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MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA (ADVOGADO)

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (INVESTIGADO)
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48197
882

30/11/2020 22:43 Documentos anexos a inicial Documentos anexos a inicial

48197
883

30/11/2020 22:43 ACORDAO PARADIGMA - ABUSO DE PODER
POLITICO E ECONOMICO

Documento de Comprovação

48197
884
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48158
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LINS CARVALHO
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48158
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30/11/2020 22:29 DOC 01.1 PROCURACAO COLIGACAO Procuração

48201
001

30/11/2020 22:29 DOC 01.2 PROCURACAO LIRIO Procuração

48201
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30/11/2020 22:29 DOC 02 - ATA NOTARIAL - ADRIANO JOÃO DA
SILVA

Documento de Comprovação

48201
003

30/11/2020 22:29 DOC 03 - ATA NORARIAL - DECLARACAO
VERACIDADE MICHELAINE

Documento de Comprovação

48201
005

30/11/2020 22:29 DOC 04 - VIDEO - ATA NOTARIAL - MICHELAINE Documento de Comprovação

48201
006

30/11/2020 22:29 DOC 05 - ATA NORARIAL - DECLARACAO
VERACIDADE MICHELAINE

Documento de Comprovação

48201
004

30/11/2020 22:29 DOC 06 - ATA NORARIAL - DEGRAVACAO
MICHELAINE AUDIO AMBIENTAL

Documento de Comprovação

48201
007

30/11/2020 22:29 AnyConv.com__DOC 07 - GRAVACAO AMBIENTAL
CORROBORADA PELA ATA NOTARIAL

Documento de Comprovação

48201
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30/11/2020 22:29 DOC 08 - ATA NORARIAL - DECLARACAO
VERACIDADE MICHELAINE (3)

Documento de Comprovação

48201
009

30/11/2020 22:29 DOC 09 - ATA NOTARIAL - JADSON DOMINGOS
DA SILVA (VÍDEO)

Documento de Comprovação

48201
010

30/11/2020 22:29 DOC 10 - VIDEO - ATA NOTARIAL - JADSON
DOMINGOS DA SILVA

Documento de Comprovação

48201
011

30/11/2020 22:29 DOC 11 - ATA NORARIAL - DECLARACAO
VERACIDADE JADSON DOMINGOS DA SILVA

Documento de Comprovação

48201
012

30/11/2020 22:29 DOC 12 - ATA NORARIAL - DECLARACAO
VERACIDADE CICERO

Documento de Comprovação

48201
013

30/11/2020 22:29 DOC 13 - ATA NOTARIAL - DECLARACAO
VERACIDADE ALLAN FELIPE

Documento de Comprovação

48201
014

30/11/2020 22:29 DOC 14 - ATA NOTARIAL - DECLARACAO
VERACIDADE AMANDA GABRIELLI

Documento de Comprovação

48201
015

30/11/2020 22:29 DOC 15 - SANSA TESOUREIRO PARTIDO Documento de Comprovação

48201
016

30/11/2020 22:29 DOC 16 - SANSA FILIACAO Documento de Comprovação

48201
017

30/11/2020 22:29 DOC 17 SANSA INSTAGRAM WHATSAPP
DINHEIRO

Documento de Comprovação

48201
018

30/11/2020 22:29 DOC 18 ESSA FILA PRA PEGAR DINHEIRO É
CRIME ELEITORAL, FILMA AI

Documento de Comprovação

48201
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30/11/2020 22:29 DOC 19 PESSOAS ENTRANDO PARA PEGAR
CAMISA E DINHEIRO

Documento de Comprovação

48201
020

30/11/2020 22:29 DOC 20 A FILA DO DINHEIRO Documento de Comprovação

48201
021

30/11/2020 22:29 DOC 21 ATA NOTARIAL DEGRAVACAO
PROGRAMA JOVEM PAN

Documento de Comprovação

48201
022

30/11/2020 22:29 DOC 21 VICE PREFEITO JOGANDO DINHEIRO DA
SACADA (2)

Documento de Comprovação

48201
023

30/11/2020 22:29 DOC 22 VICE PREFEITO JOGANDO DINHEIRO DA
SACADA PARA OS ELEITORES (1)

Documento de Comprovação
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30/11/2020 22:29 DOC 23 ELEITOR MOSTRANDO DINHEIRO QUE
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Documento de Comprovação

48201
025

30/11/2020 22:29 DOC 24 PADRE MISSA REVOLTADO Documento de Comprovação

48201
026

30/11/2020 22:29 DOC 25 SENTENCA DIPLOMACAO SEGUNDO
LUGAR

Documento de Comprovação
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600679-53.2020.6.17.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL
DE ÁGUA PRETA PE 
AUTOR: FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO 40-PSB / 90-PROS, LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E
PEREIRAL JUNIOR, WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO 
Advogados do(a) AUTOR: DIANA PATRICIA LOPES CAMARA - PE24863-A, ERIKA MARINA ALVES DOS
SANTOS - PE34537, MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - PE41629 
Advogados do(a) AUTOR: DIANA PATRICIA LOPES CAMARA - PE24863-A, ERIKA MARINA ALVES DOS
SANTOS - PE34537, MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - PE41629 
Advogados do(a) AUTOR: DIANA PATRICIA LOPES CAMARA - PE24863-A, ERIKA MARINA ALVES DOS
SANTOS - PE34537, MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - PE41629 
INVESTIGADO: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO, JOSE LUIZ DE SOUZA,
WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 

           Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE proposta pela COLIGAÇÃO
FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO (PBS, PROS), LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS
E PEREIRAL JUNIOR e WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO em desfavor da COLIGAÇÃO

UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO (PTB, MDB, SOLIDARIEDADE), ANTONIO RAIMUNDO
BARRETO NETO (NETO BARRETO), ERALDO DE MELO VELOSO, JOSÉ LUIZ DE SOUZA

(IRMÃO LUIZ) e de WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA (SANSA).
           Alegam, em síntese, que os investigados praticaram ilícitos relacionados à captação de
sufrágio, especificamente teriam prometido a entrega de dinheiro e de outras vantagens em troca
de votos, e que a conduta seria passível de comprometer o equilíbrio do pleito, porque a diferença
de votos na eleição fora de apenas 487 (quatrocentos e oitenta e sete) votos. Afirmam, ainda, que
o representado ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, que é o atual prefeito de Joaquim
Nabuco/PE teria promovido atos de abuso de poder político e econômico consubstanciados na
nomeação de servidores fantasmas e na contratação de servidores em período vedado.
           Requereu a concessão de tutela de urgência para sustar a diplomação dos investigados
eleitos, e, ao final, a cassação dos registros de candidatura dos representados, além da aplicação
de sanção de inelegibilidade.
           Juntam atas notariais e outras provas documentais, além de gravação ambiental.
           Foi indeferida a liminar.
           Citados, ANTONIO RAIMUNDO NETO BARRETO, ERALDO DE MELO VELOS, JOSÉ
LUIZ DE SOUZA e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA apresentaram contestação
tempestiva, alegando:

a) Preliminarmente, a irregularidade da citação feita por meio virtual, requerendo a
devolução do prazo;
b) No mérito, a inocorrência dos fatos e a inconsistência do conjunto probatório; c) A
inadmissibilidade da gravação ambiental pela existência de “flagrante preparado”; d)
A não configuração de captação ilícita de sufrágio na conduta de jogar dinheiro pela
sacada, ante a ausência da individualização dos beneficiários e da finalidade
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específica de “obter votos”, e porque as notas distribuídas seriam grosseiramente
falsificadas.

