apresentaram conteúdo de imagem sem

,             . Osinterrupção exibindo imagens de forma contínua e sem cortes dentro de um mesmo arquivo
quadros exibidos das       . O    imagens apresentam uma sequência coerente e lógica áudio extraído de

       .    cada arquivo de vídeo também não apresentou descontinuidades Não foram encontradas
            . Em síntese,  diferenças de sincronismo entre o vídeo e o áudio nestes arquivos de vídeo nos

          ,   arquivos de vídeo citados não foi encontrado nenhum elemento técnico indicativo ou sequer
,              sugestivo que pudesse indicar a existência de edições de caráter fraudulento ou qualquer indício

  (fls. 23-verso e 24 - IPL nº 813/2018)".de adulteração
(3º fator p/constatação da gravidade das circunstâncias) A pequena margem de diferença de votos

: Nas eleições de 2016 para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deentre o 1º e o 2º colocados
Urbano Santos (MA), havia 17.196 eleitores inscritos:  (93,85%), 128 votos16.138 votos válidos
brancos (0,74%),  (5,41%) e  (5,41%). Em 1º lugar, reelegeu-se a930 votos nulos 984 abstenções
Prefeita Iracema Vale do PT, com  (54,41% dos votos válidos); em 2º lugar,8.780 votos
Washington do Posto, do PSDB, com  (44,08% dos votos válidos); em 3º lugar,7.113 votos

Professor Batista do PSOL com 207 votos (1,28% dos votos válidos); em 4º e último lugar, Frank



Ano 2020 - n. 153 São Luís, terça-feira, 01 de setembro de 2020 273

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (DJE/TRE-MA). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ma.jus.br/

Professor Batista do PSOL com 207 votos (1,28% dos votos válidos); em 4º e último lugar, Frank
Night do PPS, com 38 votos (0,24% dos votos válidos) - Fonte: http://g1.globo.com/ma/maranhao

. Numa análise fria dos números, a diferença entre o/eleicoes/2016/apuracao/urbano-santos.html
1º e 2º colocados foi de apenas , o que corresponde a ,1.667 votos 10,33% do total de votos válidos
sendo evidente, portanto, que       ,   a distribuição gratuita e sistemática de Cestas Básicas passagens e

          , e, em última análise,remédios tiveram potencial de conspurcar a liberdade de voto dos eleitores
afetar a normalidade e legitimidade das eleições. Aliás, havendo prova concreta de que o grupo
político vencedor pagava passagens para viabilizar o transporte de eleitores de S. Luís/MA até
Urbano Santos/MA, o próprio índice de abstenção pode ter sido influenciado, o que equivale a 984

 ou 5,41% do total de eleitores. Nessa toada, o TSE vem entendendo que apesar de oabstenções
legislador ter suprimido o critério da potencialidade, a diferença de votos revela um dos traços
auferíveis na constatação da gravidade das circunstâncias: "Do resultado das eleições como

 reforço da gravidade: 13. Embora o resultado das eleições - sob o enfoque da diferença de votos
obtidos entre os colocados - traceje, com inegável preponderância técnica, critério de
potencialidade (não mais aferível por força do art. 22, XVI, da LC nº 64/90), seu descarte na vala
comum dos dados inservíveis revelaria equívoco por constituir lídimo reforço na constatação da

" (gravidade das circunstâncias verificadas no caso concreto Acórdão de 19.03.2019 no REspe nº
57611, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).
Dessa forma, a conduta de distribuição de cestas básicas a 55 famílias no Povoado Baixão do
Lotério, num contexto maior de distribuição sistemática de remédios, passagens e outros serviços,

, sem previsão legal específica,por parte do grupo político da Prefeita, no ano eleitoral de 2016
ensejou captação ilícita de sufrágio, conduta tipificada no art. 41-A da Lei 9.504/07 (Lei das
Eleições). E as circunstâncias em derredor das condutas detiveram gravidade suficiente p/  macular

    e        .a liberdade de voto alterar a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral
(c.2.3.) : O TSE já teve a oportunidade de enfrentarDos precedentes do TSE aplicável à hipótese
situações idênticas ou semelhantes em outras oportunidades, onde se utilizou da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) para imputar captação ilícita de sufrágio em desfavor de
candidatos eleitos (ou reeleitos) ao cargo de Prefeito Municipal que doaram, ofereceram,
prometeram ou entregaram cestas básicas, passagens p/transporte de eleitores no dia das
eleições e remédios, em troca de votos. Vejam-se, a título exemplificativo, os seguintes
precedentes:
"Agravo regimental. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Abuso
de poder econômico e político (art. 22 da LC 64/90). Captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei
9.504/97). 1. No  agravado, de relatoria do e. Ministro Herman Benjamin, meu antecessor,decisum
mantiveram-se perda de diplomas, inelegibilidade e multa impostas a Denilso Casal (prefeito de
Ipuaçu/SC reeleito em 2012) e a Leonir Macetti (que compôs a chapa) por abuso de poder
econômico e político e captação ilícita de sufrágio, haja vista esquema de distribuição de
combustíveis, dinheiro e cestas básicas, além de transporte ilegal de eleitores próximo ao pleito,
com recursos públicos e privados, em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) proposta pelo 

. [...] Conclusão. Desprovimento. Manutenção. Perda de diploma. Inelegibilidade. Multa. 22.Parquet
Agravo regimental desprovido." (Acórdão de 22.03.2018 no AgR-REspe nº 1635, rel. Min. Jorge
Mussi.)".
"No Respe 2-35.2013.6.20.0038/ Serrinha dos Pintos-RN, Rel. originário Herman Benjamin, Rel. p
/acórdão Luís Fux, registrou-se suposta compra de passagens (aéreas e rodoviárias) pela
candidata ao cargo de Prefeito em benefício dos eleitores da mencionada municipalidade, a fim de
angariar-lhes os votos. No TSE, por questões meramente processuais foi deferido o recurso".

(C.3.) DA CONDUTA DE TOMÁS AQUINO ESTRELA NETO (' ') DE COMPARECER AO Totó
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(C.3.) DA CONDUTA DE TOMÁS AQUINO ESTRELA NETO (' ') DE COMPARECER AO Totó
CONJ. HABITACIONAL BANDEIRAS, CEF, Rodovia MA-224, PRÓXIMO A CAMPOS BELOS, NO
PERÍODO ELEITORAL DE 2016, PARA PROMETER A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D´ÁGUA,
EM TROCA DE VOTOS - DA CONDUTA VEDADA DESCRITA NO ART. 73, IV DA LEI DAS

: Consoante narra a petição inicial, "ELEIÇÕES (Lei 9504/97) O candidato a vereador e hoje eleito
    ,  ,com número expressivo de votos, AQUI PROMOVIDO, Sr. Tomas Aquino Estrela Neto vulgo 'Totó'

compareceu no período eleitoral, e junta-se em círculo com alguns eleitores da comunidade, Conj.
'tem forte influência naHabitacional, CEF, BR 224/MA, próxima a Campos Belos, e diz que 

prefeitura' e que está ali a mando dela (prefeita) para aliciar votos, e que ao colocar a caixa d´água
'que tem moral'na comunidade, é promessa de campanha, e aponta dizendo  e quem trabalha

merece Totó, para ser eleito como vereador. E conclui dizendo: 'que tem a máquina da prefeitura
(fl.08).na mão' 

E existe prova nos autos acerca da existência desse fato? Antecipa-se, de plano, que a resposta é
afirmativa, com base em prova pericial e testemunhal, cabendo ressaltar que O MINISTÉRIO

, , PÚBLICO ELEITORAL SE MANIFESTOU em 03 OPORTUNIDADES DISTINTAS por 03
, PROMOTORES DIFERENTES pela PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA DESCRITA NO ART. 73,

, o que demonstra a gravidade da conduta perpetrada.inciso IV da Lei das Eleições
O vídeo DVD - MÍDIA 05, track 04 - acostado às fls. 65 (Apenso I, Volume I) contém o áudio do
atual Presidente da Câmara de Vereadores, à época Secretário Municipal e candidato ao cargo de
Vereador, o     , vulgo ' ',      Senhor Tomas Aquino Estrela Neto Totó afirmando que tem influência na

           e .prefeitura e que sua secretaria tem autonomia para utilização de máquinas, tratores caçambas
Em determinado momento, exatamente às 03:20 de gravação, declara: "Vou ver a viabilidade da...

". Submetido pela Políciamáquina chegar, né...eu dou uma arrumada aqui se vocês quiserem...
Federal ao Laudo Pericial Criminal nº 71/2019 - SETEC/SR/PF/MA (fls. 15/27 - IPL nº 813/2018), o
DVD recebeu o número de Registro de Material nº 13/2019 e foi nominado como , MÍDIA 05 Track

, tendo os Peritos da Polícia Federal chegado às seguintes conclusões:04
"3.3.5. - Mídia 05.
Trata-se de um CD de áudio contendo cinco faixas (" ", " ", " ", " " eTrack 01 Track 02 Track 03 Track 04
" ") cuja análise é apresentada a seguir.Track 05
(….) " ".Track 04
Duração: 04 minutos e 34 segundos.
Características: Arquivo de áudio que reproduz uma gravação ambiental em que o principal locutor
se autodenomina "Totó" (candidato a vereador Totó).  Ele diz que tem influência na prefeitura e que

. Em determinado trecho dosua secretaria tem autonomia de máquinas, trator, caçamba, etc
arquivo ele diz:
(03:20): ""Vou ver a viabilidade da...máquina chegar, né...eu dou uma arrumada aqui se vocês

"quiserem...
(….) 3.4.1. - Resultados obtidos.
(….) Mídias 03 e 05 (CDs) - Áudios:
(….) O áudio da trilha 04 ("Track 04"), gravado na mídia 05, também transcorre de forma contínua,
apresentando uma sequência natural e contextualmente coerente ao longo da sua reprodução, não 

.apresentando indícios de edição fraudulenta
(….) IV - RESPOSTA AOS QUESITOS: O signatário, fundamentado nos exames realizados nas
mídias examinadas, responde aos quesitos formulados conforme segue:
a) Existe truncagem, montagem ou adulteração do conteúdo nas filmagens?
(…..) O áudio da trilha 01 ("Track 01"), gravado na Mídia 03 e      , o áudio da trilha 04 (" ")Track 04

   ,    ,      gravado na Mídia 05 transcorrem de forma contínua apresentando uma sequência natural e

      ,      contextualmente coerente ao longo de sua reprodução não apresentando indícios de edição
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      ,      contextualmente coerente ao longo de sua reprodução não apresentando indícios de edição
."fraudulenta

Estas gravações, aliadas aos depoimentos de  e José Carlos Botelho Rodrigues Maria do
configuram prova robusta de que o candidato Tomaz de Aquino EstrelaLivramento Pinto Carvalho, 

Neto, vulgo Totó, praticou conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, mais
especificamente, a presença de tais elementos de prova significa enseja a conclusão que o
sobredito réu consumou o ilícito eleitoral descrito no art. 73, inciso IV da Lei 9.504/97 (Lei das
Eleições) de "    o      fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação,          ,   de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou

". Afinal,    subvencionados pelo Poder Público o Vereador Totó se favoreceu do uso promocional da
CONSTRUÇÃO (ainda que parcial) DE UMA CAIXA D´ÁGUA,- ,- bem ou serviço de caráter social

  ,  mediante o custeio ou subvenção do Poder Público Municipal sobre o qual ALEGOU QUE
   ,   DETINHA INFLUÊNCIA DE MÁQUINAS TRATORES e CAÇAMBAS.