           Designada audiência, os investigados peticionaram nos autos para requerer seu
adiamento em virtude da ausência de citação da COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO
e por suposta ausência de citação pessoal dos investigados, alegando, ainda, a necessidade de
intimação judicial das testemunhas para o ato.
           Foi realizada audiência de instrução nesta data, onde foi indeferido o pedido pelo
adiamento do ato, ao passo que no dia de ontem este magistrado atendeu à solicitação do
advogado Coligação supramencionada, salientando o juízo na ocasião que a audiência seria
realizada de qualquer forma e que eventuais arguições seriam decididas em audiência, como
efetivamente o foi, antes de iniciar a instrução e durante o ato também.
Após a prova oral colhida, as partes se manifestaram sobre as diligências em requerimentos que
foram realizados de forma oral, preponderantemente pedindo pela oitiva de testemunhas não
arroladas, sendo indeferidas pelo juízo por preclusão e inexistência de fato novo que autorizasse
a oitiva, o que feriria a adstrição e a segurança jurídica, pois as parte tiveram prazo para trazer os
fatos a serem valorados. Foi indeferido também o pedido pela confecção de prova pericial de
forma oral.
Após indeferidos os requerimentos de diligências, abriu-se prazo para alegações finais orais pelo
prazo de 30 minutos, o que foi convencionado pelas partes e pelo juízo, já incluindo o prazo de
prorrogação do artigo 364 do CPC e atentando-se que não havendo dilação probatória, que seria
caso de imediata apresentação de alegações finais.
Em alegações finais a parte requerente suplicou de forma oral pela procedência do pedido, nos
termos da manifestação oral acostada aos autos via sistema eletrônico.
A parte demandada, por sua vez, afirmou que a demanda é pautada em meras ilações, a partir de
atas notariais construídas, sustentando haver cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova
pericial e pelas testemunhas referidas mencionadas durante a instrução. Reafirmaram que a
pretensão é pautada em ouvir dizer, havendo contradições de testemunhas. Continua
argumentando que não restou configurado o art. 41-A pois o pagamento foi realizado apenas
após o resultado do pleito eleitoral. Ademais, afirma que não ficou minimamente demonstrado
sobre a contratação de pessoal, e que houve quebra do devido processo legal ante a falta de
citação da coligação. Não deixou a defesa de questionar o indeferimento das provas suplicadas
em diligência, impugnando a exclusão da convenção realizada pelo magistrado no início da
audiência. Aponta que o ato notarial não prova o fato, mas apenas e tão somente a afirmação de
uma pessoa, portanto, não haveria harmonia na prova que seria contraditória, assim como as
testemunhas. Por fim, alegou que o jogar dinheiro pela janela não configura captação ilícita de
sufrágio, não sendo ilícito eleitoral.
O MPE apresentou parecer final pela procedência do pedido, argumentando por abuso do poder
econômico no ato de jogar dinheiro, apontando gravação que demonstra vasto valor pelo
candidato a vice prefeito, onde não se teria como demonstrar a intenção de angariar votos,
salientando que houveram promessas prévias sobre a doação de valores caso obtivessem êxito
nas eleições, portanto, que a conduta do candidato a vice prefeito configuraria captação ilícita de
sufrágio, com a lei fixando que inclui condutas do dia das eleições, ao passo que o TSE tem
posicionamento de que basta 1 (hum) voto comprado para configuração. Afirma ainda que é
desnecessário para acolher a pretensão a quebra ambiental, que seria todavia regular, onde
afinal os advogados nem teriam impugnado a voz do candidato, e que o encontro com Amanda e
sua amiga efetivamente teria acontecido.
           É O RELATÓRIO. DECIDO.
          Trata-se de AIJE, em face da qual foram apresentadas preliminares, sendo que antes de
valorá-las irei apenas consignar a síntese dos depoimento realizados em audiência.
           Realizada a audiência nesta data de nome Amanda, sobreo contato com os candidatos a
prefeito disse que não tinha tanto contato com eles. Estava na casa de uma amiga quando
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recebeu ligação do Irmão Luiz para irem almoçar, sendo que Neto Barreto perguntou o que
estava precisando, dizendo que poderia ajudar com emprego, aluguel e outros benefícios,
chegando até a tirar foto do título, indicando oferta de valores, oferta de terreno, dando dinheiro a
elas. Que uma das pessoas presentes gravou a conversa e oferta de valores e bens, indo atrás
de seus direitos após a situação, tendo recebido valores no ato, com o qual pagou seu aluguel.
Não participou da militância de qualquer dos lados políticos. Não sabia que estava sendo gravada
a conversa por seu amigo. Foi oferecido R$200,00. Diz que foi ao cartório sozinha e não sabe
dizer o que é ato notarial, e não foi instruída por ninguém, e foi ao cartório para relatar o fato.
Disse que procurou o cartório somente após as eleições porque estava viajando. Não combinou
com outras pessoas para ir ao cartório. Foi intimada para ser ouvida pelo MPE. Presenciou sua
amiga receber dinheiro dentro de sua casa. Esse voto era para comprar o voto delas. Não houve
influência no que relatou no cartório. Além de ver jogar valores após a eleição, ainda chegou a
distribuir valores em mãos. Não foram jogadas notas falsas de valor em espécie. Ouviu falar que
seria oferecido valor a quem usasse camisa com apoio aos demandados. Houveram comentários
que seriam distribuído valores se ganhassem as eleições.
           A segunda testemunha de nome Michelania, disse que Neto, o candidato a vereador e
irmão Luiz que levou o prefeito até a casa de sua amiga de nome Amanda. Chegaram na sala da
sua casa e perguntaram sobre o título, e se votava mesmo, perguntando o que estavam
precisando, dizendo que precisaria mais de 500 reais, porém foi oferecido R$200,00, vindo a
fazer postagem com elas em rede social, sendo fato ocorrido antes das eleições. Sobre a ata
notarial. Foi com Amanda após as eleições no cartório, sendo que o pagamento do valor do
cartório foi o pessoa do 40, dizendo que estava pago antes de irem até lá. Procurou Alice, um
amigo, que trabalha pro 40, fazendo campanha para o lado 40, ela e Amanda, pois gostavam de
pular, acompanhar. Ficou com consciência pesada, pois toda sua família é 40, tendo pego valores
da outra parte. Foram dois amigos que estavam no quarto de Amanda realizando a gravação, não
sabendo que estavam fazendo isso. Foi orientada a ir no cartório fazer a ata notarial. Os áudios
foram legado por ela e estava no outro telefone da testemunha. O irmão Luiz que marcou hora
para irem ao encontro delas, mencionando Neto. Não foi entregue a ata notarial para a
testemunha, conhecendo todas as testemunhas. Compareceu com Amanda e Alef no cartório.
Tem interesse na cassação de Neto, não tendo propostas caso Lírio assuma. Não viu para quem
ficou com a ata. Foi Alef que disse que a ata notarial estava paga. Foi Neto Barreto que lhe deu o
dinheiro, sendo a testemunha que entregou o valor para Amanda. Até onde soube, as notas
jogadas eras verdadeiras de R$50,00 e de R$100,00, sabendo que tiveram pessoas que
chegaram a pegar R$500,00. O conteúdo do depoimento é verdadeiro.
         Passando a ouvir o Sr. Janderson disse que pegou valores na varanda do candidato, tendo
ido comprar pastel, havendo comentários de que jogaria dinheiro, fazendo isso, jogando pela
varanda, e depois entregou parte em mãos de pessoas. Já havia a promessa de entregar
dinheiro, sendo notas verdadeiras. Foi a única vez que pegou dinheiro. Recebe um benefício do
INSS. Ninguém pediu para que fosse ao Tabelião, estando tudo pago no cartório, sendo Alef que
disse para ir. Não sabe de notas falsas distribuídas. Conhece outras testemunhas que estão
prestando depoimento. Não participou de atos de companha. Viu pessoas recebendo valores de
Neto Barreto, especificando sua sogra, recebendo R$200,00. Após a situação chegou a receber
um tal de Leo em sua casa, para não se envolver na situação, ficando com medo, não indo na
delegacia de polícia.
        A próxima testemunha é o Sr. Ermínio disse que estava presente no dia que se jogou
dinheiro pela varando, pegando R$150,00, dinheiro verdadeiro, vendo entregar dinheiro também
pessoalmente em mãos, situação ocorrida no dia da eleição. Conheceu outras pessoas que
pegaram dinheiro nesse dia. Antes desse dia ouviu e viu falar sobre a entrega de dinheiro. Ia
passando na praça quando aconteceu a situação com o Vice Prefeito praticando esse ato. Não
sabe dizer de quem é casa que jogaram dinheiro. Foi para o cartório a pedido de Alef, estando
tudo pago no cartório, só depondo. Não tem nenhuma inimizade com o candidato eleito, nem
amizade, não apoiando nenhum lado. A hora que foi jogado o dinheiro já tinha saído o resultado
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das eleições.
         Passando a ouvir a testemunha da defesa Albérico soube que circulou uma nota de dinheiro
não verdadeira, e geralmente por haver provocações isso acontece. Estava acompanhando o
Vice Prefeito. Que apostou com Eraldo sobre o resultado das eleições, o que teria ocorrido pouco
antes de fechar as urnas. Não conseguiu identificar se tinha nota falsa no meio, percebendo notas
falsas pelo que viu.
        Após o almoço foram retomados os trabalhos, passando a ser ouvido o Sr. Eglebson, tendo
acompanhado o candidato Neto Barreto, conhecendo Amanda e Michelaine. Soube um encontro
na casa delas, entrando lá, quando o prefeito conversou com todos, estando o Prefeito, Irmão
Luiz, as meninas e a testemunha. Não viu nenhuma oferta, nem promessa. Não sabe dizer se foi
gravada a situação na casa de Amanda, sendo a convite delas. Dada a palavra à advogada da
parte autora, disse a testemunha que não está mais em cargo comissionado na prefeitura, que
durou até o início de outubro, tendo montado o próprio negócio. Sobre o fato de jogar dinheiro
apenas ouviu falar, vendo o vídeo. Não tinha função na coligação, sendo que o endereço da
Amanda era na rua da paz, ficando o tempo inteiro dentro da casa, não tendo visto qualquer
movimento de ir pegar um título e apresentar, não tendo visto foto com Prefeito.
 PASSO AGORA A ANALISAR AS PRELIMINARES, já valoradas em audiência, porém, agora de
forma conjunta com a sentença.
I – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM
NABUCO
           De início, observo que a demanda também foi proposta em face da COLIGAÇÃO UNIÃO
POR JOAQUIM NABUCO (PTB, MDB e SOLIDARIEDADE), a qual não foi, até o momento citada.
         Mesmo após a impugnação e pedido de adiamento a parte demandada estranhamento
questionou a decisão do juízo sobre a exclusão do polo passivo antes do início da instrução.
           Em termos jurídicos, as pessoas jurídicas, sejam partidos políticos ou coligações, não têm
legitimidade para figurar no polo passivo de AIJE, na medida em que ostentam natureza
incompatível com as sanções a serem aplicadas em caso de procedência, quais sejam, a
inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos e a cassação do registro ou diploma dos candidatos.
          Inclusive esse foi o diálogo no dia de ontem com o advogado da Coligação, sendo que o
juízo não antecipou decisão, apenas dizendo que seria tudo valorado, e, portanto, não cabe
qualquer indagação mais, com a rejeição superveniente da inclusão da coligação no polo passivo.
           Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do TSE e do TRE/PE, conforme se vê,
exemplificativamente, dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL.  REPRESENTAÇÃO. OFENSA À LEI  E À
CONSTITUIÇÃO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. EMISSORAS DE RÁDIO E
TELEVISÃO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. CANDIDATOS. PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA. COBERTURA JORNALÍSTICA. DEBATES. ELEIÇÕES DE 2010.
VIOLAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. FATOS NOVOS. DECISÃO. FUNDAMENTOS.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. É entendimento pacífico deste Tribunal a impossibilidade de pessoas jurídicas
figurarem no polo passivo de ações de investigações judiciais eleitorais fundadas no
art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. Precedentes. (...)
(Representação nº 321796, Acórdão, Relator(a) Min. Aldir Passarinho Junior,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  229, Data 30/11/2010, Página
7-8)
 