Consoante leciona Marcos Ramayana, " (do art. 73, IV da Lei 9.504/97) A norma procura evitar a
ação ou permissão de uma  ou de promoção direcionada a uma candidatura especial apoios em

. A tutela é dúplice: as eleições e aregiões eleitorais com os bens públicos e os serviços sociais
seguridade social" (RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral - 16ª edição, Rio de Janeiro, Impetus,

Nesse norte, o mencionado áudio (DVD MÍDIA 05, track 04 - acostado às fls. 652018, pág. 650). 
do Apenso I, Volume I) aliado aos depoimentos testemunhais de  e José Carlos Botelho Rodrigues

comprovam que       Maria do Livramento Pinto Carvalho o atual Presidente da Câmara de Vereadores
-       de Urbano Santos (MA) Tomaz de Aquino ' 'Totó executou obra pública mediante o uso

         , qual seja      promocional em favor de sua própria campanha eleitoral em 2016 a construção do pé da
       , ,   Caixa D´Água localizada defronte a Casa da Senhora Andreia no Conjunto Bandeiras próximo à

 ,      ,      Rodovia MA/224 beneficiando 60 (sessenta) famílias residentes no local conduta que se amolda à
           , conduta vedada aos agentes públicos em período eleitoral e tipificada no art. 73 inciso IV da Lei

.9.504/97 (Lei das Eleições)
Vejamos a cronologia dos fatos para melhor elucidá-los e permitir uma visualização mais nítida e
transparente da conduta ilícita, a partir de uma leitura sistemática dos depoimentos de José Carlos

 e :Botelho Rodrigues Maria do Livramento Pinto Carvalho
(a) Ambos os testigos afirmaram que os moradores da localidade resolveram furar um poço para
buscar água, aproximadamente 05 anos antes da data da audiência (07/Junho/2019), ou seja, a
perfuração do poço se iniciou nos idos de 2014, por iniciativa dos próprios moradores da
Comunidade;
(b) A Prefeita já tinha ido ao local (Conjunto Bandeiras) em companhia de Tomaz de Aquino
Estrela Neto, vulgo , à época ocupante do cargo de Secretário Municipal. Este último,Totó
aproveitando-se, então, deste vínculo político e funcional com a gestora, retornou à comunidade, 
com o intuito de utilizar a máquina administrativa municipal de Urbano Santos (MA) p/cooptar votos
em favor de sua candidatura ao Mandato de Vereador pelo PTN (19000), e também, por óbvio, em

;benefício da Prefeita candidata à reeleição, numa clara postura de Abuso do Poder Político
(c) O Senhor morador do Conjunto Bandeiras, participou de umaJosé Carlos Botelho Rodrigues,  
congregação no local, na época das eleições de 2016, defronte a casa do Seu Wagner. Nessa
reunião, o candidato a vereador pelo PTN Totó (19000) afirmou , emdeter influência na prefeitura
virtude do cargo de Secretario Municipal, e asseverou que sua secretaria tinha autonomia de

, conversa cujos áudios foram gravados, e, inclusive, periciadosmáquinas, tratores e caçambas
pela Polícia Federal (Laudo Pericial Criminal nº 71/2019 - SETEC/SR/PF/MA [fls. 15/27 - IPL nº 813
/2018]). Na versão deste testigo,            foi durante esta reunião que o réu Totó prometeu a construção dos

        ,          pés da Caixa D´Água com o maquinário da Prefeitura em troca do apoio político e dos votos das

    ,         ,60 (sessenta) famílias da comunidade promessa que começou a ser adimplida 01 semana depois
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    ,         ,60 (sessenta) famílias da comunidade promessa que começou a ser adimplida 01 semana depois
contexto fático onde se configura a conduta vedada tipificada no art. 73, inciso IV da Lei das
Eleições. A esse lanço, José Jairo Gomes salienta que "Relevante para a caracterização da figura

(art. 73, IV da Lei de Eleições)em exame  é o desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a
" (sua colocação a serviço da candidatura, enfim, o seu uso político-promocional GOMES, José

), e     Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 16ª edição, 2020, pág. 1031 foi justamente isso que
   ,            aconteceu no caso concreto onde se vinculou o fornecimento e construção dos pés da Caixa

            .D´água aos votos das 60 (sessenta famílias) que seriam beneficiadas com a respectiva empreitada
(d) A seu turno, a testemunha Maria do Livramento Pinto Carvalho (re)afirmou que o inculpado
Totó fez uma reunião na localidade, mas na sua perspectiva o candidato teria apenas demonstrado
seu projeto político, sem fazer pedidos explícitos de votos ou apoios políticos. Contudo,  tratam-se

  , pois ela afirmou desconhecer a que foi realizada defronte a casa do Seude reuniões diferentes
Wagner. Além disso, seu depoimento permite a extração de outra informação crucial: , declarou

,              expressamente  que os pés da caixa d´água começaram a ser construídos em Novembro/2016 e
  ,             terminaram em Dezembro/2016 o que está em descompasso com o preceito contido no §10 do art.

    ,    , `  73 da Lei das Eleições segundo o qual veda-se a   ,   Administração Pública Municipal a prestação
, isto é,        ,  de serviços de caráter social em ANO ELEITORAL (2016) o Secretário Municipal  não

             poderia ter realizado a construção dos pés da Caixa D´água em benefício das 60 (sessenta
,     ,    famílias) do Conjunto habitacional Bandeiras no ano de 2016   ,  salvo em três hipóteses nenhuma

: (1) ; (2)      das quais comprovada (ou sequer alegada) nos autos calamidade pública estado de
; (3) emergência programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício

. Nessa hipótese, o legislador criou uma presunção  de uso eleitoreiro e promocionalanterior ex lege
dos bens, serviços e obras públicas, e, por isso, o TSE vem interpretando que "Para configuração
da conduta vedada no art. 73, §10 da Lei 9.504/97 não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro ou

" (TSE: AgRg no REspe nºpromoção pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito
36026/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe de 05/05/2011, Tomo 84, Pág. 47).
Claramente demonstrada, portanto, a conduta vedada, praticada pelo Vereador Totó, e tipificada
no art. 73, inciso IV e § 10 da Lei das Eleições. E este réu era subalterno dos corréus, quais sejam
a Prefeita Municipal e sua Vice, a responsabilidade jurídica também se projeta sobre estas, em
virtude do , sendo razoável presumir que sabiam,princípio da hierarquia na Administração Pública
ou, no mínimo, deveriam saber dessa conduta ilícita que as beneficiou eleitoralmente, com o uso
das máquinas da Prefeitura.
Além de tudo isso, a  ficou cabalmente caracterizada pelo fato de 60GRAVIDADE da conduta
(sessenta) famílias terem sido beneficiadas com a distribuição de água, após a construção da
hasta de sustentação da caixa d´água.
(C.4.) DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PELA PREFEITA
REPRESENTADA, CONTRATADOS E EXONERADOS COM FINS ELEITORAIS - DA CONDUTA
DA VICE-PERFEITA DARCY DE DEMITIR CONTRATADOS QUE NÃO APOIAVAM A SUA CHAPA
: Em relação a esse tópico, a petição inicial afirmou que a primeira ré "aproveitando-se de sua
influência política e do uso dos recursos do erário municipal, praticou condutas que violaram a