AIJE. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. ABUSO DE
PODER POLÍTICO ECONÔMICO E DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
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ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO INVESTIGADA. ACOLHIMENTO DE
PRELIMINAR. USO INDEVIDO DA IMAGEM DO EX-PRESIDENTE LULA.
SUPOSTA PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. APRECIAÇÃO PELA
COMISSÃO DE PROPAGANDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DA AIJE. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO
ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
 1. Coligação partidária não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da
demanda, eis que eventual decisão pela procedência da AIJE, com fulcro nos
dispositivos da LC n° 64/90, pode acarretar a sanção de cassação do registro de
candidatura ou do diploma e decretação de inelegibilidade, penalidades que não
alcançam as pessoas jurídicas. Preliminar que se acolhe. (...)
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral n 060292692, ACÓRDÃO n 060292692 de
17/12/2018, Relator(aqwe) STÊNIO JOSÉ DE SOUSA NEIVA COÊLHO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 22/01/2019 )

           Ademais de se tratar de parte manifestamente ilegítima, a ausência de citação da
COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO não implica a ocorrência de qualquer prejuízo à
defesa dos demais investigados, ao contrário do que procuram alegar por meio da petição ID.
59026687. Na verdade, eventual interesse da COLIGAÇÃO em atuar como auxiliar dos
candidatos poderia ser suprido espontaneamente através do ingresso no feito na qualidade de
assistente, posição que lhe seria bem mais favorável, conforme já se entendeu em sede
jurisprudencial:

“Cumpre ao partido político, uma vez proposta a representação contra o candidato
eleitor em sua legenda, intervir voluntariamente no processo para assisti-lo,
dispensada a citação, já que esse gênero de intervenção não se confunde com as
hipóteses de chamamento ao processo, assistência litisconsorcial, muito menos
com a de litisconsórcio necessário (CPC, arts. 46, 47, 54)” (TSE, ED-REsp n.º
16.067/ES, Rel. MAURÍCIO CORREA, pub. 12/09/2000)

           Não bastasse, é cediço desde muito tempo, reiterado em trabalhos como o de Pontes de
Miranda pelo máximo aproveitamento de atos processuais, em vez de se buscar obstaculizar a
primazia fundamental do mérito da demanda, ao que cabe ao juízo primar.
         Isto posto, registro que o suprimento do ato faltante, isto é, a citação da mencionada pessoa
jurídica, além prescindível por esta decisão é, ainda, desnecessária, na forma do §2º do art. 282
do CPC/2015.

CPC, art. 282, § 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.