". Prosseguiuisonomia o princíoio da isonomia no processo eleitoral em prol de sua candidatura
argumentando que, mesmo assim, o resultado final não teria sido desejável, pois a diferença de
votação entre os candidatos foi pouca. Citou, ainda, o caso da Senhora Cleonice Cunha Costa e
do Sr Alberto Menezes das Neves, contratados da Prefeitura que foram demitidos após externarem
voto no candidato opositor.
No que se refere a essa imputação, configura conduta vedada, tipificada no art. 73, inciso V da Lei
9.504/97 (Lei das Eleições) "nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa

causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício
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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
De plano, cumpre salientar que os servidores públicos subdividem-se em 04 (três) categorias: (1) 

: ingressam por concurso público em cargo efetivo ou por livre nomeação emservidores públicos
cargo em comissão, sujeitando-se, em ambas hipóteses, ao regime jurídico estatutário e ocupando
cargo público; (2) : ingressam por concurso público p/o desempenho deempregados públicos
emprego público, em empresas públicas ou sociedades de economia mista da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, sendo regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e pela
Lei Federal 9962/2000; (3) : são aqueles contratados por temposervidores temporários
determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público,  art. 37,ex vi
IX da CF/88.
Consoante a lição de José Jairo Gomes, "essas três subcategorias estão abrangidas pela vedação
em foco. O que se visa é impedir que servidores públicos sejam pressionados para apoiar ou não

, determinada candidatura usados, portanto, como massa de manobra, ou que sofram perseguição
" (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 16ª edição. São Paulo: Atlas, 2020, págs.político-ideológica

1033/1034). E, no caso concreto, os depoimentos testemunhais, aliados ao Ofício nº 04/2020 da
Secretaria de Administração de Urbano Santos (MA) [fls. 666/668] são harmônicos em indicar o
uso de contratados como cabos eleitorais e algum nível de perseguição ou retaliação contra
aqueles que não aderiram as diretrizes de envidar esforços na campanha eleitoral do grupo que se
candidatava à reeleição.
ANDRÉ BARROS LIMA narrou que reside na Guaribas, Povoado São Bento, a cerca de 100
metros da Escola Ana Rodrigues Silva e de um posto de saúde, e, no período entre 20 de
Setembro até Novembro do ano eleitoral de 2016, chamou-lhe a atenção que os referidos locais

; após as 14 horas, ficaram superlotados de servidores muitos iam pedir votos na comunidade
; na versão dessa testemunha, usando camisa de número 13 (Nº da Prefeita candidata à reeleição)

      ,        os contratados chegavam na casa das pessoas vestidos com as camisas em referência à
,  "     e   , candidatura pedindo-lhes voto de confiança" na Prefeita Municipal sugerindo aos eleitores ainda

,                 que se quisessem ela (Prefeita) poderia agendar uma visita p/ir na casa do eleitor conversar com
 (fl. 551). Mesmo após os questionamentos do advogado dos réus, a testemunha manteve asele

declarações, afirmando que só viu os contratados da Escola Ana Rodrigues Silva usando camisas
com o nº 13 durante o período das eleições de Prefeito, em 2016, e algumas durante as eleições
presidenciais de 2018.  , ,     ,   Tais declarações então corroboram as fotos de fls. 351/355 que mostram a

   ,   , c   Caranava do 13 no Povoado Guaribas Povoado São Bento omprovando-se manifestações
    , ,       políticas de servidores contratados e portanto utilização desse corpo funcional como cabos
,   .eleitorais em evidente desequilíbrio eleitoral

GILZANE COSTA ARAÚJO deu um depoimento estarrecedor. Afirmou que a Secretária de Saúde
à época, a Senhora Clesiane Souza da Silva, lhe monitorava expressamente, tanto que certo dia,
durante a campanha eleitorald e 2016, lhe desferiu as seguintes palavras: "-Ah! Passei na tua

Essa constatação fez com que voltasse em suaporta, na tua casa, mas não tinha foto né?".  
residência e afixasse as fotos/cartazes na frente do imóvel, contudo,      uma semana após a eleição

 ,      , o que demonstra uma foi demitida porque não ia para as passeatas perseguição política
inconciliável com o Estado Democrático de Direito e a isonomia eleitoral. Declarou também que
recebeu apenas metade do salário no final do ano de 2016, porque teve que dividir com a Senhora
Auricélia, o que demonstra que o quadro de contratados, no período em comento, foi inflado de tal
forma, que exigiu-se a divisão de salários p/cobrir os gastos com os contratados. Tal fato que 

 ao longo da instrução probatória, seja por prova foi contraditado especificamentesequer
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 ao longo da instrução probatória, seja por prova foi contraditado especificamentesequer
testemunhal ou documental, atraindo a incidência do ,ônus da impugnação especificada dos fatos
ou seja, presumem-se verdadeiras as alegações de fato constantes da petição inicial e não
impugnadas,  art. 314 do CPC/2015 . Aliás, a situação foi tão aviltante que foi reconhecida aex vi [5]
ilegalidade da contratação, pela Justiça do Trabalho, no bojo do processo nº 0016238-
80.2018.5.16.0006 (fls. 361/401).
BRUNA NATIELE ARAÚJO FERREIRA, a seu turno, expôs um fato republicanamente tenebroso e

: já trabalhava a 03 anos na escola municipal quando chegou o período eleitoral dehorripilante
2016, oportunidade em que            a diretora da unidade escolar passou a exigir que os contratados

               vestissem a camisa indicando apoio político aos réus (o que corrobora o depoimento de ANDRÉ
 ;              BARROS LIMA) despachavam as crianças mais cedo para casa para pedir votos no resto do

;                tempo a coordenadora chegou a ir na casa da testemunha para pregar a foto das candidatas
    .  (Iracema Vale e Darcy Almeida) Como os pais das testemunhas tinham alinhamento político

diferente, foi advertida que poderia perder o emprego, e, mais grave ainda, declarou que a própria
Vice-Prefeita Darcy Almeida Melo foi até a sua casa, ofendeu a ela e a seu pai, perguntando se

. Em seguida, este último estava louco, porque havia tirado a foto/panfleto da parede de casa FOI
 por isso, deixando bem nítida a coloração da força matriz que ensejou o rompimento doDEMITIDA

vínculo contratual com a Prefeitura de Urbano Santos (MA): , o que, porPERSEGUIÇÃO POLÍTICA
sua vez, corrobora os depoimentos de ANDRÉ BARROS LIMA e GILZANE COSTA ARAÚJO. De
mais a mais, tais arguições fáticas  ao longo da instrução foram refutadas especificamentesequer
probatória, seja por prova testemunhal ou documental, atraindo a incidência do ônus da

, ou seja, presumem-se verdadeiras as alegações de fatoimpugnação especificada dos fatos
constantes da petição inicial e não impugnadas,  art. 314 do CPC/2015. Provavelmente, nemex vi
poderiam sê-lo, pois esses fatos foram submetidos á Justiça do Trabalho no bojo do processo nº
0016239-65.2018.5.16.0006 (fls. 402/419).
Anote-se que essas ilicitudes eleitorais não foram fatos isolados no contexto, senão meras
exemplificações de um padrão de conduta disseminado na campanha eleitoral de 2016, qual seja a
utilização dos servidores temporários contratados pela Prefeitura como cabos eleitorais, o que é
inadmissível. Não fossem as provas testemunhais acima indicadas, houve até mesmo uma 

, veiculada no Ofício nº 04/2020, confeccionado pela Secretária Municipal deCONFISSÃO
Administração de Urbano Santos (MA) [fls. 666/668], onde afiança que "havia 1.707 contratos

", dentre os quais "temporários na Prefeitura de Urbano Santos/MA, de 2013 a 2016 266 tiveram o
término do contrato em 30/11/2016 e todos os demais contratados tiveram os términos dos seus

". Inclusive, juntou oscontratos em 30/12/2016, conforme relação nominal enviada com este ofício
nomes e a data de admissão dos 1707 contratados que haviam na Prefeitura, no ano de 2016,
durante as eleições (fls. 678/715), bem como a lista com os nomes dos 266 demitidos em 30/11

, data anteior à diplomação dos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,/2016
comportamento que se encaixa das condutas vedadas tipificadas no art. 73, inciso V da Lei 9.504
/97 (Lei das Eleições).
A confissão consiste na admissão de  e fato contrário ao interesse da parte favorável ao pleito do

 (art. 389, CPC), e terá  quando adversário eficácia feita por representante do confidente dentro dos
 (§2º, art. 392, CPC). Nesse norte, a Secretaria delimites em que puder vincular este representado

Administração promoveu uma  em desfavor das duas primeiras inculpadas,CONFISSÃO JUDICIAL
porquanto:
(a) Admitiu-se que a Prefeita e a Vice-Prefeita promoveram contratações temporárias para áreas
não essenciais, promovendo as respectivas exonerações no período entre os 03 meses anteriores

, o que viola frontalmente o art. 73,ao dia das eleições de 2016 e a data da diplomação dos eleitos

inciso V da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições). Nesse ponto, a confissão se deu ao asseverar,
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inciso V da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições). Nesse ponto, a confissão se deu ao asseverar,
expressamente, que "Os contratos provisórios apenas tiveram o seu término, sendo que as áreas
não essenciais têm o término do contrato em 30/11/2016, visando gerar economia para
administração, tendo ocorrido os términos dos contratos de 266 pessoas, que já foram celebrados

". Inclusive juntou a lista com osno início do ano com esta data de término em Novembro prevista
nomes das pessoas que se enquadravam nesse rol. Desse modo, fica bem evidenciado que as
exonerações dos servidores temporários se deram em , isto é, 30/11/2016 antes da data de

 ( ), o que representa uma violação direta e frontal àsdiplomação da Prefeita e Vice 16/12/2016
vedações legais, amoldando-se à conduta vedada tipificada no art. 73, inciso V da Lei das Eleições.
(b) Ainda que a Secretaria Municipal busque fazer uma distinção entre  e encerramento do contrato

, tal diferenciação não se amolda à hipótese concreta dos autos, onde houve  demissão nítido
 no encerramento das contratações, porquanto as demandadas utilizaram-sedesvio de finalidade

do corpo funcional de contratados temporários como Cabos Eleitorais, como se pôde ver dos
depoimentos testemunhais. Apenas eram encerrados os contratos daqueles que não apoiavam a
causa, nos termos ditados pelo grupo político; noutro giro, os que efetivamente trabalharam em
prol da candidatura da Prefeita, tinham os contratos renovados. E é evidente que tal comportando
gerou uma quebra da isonomia entre os candidatos e desvirtuou a normalidade e legitimidade das
eleições.
(c) De mais a mais,    para as (ilícitas) contratações e as justificações apresentadas exonerações de

, , são  e , nos seguintesservidores temporários dentro do período vedado infundadas irrazoáveis
termos:
(c.1.) A Lei Municipal de Urbano Santos (MA) nº 306, de 15/03/2013, dispõe sobre a contratação
para atender  de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX donecessidade temporária
art. 37 da Constituição da República e dá outras providências. Por óbvio, essa modalidade de
contratação não serve para assegurar o exercício de necessidades permanentes e perenes da
Administração, sob pena de perverter a ideia do instituto, muito menos serve p/justificar a utilização

.de contratações temporárias com finalidades eleitorais
(c.2.) Deve-se refutar o argumento de que as contratações temporárias se justificam em virtude do
litígio territorial que existia entre o município de Urbano Santos (MA) e os municípios de Belágua,
Barreirinhas, Primeira Cruz, Anapurus e Santa Quitéria. A Lei Estadual 9.863/2013, de fato,
regulamentou novos limites entre os  e teve suaMunicípios de Santa Quitéria e Urbano Santos,
constitucionalidade questionada no TJMA, por meio da ADI 41.343/2013. Entretanto, na Sessão de 