           Portanto, considerado o estado do feito, reconheço a ilegitimidade passiva da
COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO para julgar a pretensão improcedente em face da
demandada, não mais sem mérito, e sim, com cognição exauriente, afinal, se trata de
conteudismo da demanda, e não mais matéria eminentemente preliminar.
II- PEDIDO PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
         Quanto ao pleito pela prova pericial tenho que não é caso de acolhimento do pedido pela
comunhão das provas, e por entender desnecessária e a prova para resolver a questão, não
sendo outra a manifestação ministerial, afinal, é incontroverso nos autos que os demandados
estiveram na residência de Amanda, sendo litigioso o fato de ter ou não oferecido dinheiro em
troca de votos, apenas isso.
          A alegação de prova unilateral não deve ser analisado isoladamente, embora o juízo tenha
que proceder com o dever de cautela em relação a todas as provas, e, estando os autos com
provas documentais, tenho que não é uma questão essencial realizar a perícia para valoração da
matéria de fundo. Assim, REJEITO o pedido pela prova testemunhal.
III– PRELIMINAR: DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL FEITA POR MEIO VIRTUAL
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           Alegam os investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, JOSÉ LUIZ DE SOUZA
e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA que foram citados por meio do aplicativo WhatsApp,
o que ensejaria a invalidade do ato por violação ao teor do art. 11, §2º, da Resolução TSE n.º
23.608/2019, que fixa a aplicação das normas do CPC à citação feita no rito do art. 22 da LC n.º
64/1990.
           Não obstante a irresignação, não há que se falar em nulidade do ato de comunicação.
           De fato, embora realizada por meio eletrônico, sobretudo à vista da necessidade de
isolamento social em virtude da pandemia do novo coronavírus, não criada pelo juízo, a citação
realizada por meio de aplicativo informático não perde a natureza de “pessoal”, especialmente
quando há elementos suficientes para concluir que os números de telefone para os quais foram
encaminhadas as notificações pertencem de fato aos investigados.
           Especificamente quanto ao investigado ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, há
registro no PJe de no mínimo 07 (sete) representações eleitorais diferentes em que fora citado
por meio eletrônico, a todas tendo comparecido e apresentado defesa, do que se extrai certeza
suficiente para concluir que a notificação no presente feito fora encaminhada ao número de
telefone correto, salvo se o demandado quiser evitar ser intimado, única forma de obstar o ato, e,
como esse magistrado tratou com os advogados em geral, tem tempo livre para praticar atos
processuais até o minuto antecedente à diplomação, quando dificilmente não haverá
comparecimento, mesmo porque acarretaria em não diplomação.
           Não fosse isso suficiente, a Resolução CNJ n.º 354, de 19 de novembro de 2020, cuja
disciplina aplica-se à Justiça Eleitoral (conforme art. 1º), traz expressa previsão acerca da
possibilidade de cumprimento da citação pessoal por meio eletrônico, senão, veja-se:

Res. CNJ nº 354/2020, art. 8º. Nos casos em que cabível a citação e a intimação
pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato
poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato
tomado conhecimento do seu conteúdo.
Parágrafo único. As citações e intimações por meio eletrônico serão realizadas na
forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6o e 9o da Lei no
11.419/2006), não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução.

           Ademais, é de amplo conhecimento que o comparecimento espontâneo do réu é suficiente
para efetivar a triangularização processual e seria capaz de suprir eventual nulidade da citação,
na forma do art. 239, §1º, do CPC/2015.
           Não é o caso, portanto, de falar-se em invalidação do ato, mas de seu aproveitamento,
ante ao cumprimento de sua finalidade e pelo máximo aproveitamento dos atos processuais, não
havendo qualquer elementos de prejuízo que não a não realização de citação pessoa do
candidato a Prefeito, ao passo que o Vice foi citado pessoalmente.
           Por fim, também não merece prosperar o pleito pela devolução do prazo de defesa, na
medida em que não se verifica deficiência técnica na peça apresentada. Aliás, a alegação de que
o investigado ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO estaria em viagem institucional na data
em que fora citado, o que teria inviabilizado sua defesa, não encontra respaldo nos autos, porque
o bilhete aéreo apresentado refere-se apenas à viagem de volta no dia 11/12, mas não permite
concluir que o citando estivesse fora do município quando recebera a comunicação em 07/12.
           Destarte, tenho ser caso de rejeição da preliminar, e, não havendo outras a serem
apreciadas, prossigo no julgamento.
IV – DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
           A presente AIJE narrando a captação ilícita de sufrágio por meio do oferecimento,
promessa e entrega de bens ou vantagens a eleitores com a finalidade de obter-lhe o voto.
           O art. 41-A da Lei n.º 9.504/1997 define o ilícito nos seguintes termos:

Lei n.º 9.504/1997, art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos,
constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer,
prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
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pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o
registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento
previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até
a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

           A parte demandada alega, ao contrário do MPE, que o jogar dinheiro não caracteriza a
captação ilícita, argumentando até que teria encerrado a votação quando da conduta. Todavia, é
preciso atentar ao fato de que a captação é possível até mesmo no dia da eleição, não excluindo-
se o mero fato de ter encerrada a votação, e estar aguardando apenas a apuração.
         Consolidaram-se na doutrina especializada e na jurisprudência os seguintes requisitos para
a configuração da captação ilícita de sufrágio: a) prática de ao menos uma das condutas descritas
no art. 41-A; b) finalidade específica de obtenção do voto do eleitor; e c) participação, direta ou
indireta, do candidato beneficiado no ato.
          A prova dos autos é cabal sobre o assunto, e mesmo que em certo momento a defesa
tenha até argumentado que se tratariam de notas falsas, a prova dos atos é cabal pela
legitimidade do dinheiro jogado, com a prova oral deixando categórica a situação, incluindo-se os
elementos indiciário de cunho notório, que foi objeto de divulgação pela mídia vastamente.
           Ademais, foram juntadas atas notarias atestando as declarações fornecidas por
MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA (ID 48201008) e AMANDA GABRIELY BARRETO DA
SILVA (ID 48201014) no sentido de que, no dia 06 de novembro do ano corrente, por volta das
23h, na residência desta última, teriam recebido de NETO BARRETO, então candidato à
reeleição para o cargo de prefeito do município de Joaquim Nabuco, e que estava acompanhado
do candidato a vice, ERALDO VELOSO, além do candidato a vereador IRMÃO LUIZ, o
equivalente, cada uma, a R$ 200,00 (duzentos reais), em troca da promessa de voto nos
investigados nas eleições municipais realizadas em 15 de novembro de 2020.
Evidentemente não se pode ficar adstrito aos atos notariais juntados aos autos, pois realmente
são suscetíveis de inclusão de situações das mais diversas, eis o motivo da comunhão das
provas precisar ser observada.
           Da mesma forma, consta ata notarial atestando que CÍCERO SATURNINO DA SILVA (ID
48201012) afirmou ter recebido, em data incerta, porém no mês de outubro, em sua residência, a
quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), entregue pelos dois primeiros investigados como
contraprestação ao voto em sua candidatura nas eleições vindouras. Segundo afirmou, na
mesma ocasião lhe teria sido prometido um terreno na hipótese de os candidatos serem eleitos.
           Por fim, ADRIANO JOÃO DA SILVA (ID 48201002) declarou em sede extrajudicial que
NETO BARRETO, ERALDO VELOSO e IRMÃO LUIZ teriam comparecido à sua residência nos
10 dias anteriores às eleições, ocasião em que lhe teriam oferecido o montante de R$ 3.000,00
(três mil reais), além de um botijão de gás, para desistir de sua candidatura ao cargo de vereador.
Na mesma ocasião, conta que o primeiro investigado ameaçara “cortar o aluguel social” do
declarante, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), caso não votasse nele.
           Os depoimentos prestados em juízo reiteraram a prova documental, realmente havendo
divergências pontuais, porém, não substanciais, da mesma forma que restou incontroverso o
comparecimento dos demandados na residência de Amanda. Assim, a prova documental restou
confirmada em juízo nesta data, corroborados por outros elementos indiciários concretos, sendo
suficientes, no entender do juízo para ensejar o reconhecimento de elementos de que ANTONIO
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RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA e que
praticaram, de forma direta e com a finalidade específica de obter o voto de eleitores
determinados, as condutas de oferecer, prometer e entregar dinheiro, além de outras vantagens
de natureza econômica, isto é, botijão de gás, lotes de terra e inclusão em programa assistencial
do município para a garantia de moradia.
          Assim, os requisitos legais restaram demonstrados, não se podendo argumentar que não
houve captação ilícita de sufrágio, o que é completamente diferente de se argumentar pela
violação da soberania popular, que o juízo de forma alguma pretende violar, mas apenas e tão
somente atentar à regularidade de condutas e correição legal.
 