, o Plenário do TJMA julgou improcedente a referida ADI, mantendo a28/09/2015
constitucionalidade e validade da norma (https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/sg-public-search-process-

). Ou seja, quando ocorreram as contratações, no início de 2016, já havia ocorrido a soluçãosheet
de pendência no processo judicial citado (ADI 41343/2013), sendo de bom alvitre esclarecer que
sequer cabe Recurso Extraordinário contra ADI estadual cujo objeto seja a compatibilidade de lei
ou ato normativo municipal ou estadual em face de normas da Constituição Estadual que sejam

 ( :normas de imitação (repetição facultativa) da Constituição Federal Precedentes do STF
Reclamação nº 4432/TO, Rel. Min. Gilmar mendes (Informativo 444), Reclamação nº 370, Rel. Min.
Octavio Gallotti, Ementário 2037-1, p. 56, Reclamação (RE 177.865, Rel. Min. Marco Aurélio,
Ementário 1801-13, p. 2509. No mesmo sentido, cf. RCL 588, Rel. Min. Marco Aurélio, Ementário
1863-01, p. 136; RE 154.028, Rel. Min. Marco Aurélio, Ementário 1904-02, p. 415; RE 199293, Rel.
Min. Marco Aurélio, Ementário 2158-3, p. 563). Em miúdos, o Plenário do TJMA já havia julgado a
questão,- da qual não cabia recurso a nenhum outro tribunal,- e, por isso, as demandadas não
podem alegar que a municipalidade fez as contratações temporárias, no início de 2016, pela falta
de uma solução judicial definitiva, o que seria juridicamente irrazoável e eticamente reprovável.

(c.3.) As pendêncis judiciais que gravitam em derredor do concurso regulado pelo Edital nº 007
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(c.3.) As pendêncis judiciais que gravitam em derredor do concurso regulado pelo Edital nº 007
/2011, em discussão no Processo Cível nº 606-95.2013.8.10.0138 [666-2013], não justificam a
contratação temporária das pessoas que estejam pleiteando nomeação no referido certame. Essa
afirmação chega a ser pueril, eis que, se possível fosse, o governo de plantão sempre poderia
driblar a querela judicial acerca da legalidade do concurso público e nomear o seu séquito, o que é
incompatível e inconciliável com o art. 37, inciso II da Constituição da República.
(c.4.) Não fossem todos esses óbices à própria nomeação em si dos temporários, ficou clara a
utilização deles como massa de manobra do grupo político da Prefeita: aqueles que trabalham na
campanha permaneciam; os outros que se debandavam ou que não se empenhavam
adequadamente, acabavam sendo perseguidos, mediante rompimento (ou NÃO RENOVAÇÃO) do
vínculo contratual.
Por fim, a gravidade das circunstâncias fica bem evidenciada quando a diferença entre o 1º e o 2º
colocados na eleição majoritária p/Prefeito de Urbano Santos (MA) foi de apenas , o1.667 votos
que corresponde a , eis que   10,33% do total de votos válidos a própria Secretaria Municipal de

     ,      Administração atesta que existiam 1.707 contratos temporários 266 dos quais foram exonerados
 ,         ,  . Obviamente,em 30/11/2016 antes da data da diplomação da Chefa do Executivo em 16/12/2016

tal situação gerou desequilíbrio eleitoral e afetou a normalidade e legitimidade das eleições.
(D) : O princípio da unicidade da chapaDO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA
majoritária, também denominado princípio da irregistrabilidade da chapa incompleta ou princípio da
irregistrabilidade da chapa insuficientemente formada, tem a sua sede normativa nos arts. 77, §1º e
28 da Constituição da República, os quais preveem, respectivamente, que  paraas eleições
Presidente e Vice-Presidente, Governador e Vice-Governador serão realizadas de forma simultânea
: no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e, se houver segundo turno, no último
domingo de outubro. Remarque-se que, por força da simetria constitucional e do Pacto Federativo,
esta premissa também se aplica ao Distrito Federal e aos Municípios.
Isso significa que a chapa majoritária é una e indivisível, pois os votos dados ao candidato a

, e vice-versa. É simplesmente Prefeito também aproveitam ao Vice-Prefeito impossível votar em
.um candidato a Prefeito de uma chapa e em um Vice-Prefeito de chapa opositora

Em contrapartida, a chapa deve chegar íntegra ao final das eleições, eis que eventual falecimento,
renuncia ou  enseja a queda de toda a chapa, não podendo subsistir apenas uminelegibilidade
integrante até o final das eleições. É dizer, as condutas ilícitas do Vice-Prefeito que lhe permitam

, , angariar votos com o uso da máquina administrativa também beneficiam o cabeça da chapa
, , , .candidato ao cargo de Prefeito e por corolário lógico a inelegibilidade se comunica entre ambos

Esse é o entendimento pacífico do TSE:
"O ordenamento jurídico pátrio contemplou o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária,
segundo o qual o registro dos candidatos aos cargos de presidente da república, governador de
estado e prefeito municipal dar-se-á sempre em conjunto com os respectivos vices. Assim, no

, , âmbito do registro de candidatura a sorte de um candidato contamina a do outro porquanto os
requerimentos da chapa majoritária serão julgados em uma única decisão e somente serão

  [...]deferidos se ambos (i.e. Candidatos a prefeito e vice-prefeito) estiverem aptos (Ac. de
9.11.2017 no AgR-RESpe nº 7239, rel. Min. Luiz Fux - Negritado e sublinhado)".
"Recursos especiais. Eleições 2016. Prefeito. Registro de candidatura. Inelegibilidade. Art. 1º, i, .l
[...] Registro de candidatura de wagner zadra (vice-prefeito). 10. O TRE/PR retificou a sentença
para indeferir o registro de Wagner Zadra ao cargo de vice-prefeito. O candidato não questiona a
indivisibilidade da chapa majoritária, mas o fato de a Corte a quo ter procedido no ponto.ex officio 
11. No caso, indeferiu-se o registro não por eventual falta de condição de elegibilidade ou por