 
 
 
           Conforme se sabe, o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio demanda prova
robusta e exauriente no sentido da efetiva ocorrência da conduta ilícita e da participação, ainda
que indireta, dos candidatos beneficiados. É o caso dos autos, em que os diversos depoimentos
colhidos confirmaram e demonstraram o necessário para procedência do pedido, e, portanto, sob
a égide do contraditório, são corroborados pela existência de gravação ambiental referente aos
eventos narrados pelas testemunhas MICHELAINE e AMANDA (ID 48201007) e por mídia
audiovisual que retrata reserva mental da testemunha MICHELAINE no sentido de não cumprir a
promessa de votar no candidato (ID 48201005).
           Ressalte-se que a lei dispensa o pedido explícito de voto para a configuração do ilícito (art.
41-A, §1º), contentando-se com a prova do dolo específico de obter votos, o que restou
perfeitamente delineado nos presentes autos a partir das seguintes falas dos investigados
registradas na gravação de ID 48201007:

“BOM É A PALAVRA, SABE POR QUÊ? A GENTE VAI GANHAR DE NOVO, E,
QUANDO VOCÊS PRECISAREM DA GENTE DURANTE OS QUATRO ANOS, A
GENTE PODE AJUDAR VOCÊS MAIS AINDA… UMA OPORTUNIDADE DE
EMPREGO, UMA AJUDA DE ALGUMA COISA, TERRENO ALI QUE EU POSSO
DAR A VOCÊS...” (ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO)
“VOU TE DAR UM TERRENO ALI… EM JANEIRO EU DOU O TERRENO PRA
VOCÊS CONSTRUIR SUA CASINHA, PRA SAIR DO ALUGUEL” (ANTONIO
RAIMUNDO BARRETO NETO)
 “TEU TÍTULO TÁ ONDE? (…) VOCÊ VAI MANDAR UMA FOTO DEPOIS, NÉ, SÓ
PARA EU CONFERIR” (JOSÉ LUIZ DE SOUZA)

           Neste ponto, rechaço a alegação de que a promessa de doação de terrenos e materiais de
construção consistiria na mera divulgação de programa de governo, porque, conforme se sabe, a
Administração Pública fundamenta-se, entre outros, no princípio da impessoalidade, de modo que
seria ilegítima a conduta de condicionar a inclusão ou a preferência de inclusão em programa
social ao voto do eleitor, a configurar, inclusive, o abuso de poder político.
           Além disso, também é o caso de valorar como elemento indiciário a declaração prestada
extrajudicialmente por ADRIANO JOÃO DA SILVA, segundo a qual teria desistido da candidatura
ao cargo de vereador como contraprestação ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais) e ao fornecimento de um botijão de gás pelos investigados, porque de fato consta que, em
03/11/2020, o declarante compareceu ao cartório eleitoral para requerer a desistência de sua
candidatura, o que fora homologado em decisão proferida em 06/11/2020 nos autos do processo
(PJe) n.º 0600186-76.2020.6.17.0038.
           Na verdade, embora os investigados aleguem que existiriam discrepâncias na narrativa de
ADRIANO JOÃO, porque não houve indicação precisa da data em que teria ocorrido o ilícito, mas
apenas a menção à janela temporal dos dez dias anteriores à eleição, é certo que justamente no
mesmo dia em que formalizado o pedido de desistência, ou seja, em 03/11/2020, o investigado
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ANTONIO RAIMUNDO postou em sua rede social uma fotografia com o eleitor, seguida da
legenda “Vereador que aderiu a nossa campanha. Tamos juntos”, tudo conforme informações
prestadas pela própria defesa em sua contestação.
           Portanto, não é o caso, absolutamente, de aplicação do art. 368-A do Código Eleitoral, que
veda a prova testemunhal singular nos processos que possam levar à perda do mandato, porque,
como já demonstrado, é farto o conjunto probatório nos presentes autos no sentido de que os
investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ
LUIZ DE SOUZA praticaram captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei n.º
9.504/1997, sujeitando-se, portanto, às sanções legalmente cominadas à conduta.
V – DA LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL NO CASO CONCRETO
           Embora a questão da licitude da gravação ambiental unilateralmente produzida ainda não
esteja pacificada no âmbito do STF (Tema 979), o eg. TSE, confirmando alteração jurisprudencial,
decidiu que

1. A matéria relativa à ilicitude da gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento dos demais, nos feitos eleitorais, teve sua
repercussão reconhecida pelo STF nos autos do RE nº 1.040.515 (Tema 979), que,
embora se encontre pendente de julgamento, não obsta a que esta Corte Superior
prossiga com a análise da matéria, tendo em vista a celeridade dos processos
eleitorais, razão pela qual se indefere o pedido de suspensão do feito. 2. Para os
feitos relativos ao pleito de 2016, deve ser admitida, como regra, a licitude da
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento
dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado,
avaliando-se, com cautela, caso a caso, a prova obtida mediante gravações
ambientais, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que
afetem a lisura e a legitimidade das eleições.
(Recurso Especial Eleitoral nº 45502, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 98, Data 27/05/2019, Página
38/39)

           Não obstante, alega a defesa que a gravação ambiental juntada aos autos pelos autores
seria ilícita por configurar “flagrante preparado”, já que os investigados teriam sido instigados a
cometer o ilícito.
           Não é o que se depreende dos autos, como mencionei, pelo conjunto das provas, e não
pela quebra em si, sobretudo, e maximizado pelo ato de jogar valores, e pela veiculação de
informações de que isso aconteceria em caso de resultado positivos das eleições, o que se
confirmou com toda conjunta ocorrido no próprio dia das eleições, em ato manifestamente ilegal.
           Durante todo o diálogo mantido pelos interlocutores, é dos investigados ANTONIO
RAIMUNDO, ERALDO VELOSO e JOSÉ LUIZ a iniciativa de propor a concessão de benesses
em troca do voto em sua candidatura, inclusive pedindo para conferir o título eleitoral das
testemunhas e para tirar fotos junto com elas, de modo a registrar e divulgar o novel apoio
político, o que foi reiterado em juízo pelas testemunhas ouvidas.
           No mais, a gravação ambiental está sendo valorada no caso concreto em cotejo com
inúmeros outros elementos de prova, configurando apenas mais um elemento indiciário, a
corroborar depoimentos judiciais e atas notarias, além de imagens fotográficas e vídeos, no
sentido da formação do convencimento motivado do juízo.
VI – DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO   
           A doutrina conceitua o abuso de poder econômico como o uso indevido ou excessivo de
recursos financeiros por candidatos, em detrimento da legitimidade e normalidade das eleições e
da própria liberdade de voto.
           Em outras palavras, “abusa do poder econômico o candidato que despende recursos
patrimoniais ou privados, dos quais detém o controle ou a gestão em contexto revelador de
desbordamento ou excesso no emprego desses recursos em seu favorecimento eleitoral” (TSE,
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AgR-AI n.º 11.708/MG, Rel. Min. Félix Fisher, DJe 15/04/2010).
           No caso em tela, os investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE
MELO VELOSO, JOSÉ LUIZ DE SOUZA e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA agiram de
modo a amesquinhar o pleito, patrimonializando a disputa eleitoral em detrimento do processo
democrático de escolha livre e consciente dos mandatários públicos.
           De fato, além da prática da conduta de “compra de votos”, ainda veicularam informações
sobre a distribuição de valores, tanto que várias pessoas estava perto do local quando jogado
dinheiro pela varanda, situação já analisada acima, que é fato público e notório, inclusive tendo
sido noticiado em diversos veículos da mídia nacional como já indiquei, com o candidato à
reeleição para o cargo de vice-prefeito de Joaquim Nabuco, promovendo, no dia 15 de novembro
de 2020, logo após a divulgação do resultado das eleições, a distribuição de dinheiro entre a
população do município, o que foi feito através do comportamento de jogar cédulas da sacada de
sua residência.
           Ressalte-se que a conduta fora “antecipada” por WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA
SILVA, que é tesoureiro do diretório municipal do PTB de Joaquim Nabuco, o qual divulgou em
seu perfil em rede social a informação de que “NA FESTA DA VITÓRIA TEM MAIS DINHEIRO
VIU, O VICE ELEITOR MANDA AVISAR QUE VAI JOGAR MAIS DINHEIRO, EU ESTAREI LA
PEGANDO, VOU TA TIRANDO FOTO NADA”  (petição inicial, página 26), portanto, não há como
afirmar que se tratam apenas de ilações.
           Não restam dúvidas acerca da ocorrência do fato, que foi registrado em vídeo (ID
48201022) e amplamente divulgado na imprensa. Também não há como negar que se trata de
conduta que excede, e muito, o uso regular de recursos financeiros em eventos eleitorais,
mormente porque praticada por agentes políticos, de quem se espera postura comedida e
adequada à relevância do cargo que ocupam.
           Neste diapasão, não prospera a alegação defensiva sobre a ausência de ilegalidade cabal,
no sentido de que a conduta teria sido praticada sem a finalidade específica de obter votos, ainda
mais pelo fato de o dolo específico não é requisito para a configuração do abuso de poder
econômico, na forma do art. 19 da Lei Complementar n.º 64/1990. Além disso, a afirmação de
que as cédulas jogadas eram falsas é desmentida pelas declarações que prestam JADSON
DOMINGOS DA SILVA (ID 49201009) e ALLAN FELIPE HERMINO SOUZA DA SILVA (ID
48201013), os quais amealharam as quantias, respectivamente de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) dentre os valores distribuídos pelo
candidato. Sobre a alegação da falsidade de valores, atente-se que nem mesmo há substrato a
respeito nos autos.
           Desta forma, fica claro o menoscabo pelo mister público, que é retratado como passível de
ser adquirido mediante o dispêndio excessivo e descuidado de recursos financeiros, o que é
rechaçado pela própria Constituição Federal (art. 14, §9º) e não pode ser tolerado pela Justiça
Eleitoral.
VII – DO ABUSO DE PODER POLÍTICO
           Segundo alegam os autores, os investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO,
ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA foram candidatos aos cargos,
respectivamente, de prefeito, vice-prefeito e vereador do município de Joaquim Nabuco/PE, e
teriam se beneficiado da estrutura da Administração Pública municipal para supostamente
angariar apoio político às suas candidaturas, sobretudo através da nomeação de apoiadores
políticos para cargos públicos comissionados e da admissão, sem concurso público, de
servidores temporários em período vedado.
           O abuso de poder político é conceito aberto, que tem sido definido pela doutrina como “o
uso indevido de cargo ou função pública, com a finalidade de obter votos para determinado
candidato, deve ser visto como a atividade ímproba do administrador, com a finalidade de
influenciar no pleito eleitoral de modo ilícito, desequilibrando-o” (COSTA, Adriano Soares da.
Instituições de direito eleitoral, 7ª Ed. Belo Horizonte: Del rey, 2008).
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           Por sua vez, a Lei n.º 9.504/1997 dispõe que é vedado aos agentes públicos em
campanha eleitoral, nos três meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício
funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na
circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa
de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais
ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do
Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;

           Sobre essa parte da pretensão, entendo que não há elementos concretos para evidenciar
o acolhimento desta alegação, que quase não foi salientada em juízo nesta data em audiência,
portanto, não tenho como acolher esta alegação da parte.
           A respeito de concluir pela litigância de má-fé, todavia, tenho que não é o caso, não
havendo provas para acolher a pretensão, o que por si só não consubstancia má-fé.
VIII – DA DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DAS
CONDUTAS
           Diante dos fatos narrados e da prova produzida em audiência, resta configurada não
apenas a seriedade, como também a efetiva gravidade dos atos praticados pelos investigados.
Neste sentido, por expressa previsão legal, dispensa-se a necessidade de demonstração da
eventual potencialidade lesiva das condutas para influir no pleito eleitoral, afinal, esta já fora
valorada abstratamente pelo legislador:

LC n.º 64/1990, art. 22, XVI – para a configuração do ato abusivo, não será
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

IX – SOLUÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
           Ante o exposto, cotejando o conjunto probatório e confrontando os fatos à lei, entendo que
há nos autos elementos suficientes para reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio, na
forma do art. 41-A da Lei n.º 9.504/1997, por ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO
DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA; a prática de abuso de poder econômico, na
forma do art. 19 da LC n.º 64/1990, por ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE
MELO VELOSO, JOSÉ LUIZ DE SOUZA e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA.
X – DA TUTELA DE URGÊNCIA
           Realizada a instrução e agora num juízo de cognição exauriente que é caso de rever a
decisão inicial que indeferiu o pedido liminar.
         A resolução do TSE nº23611 trata especificamente da situação dos autos, ou seja, em caso
de acolhimento da pretensão, vedando-se a diplomação de candidato que tiver registro indeferido,
ou com registro na situação dos autos, decorrência da lei, pois o tratamento de indeferimento do
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registro a lei não especifica em qual momento, se inicial ou superveniente, portanto, tenho que a
regra precisa ser observada estritamente, havendo, portanto óbice à diplomação, nos termos dos
arts. 220 e 221 da resolução supramencionada.

Art. 220. Não poderá ser diplomado, nas eleições majoritárias ou proporcionais, o
candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que sub judice.
Parágrafo único. Nas eleições majoritárias, na data da respectiva posse, se não houver
candidato diplomado, caberá ao presidente do Poder Legislativo assumir e exercer o cargo
até que sobrevenha decisão favorável no processo de registro ou haja nova eleição. 
Art. 221. As situações descritas nos incisos II e III nos incisos II e III do art. 193 e nos
incisos II e III do art. 196 não impedem a diplomação do candidato, caso venha a ser eleito.

         Preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, consubstanciado este último na iminência da cerimônia de diplomação
dos eleitos, que se realizará no próximo dia 18 de dezembro, DEFIRO a tutela provisória
requerida na inicial para sustar a diplomação dos investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO
NETO e ERALDO DE MELO VELOSO, eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito, e do
investigado JOSÉ LUIZ DE SOUZA eleito como suplente ao cargo de vereador, todos do
município de Joaquim Nabuco/PE.
XI – DISPOSITIVO 
           Ante o exposto, e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão, nos
termos do art. 487 do Código de Processo Civil, portanto, extinguindo a pretensão com resolução
de mérito, para, assim:

a) Em caráter de tutela de urgência, DEFERIR a sustação da diplomação a
princípio indeferida, em desfavor de ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO,
ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA;
b) CONDENAR ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, na forma do art. 41-A da
Lei n.º 9.504/1997 e do art. 22, XIV, da LC n.º 64/1990, à inelegibilidade pelo prazo
de 08 (oito) anos subsequentes à data de realização das eleições municipais de
2020, à cassação do registro de sua candidatura e à pena de multa fixada em R$
20.000,00 (vinte mil reais);
c) CONDENAR ERALDO DE MELO VELOSO, na forma do art. 41-A da Lei n.º
9.504/1997 e do art. 22, XIV, da LC n.º 64/1990, à inelegibilidade pelo prazo de 08
(oito) anos subsequentes à data de realização das eleições municipais de 2020, à
cassação do registro de sua candidatura e à pena de multa fixada em R$ 20.000,00
(vinte mil reais);
d) CONDENAR JOSÉ LUIZ DE SOUZA, na forma do art. 41-A da Lei n.º 9.504/1997
e do art. 22, XIV, da LC n.º 64/1990, à inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos
subsequentes à data de realização das eleições municipais de 2020, à cassação do
registro de sua candidatura e à pena de multa fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais); e
e) CONDENAR WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, na forma do art. 22,
XIV, da LC n.º 64/1990, à inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos subsequentes
à data de realização das eleições municipais de 2020.

           PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
          COMUNIQUE-SE a situação ao Presidente do Poder Legislativo local, atentando-se ao
fixado ao art. 220, parágrafo único da resolução nº23611 do TSE.
           Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.
           ÁGUA PRETA, 17 de dezembro de 2020.
 
                                         JUÍZO ELEITORAL DA 38ª ZONA
           

Num. 61447857 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: RODRIGO RAMOS MELGACO - 17/12/2020 17:42:40
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121717423992400000059138571
Número do documento: 20121717423992400000059138571

Num. 13843411 - Pág. 16



 
 

Num. 61447857 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: RODRIGO RAMOS MELGACO - 17/12/2020 17:42:40
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121717423992400000059138571
Número do documento: 20121717423992400000059138571

Num. 13843411 - Pág. 17



 

PETIÇÃO EM PDF ANEXO. 

Num. 60818175 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 17/12/2020 10:30:29
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121710302954000000058522870
Número do documento: 20121710302954000000058522870

Num. 13843411 - Pág. 18



 

 
   

 
 

1 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) ELEITORAL DA 38ª ZONA 

ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 

 

 

 

 

 

Processo n°: 0600679-53.2020.6.17.0038. 

   ANTÔNIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), ERALDO DE MELO 

VELOSO, WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA e JOSÉ LUIZ DE SOUZA, 

devidamente qualificados nos autos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

– AIJE que lhes movem a FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO, LÍRIO ADEMOUR 

DAS OLIVEIRAS PEREIRAL JÚNIOR e WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO, 

igualmente qualificados, por intermédio de seus advogados legalmente constituídos, que 

esta subscrevem, vem, respeitosamente, e tempestivamente, à presença de V. Exa., 

requerer a juntada dos Instrumentos Procuratórios (Doc. 01), bem como dos 

substabelecimentos anexos (Doc. 02).     

Pede deferimento. 

Joaquim Nabuco – PE, 17 de dezembro de 2020. 

 

AUGUSTO CÉSAR DE LIRA SOUZA 

OAB/PE n° 48.735 

 

 

ÉLIDA FERNANDA RODRIGUES E SILVA 

OAB/PE n° 35.485 
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SUBSTABELECIMENTO 

 

 

Por este instrumento particular de substabelecimento de procuração, nos autos da AIJE 

n° 0600679-53.2020.6.17.0038, eu, AUGUSTO CÉSAR DE LIRA SOUZA, inscrito 

na OAB/PE sob o n° 48.735 e ÉLIDA FERNANDA RODRIGUES E SILVA, inscrita 

na OAB/PE sob o n° 35.485, substabeleço, COM RESERVAS, os poderes a mim 

conferidos por Antônio Raimundo Barreto Neto, Eraldo de Melo Veloso, José Juiz de 

Souza e Wilson Raphael Monteiro da Silva, em favor de EDUARDO LYRA PORTO 

DE BARROS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.468, e-

mail: eduardo@portoerodrigues.adv.br; JULIO TIAGO CARVALHO 

RODRIGUES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PE nº 23.610, e-mail: 

julio@portoerodrigues.adv.br; RAQUEL DE MELO FREIRE GOUVEIA, 

brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/PE 33.053, e-mail: 

raquel@portoerodrigues.adv.br; FILIPE FERNANDES CAMPOS, brasileiro, 

casado, advogado, inscrito na OAB/PE 31.509, e-mail: filipe@fernadescampos.adv.br; 

JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS, brasileira, solteira, advogada, 

inscrita na OAB/PE nº 51.189, julia@fernadescampos.adv.br; e de PAULO 

ROBERTO DE CARVALHO MACIEL, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 

OAB/PE 20.836, e-mail paulomacieladv@hotmail.com; todos com endereço 

profissional também na Av. República do Líbano, 251, empresarial RioMar Trade 

Center, Torre 3, salas 1101, 1102, 1103 e 1116, Pina, Recife/PE, CEP 51.110-160, e 

LEUCIO DE LEMOS FILHO, CHRISTINA LEMOS TURZA FERREIRA, 

MAURO CESAR LOUREIRO PASTICK, BRUNA LEMOS TURZA 

FERREIRA, RAFAEL LEAL BOTÊLHO PACHECO MEIRA e BRUNO 

VALADARES DE SÁ BARRETO SAMPAIO, brasileiros, advogados, inscritos, 

respectivamente, na OAB/PE sob o n° 5.807, 25.183, 27.547-d, 33.660, 50.274 e 

15.000, com exceção do último, todos integrantes da Leucio Lemos Advogados & 

Associados, sociedade devidamente inscrita na sob o OAB/PE n° 1.235, com endereço 

profissional, onde recebem intimações, na Estrada Real do Poço, n° 569, 1ª andar, Poço 

da Panela, Casa Forte, Recife – PE.   
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Joaquim Nabuco (PE), 16 de dezembro de 2020. 

 

 

AUGUSTO CÉSAR DE LIRA SOUZA 

OAB/PE n° 48.735 

  

 

ÉLIDA FERNANDA RODRIGUES E SILVA,  

OAB/PE 35.485 

Num. 60818178 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 17/12/2020 10:30:31
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121710303053900000058522873
Número do documento: 20121710303053900000058522873

Num. 13843411 - Pág. 23



Num. 60818178 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 17/12/2020 10:30:31
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121710303053900000058522873
Número do documento: 20121710303053900000058522873

Num. 13843411 - Pág. 24



 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 38ª ZONA ELEITORAL DO EGRÉGIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - ÁGUA PRETA.
 