 - , , incidência de causa de inelegibilidade em seu desfavor hipóteses em que de fato se exigiria

 - intimar o candidato para se manifestar acerca da controvérsia mas unicamente pela natureza
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 - intimar o candidato para se manifestar acerca da controvérsia mas unicamente pela natureza
, . 12. Deindivisível da chapa em que a negativa à candidatura do titular alcança o respectivo vice

fato, a teor do art. 91 do Código Eleitoral, 'o registro de candidatos a Presidente e Vice-Presidente,
Governador e Vice-Governador, ou Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á sempre em chapa única e

'. Essa regra foi reproduzida no art.indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos
49 da Res.-TSE 23.455/2015, que regulamentou a matéria para as Eleições 2016. 13. Assim, o
indeferimento do registro de Wagner Zadra representa consequência natural e automática da
inviabilidade da candidatura de Antonio El Achkar. [...]" (Ac de 19.12.2016 no REspe 9707, Rel.
Min. Herman Benjamin ".- Negritado e sublinhado)
"Registro de candidatura. Vice-governador. Chapa única e indivisível. Inelegibilidade. Candidato.
Governador. Registro isolado. Impossibilidade. [….] 2. O registro das candidaturas aos cargos
majoritários deve ser feito em chapa única e indivisível (Cód. Eleitoral, art. 91), não sendo possível,
conforme previsto no art. 47 da Res.-TSE nº 23.405, o deferimento do registro de candidatura a

s. (….) apenas um dos cargo (Ac. de 11.9.2014 no RO nº 90431, rel. Min. Henrique neves da Silva - 
".Negritado e sublinhado)

Portanto, as condutas que se atribuem à Prefeita refletem na Vice-Prefeita, e vice-versa, não
havendo motivos p/distinguí-las, nem existe alegação nesse sentido nos autos.
III - : Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta julgo os processos daDO DISPOSITIVO
seguinte forma:
III.I. - JULGO A AIJE nº 599-67.2016.6.10.0073 EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por
força de LITISPENDÊNCIA, com base no art. 485, inciso V do CPC/2015;
III.II. - JULGO A AIJE nº 506-07.2016.6.10.0073 PARCIALMENTE PROCEDENTE, extinguindo-a,
com resolução do mérito, embasado no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, nos
seguintes termos:
(a) Consoante o art. 22, inciso XIV da Lei Complementar 64/90, com as alterações da LC nº 135
/2010, declaro a CASSAÇÃO DO DIPLOMA de Iracema Cristina Vale Lima, em virtude de: (a.1.)
ter auferido benefícios eleitorais por intermédio da  realizada captação ilícita de sufrágio, mediante
distribuição de cestas básicas no Povoado Baixão do Lotério, ilícito eleitoral capitulado no Art. 41-A

; (a.2.) ter se beneficiado da conduta vedada tipificada no art. 73, inciso IV e § 10da Lei 9.504/97
da Lei 9.504/97, a qual se consubstanciou na realização de serviços e obras em Caixa D´água
localizada no Conjunto Habitacional Bandeiras, na Rodovia MA-224, próximo ao Conjunto

; (a.3.) ter praticado a conduta vedada deHabitacional "Campos Belos", com intuito eleitoral de 2016
contratar e exonerar 266 servidores temporários, para serviços não essenciais, no período entre os

, ilícito eleitoral03 meses anterior ao dia das eleições de 2016 e a data da diplomação dos eleitos
cristalizado no art. 73, inciso V da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições). Em consequência, declaro a
INVALIDADE/NULIDADE DA SUA VOTAÇÃO e, por corolário lógico, a respectiva
INELEGIBILIDADE pelo prazo de 08 (oito) anos, na forma do Art. 1º, inciso I, alíneas  e  da LC 64h j
/90, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Contudo, deve-se consignar que: a
Prefeita deverá permanecer no cargo até eventual confirmação pelo TSE (Art. 224, §3º, Código

 , como forma de garantir a eEleitoral), SE HOUVER segurança jurídica  respeitar a INTERVENÇÃO
; MINIMALISTA na Justiça Eleitoral a restrição da INELEGIBILIDADE só passará a surtir efeito após

, ;confirmação pelo TRE/MA (Art. 15 da LC 64/90) SE HOUVER
(b) Consoante o art. 22, inciso XIV da Lei Complementar 64/90, com as alterações da LC nº 135
/2010, declaro a CASSAÇÃO DO DIPLOMA de Darcy Almeida Melo, pelas seguintes razões: (b.1.)
Em virtude do princípio da unicidade da chapa, a Vice-Prefeita também auferiu benefícios
eleitorais: (b.1.1.) decorrentes da  realizada captação ilícita de sufrágio, mediante distribuição de
cestas básicas no Povoado Baixão do Lotério, ilícito eleitoral capitulado no Art. 41-A da Lei 9.504

; (b.1.2.) oriundos da conduta vedada tipificada no art. 73, inciso IV e § 10 da Lei 9.504/97, a/97
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; (b.1.2.) oriundos da conduta vedada tipificada no art. 73, inciso IV e § 10 da Lei 9.504/97, a/97
qual se consubstanciou na realização de serviços e obras em Caixa D´água localizada no Conjunto
Habitacional Bandeiras, na Rodovia MA-224, próximo ao Conjunto Habitacional "Campos Belos",

 e ; (b.1.3.) provenientes dano ano eleitoral de 2016 com intuito declaradamente eleitoral  contratar e
exonerar 266 servidores temporários, para serviços não essenciais, no período entre os 03 meses

, ilícito eleitoralanteriores ao dia das eleições de 2016 e a data da diplomação dos eleitos
cristalizado no art. 73, inciso V da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições). Em consequência, declaro a
INVALIDADE/NULIDADE da sua votação e, por corolário lógico, a respectiva INELEGIBILIDADE
pelo prazo de 08 (oito) anos, na forma do Art. 1º, inciso I, alíneas  e  da LC 64/90, com a redaçãoh j
da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Entretanto, deve-se esclarecer que a Prefeita deverá

 permanecer no cargo até eventual confirmação pelo TSE (Art. 224, §3º, Código Eleitoral), SE
, como forma de garantir a eHOUVER segurança jurídica  respeitar a INTERVENÇÃO

; MINIMALISTA da Justiça Eleitoral a restrição da INELEGIBILIDADE só passará a surtir efeito após
, ;confirmação pelo TRE/MA (Art. 15 da LC 64/90) SE HOUVER

(c) Consoante o art. 22, inciso XIV da Lei Complementar 64/90, com as alterações da LC nº 135
/2010, declaro a CASSAÇÃO DO DIPLOMA de Tomaz de Aquino Estrela Neto, conhecido como "

", pela prática da conduta vedada tipificada no Art. 73, inciso IV e § 10 da Lei 9.504/97 (Lei dasTotó
Eleições), consubstanciada em realizar serviços e obras em Caixa D´água, localizada no Conjunto
Habitacional Bandeiras, na Rodovia MA-224, próximo ao Conjunto Habitacional "Campos Belos",

. Em consequência, declaro a INVALIDADE/NULIDADE da suacom intuito eleitoral de 2016
votação e, por corolário lógico, a respectiva INELEGIBILIDADE pelo prazo de 08 (oito) anos, na
forma do Art. 1º, inciso I, alínea  da LC 64/90, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Fichah
Limpa). Desse modo: (c.1.) Como os recursos não tem efeito suspensivo na seara eleitoral,
consoante o art. 257 do Código Eleitoral, e perfilhando a jurisprudência pacífica do TSE no tema, 
determino a imediata DIPLOMAÇÃO do 1º Suplente no cargo de Vereador da Câmara de Urbano

; (c.2.) Não obstante, saliente-se Santos(MA) que a restrição da INELEGIBILIDADE só passará a
, consoante expressa determinação do Art. 15 da LC 64surtir efeito após confirmação pelo TRE/MA

/90;
(d) Esclareça-se que: (d.1.) , aplicar-se-á aapós eventual confirmação da sentença pelo TRE/MA
inelegibilidade para todos os réus, consoante o art. 1º, inciso I, alíneas  e  e art. 15 da LC 64/90;h j
(d.2.) : consolidar-se-á a invalidade da votação para os cargosapós eventual confirmação pelo TSE
de Prefeito e Vice-Prefeito de Urbano Santos (MA), e realizar-se-ão novas eleições majoritárias, às
expensas da Justiça Eleitoral (§4º, art. 224, Código Eleitoral), coordenadas pelo TRE/MA. Em
sendo confirmada a sentença, neste último caso, promover-se-ão , a seremeleições indiretas
realizadas pela própria Câmara de Vereadores, pois estamos a menos de 06 (seis) meses do fim
do mandato cujo termo final será 31/12/2020.
(e) Mesmo que a apreciação do recurso se dê APÓS a realização das eleições, eventual
confirmação da sentença por órgão judicial colegiado do TRE/MA ou TSE ensejará inelegibilidade

 dos candidatos eleitos, podendo ensejar, a depender do caso, o superveniente indeferimento do
, a  ou a .registro cassação do diploma perda do mandato

(f) Condeno a parte autora, Washington Aguiar Lopes, por LITIGÂNCIA DE MÁ-FE,
consubstanciada na produção unilateral e ilícita de Notificação Extrajudicial no escopo de produzir
prova que o Senhor Maciel Lisboa Sobreira teria sido presenteado com 500 (quinhentos) tijolos, em
troca de votos. Tal conduta que incidiu na vedação do art. 77, inciso III do CPC, consistindo em
postura processual temerária inscrita no art. 80, inciso V, CPC, razão pela qual reconhece-se a 

 LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ de Washington Aguiar Lopes, aplicando-se-lhe a multa de R$parcial
10.000,00 (dez mil), ex vi §2º do art. 81 do CPC.

(g) Aplico o art. 40 do Código de Processo Penal e determino o envio de cópias à Polícia Federal
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(g) Aplico o art. 40 do Código de Processo Penal e determino o envio de cópias à Polícia Federal
para apurar suposto crime de falso testemunho (art. 342 do Código Penal) de Clemilda Castro
Dutra.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Urbano Santos, 28/08/2020 (Sexta-Feira).
GUILHERME VALENTE SOARES AMORIM DE SOUSA
Juiz Eleitoral titular da 73ª Zona Eleitoral
[1]. Para a identificação da causa de pedir, duas correntes jurídicas se formaram: "a da
substanciação, que sustenta ser necessária a alegação do fato constitutivo do pedido, e a da
individuação, para a qual é bastante a relação de direito afirmada pelo autor, para se individualizar
a ação". O CPC adotou a teoria da substanciação, e, assim, ao peticionar, a parte demandante

causa de pedir remota causa de pedirdeve indicar o fato ( ) e os fundamentos jurídicos do pedido (
próxima  Fonte: ). https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/119697/o-que-e-causa-de-pedir-remota-ativa-e-

.passiva-fernanda-braga
[2]. KUFA, Amilton Augusto. O Controle do Poder Religioso no Processo Eleitoral, à Luz dos
Princípios Constitucionais Vigentes, como Garantia do Estado Democrático de Direito. In: Revista

, Rio de Janeiro, nº 61, p. 17-38, jul./set. 2016.do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
[3]. Esse jurista defende que, na seara do Direito Eleitoral, o abuso do poder  tem umalato sensu
vertente denominada , o qual, por sua vez, se desdobraabuso do poder carismático ou ideológico
em duas vertentes: (a) ; (b) .abuso do poder religioso abuso do poder artístico
[4]. Lei das Eleições. Art. 73. §10. No , fica proibida a distribuiçãoano em que se realizar eleição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos 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. (Incluído pela Lei nº 11.300, de

.2006)
[5]. .CPC/2015
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato

, salvo se:constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do
ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público,
ao advogado dativo e ao curador especial.

77ª ZONA ELEITORAL

INTIMAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600063-53.2020.6.10.0077

PROCESSO
: 0600063-53.2020.6.10.0077 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SANTA 
INÊS - MA)

RELATOR : 077ª ZONA ELEITORAL DE SANTA INÊS MA
REQUERENTE : REPUBLICANOS
ADVOGADO : JOSE ELOI SANTANA COSTA FILHO (9335/MA)
FISCAL DA 