 
 
Ref. Processo nº 0600679-53.2020.6.17.0038 
 
 
 
FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO, LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL
JUNIOR, WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO, já qualificada nos autos, vem,
respeitosamente, REQUERER a alteração do rol de testemunhas, retirando-se o senhor CICERO
SATURNINO DA SILVA, o qual encontra-se com suspeita de COVID-19 (enfermo), substituindo
por ELISSON FERREIRA DE ARAUJO, CPF: 127.954.564-00, o qual  a parte autora se
responsabiliza para fins de intimação pessoal, conforme termos do novo CPC. 
 
Pede Deferimento.
 
POLIANA BEZERRA
OAB/PE 41.629
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EXMO. JUIZ ELEITORAL DA 38ª ZE DE PERNAMBUCO
 
 
 
 
 
 
 
 
A COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO, formada pelo PTB, MDB e
SOLIDARIEDADE, por seu representante e advogado abaixo, vem à presença de V. Exa.,na
primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sustentar a seguinte questão
processual:
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral manejada em face da Coligação União por
Joaquim NAbuco (PTB, MDB e SOLIDARIEDADE) e outros, sob a alegação de diversos atos
ilícitos durante a campanha eleitoral 2020 supostamente promovidos pelos candidatos ao Cargo
de Prefeito e vice Prefeito e um postulante ao posto de vereador do Município de Joaquim
Nabuco-PE.
Acontece que a Coligação ora manifestante, em que pese figurar no polo passivo dos presentes
autos não foi chamada ao processo sob qualquer modalidade de citação.
Com efeito, a importância desse ato é tão evidente que a própria legislação processual se
preocupou em conceituá-lo (art. 238 do CPC/15). Ademais, de acordo com o caput do art. 239 do 
CPC/15, o ato ora analisado constitui pressuposto processual de validade, e sua inexistência ou
sua realização em desconformidade com os preceitos legais configura elemento apto a ensejar a
nulidade do processo.
Deste modo, a Coligação ratifica seu interesse processual no deslinde da causa, uma vez que
deseja ter seus candidatos eleitos no pleito municipal 2020, diplomados, empossados e
exercendo o mandato outorgado pelo sufrágio popular, requerendo a oportunidade de
apresentar sua defesa técnica no quinquídio legal, exercendo os consectários
constitucional da ampla defesa e do contraditório. 
Nestes termos,
Pede deferimento.
 
Palmares, 17 de dezembro de 2020.
 
Thiago Francisco de Lucena Santos
OAB/PE 29647 
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MM. Juiz,
 
 
 
 
Intimado a se manifestar nos autos o Ministério Público, toma ciência do r. Despacho, bem como
passa a tecer as seguintes considerações.
 
 
Compulsando os autos verifica-se que a parte ré apresentou manifestação no ID 59026687 e
56750200 requerendo a anulação de sua citação, bem como o adiamento da audiência.
 
 
Não obstante as alegações apresentadas pela parte ré estas não merecem prosperar.
 
 
Conforme certificado pelo Ilmo. Oficial de Justiça no ID 54282699 o réu Eraldo Veloso foi citação
pessoalmente. O I. Oficial ainda certificou que não obteve êxito na citação pessoal dos outros
réus.
 
 
Verifica-se ainda que houve a citação/notificação por mensagem eletrônica, devidamente
certificada, vejamos:
 
 
CERTIFICO que NOTIFIQUEI os investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
(NETO BARRETO), JOSÉ LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ) e WILSON RAPHAEL MONTEIRO
DA SILVA (SANSA) por mensagem eletrônica no WhatsApp, respectivamente, às
15h49min, 15h52min e 15h56min, tudo neste dia 07/12/2020.
CERTIFICO ainda a JUNTADA da NOTIFICAÇÃO do senhor ERALDO DE MELO
VELOSO, devidamente cumprida pela servidora NADJA LINS MARQUES DA SILVA, Oficial
de Justiça ad Hoc, como se vê no anexo.
CERTIFICO, por fim, que a Oficial de Justiça ad hoc, Nadja Lins, diligenciou junto aos
demais investigados, citados acima, para cumprir pessoalmente os respectivos mandados,
porém, não obteve êxito.
 
 
Assim, verifica-se que após ser frustrada a citação pessoal, foi realizada com êxito a citação por
meio eletrônico, amplamente utilizada durante todo o período eleitoral, tendo a parte ré tomado
ciência da presente demanda.
 
 
Ademais, conforme se verifica no ID 56750200, a parte ré apresentou minuciosa peça defensiva
sobre o feito, bem como vasta documentação comprobatória da tese defendida, sem qualquer
prejuízo ou cerceamento de defesa, não havendo falar em qualquer nulidade.
 
 
Corrobora nosso entendimento, a jurisprudência do C. TSE, vejamos:
 
 
“[...] Investigação judicial. Uso indevido dos meios de comunicação social. Abuso do poder
econômico. Imprensa escrita. Jornal. Criação. Proximidade. Eleição. Distribuição gratuita.
Notícias. Fotos e matérias. Favorecimento. Candidato. Deputado estadual. Tiragem expressiva.
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[...] Argüição. Nulidade. Citação. Ausência. Prejuízo. Alegação. Preclusão. 1. Embora a citação
do candidato na investigação judicial não tenha sido procedida de forma pessoal,
conforme estabelece a Lei de Inelegibilidades, não há que se falar em prejuízo se a
coligação que o representa apresentou sua defesa. [...]”
(Ac. de 24.8.2004 nos EDclRO no 688, rel. Min. Caputo Bastos.)
 
 
“Investigação judicial. Art. 22 da LC no 64/90. Abuso do poder político. Prefeito. Candidata a
deputada estadual. Máquina administrativa. Utilização. Cartazes. Convites. Eventos.
Municipalidade. Patrocínio. Mochilas escolares. Distribuição. Posto médico. Jalecos. Nome e
número da deputada. Divulgação. Abuso do poder político. Configuração. Cálculos matemáticos.
Nexo de causalidade. Comprovação da influência no pleito. Não-cabimento. Potencialidade.
Caracterização. [...]” NE: Rejeitada, por ausência de prejuízo, a alegação de nulidade da
notificação por estar acompanhada apenas de cópia da representação.
(Ac. de 15.6.2004 no RO no 752, rel. Min. Fernando Neves.)
 
“Investigação judicial. Imprensa escrita. Jornal. Criação. Proximidade. Eleição. Distribuição
gratuita. Notícias. Fotos e matérias. Favorecimento. Candidato. Uso indevido dos meios de
comunicação social. Tiragem expressiva. Abuso do poder econômico. Lei Complementar
no 64/90. [...]” NE: Alegação de nulidade da notificação do representado feita por fac-símile, sob
argumento de que o art. 22, I, a, da LC no 64/90 exigiria notificação pessoal na investigação
judicial. Trecho do voto do relator: “[...] se o objetivo da notificação, que é possibilitar a defesa
ao representado, de fato ocorreu na petição apresentada pela sua coligação, não vejo
prejuízo que justifique a nulidade do feito, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral”.
(Ac. de 15.4.2004 no RO no 688, rel. Min. Fernando Neves.)
 
 
Desta forma, requer o Ministério Público o prosseguimento do feito, na forma e com as cautelas
da lei.
 
 

Água Preta/PE, 16 de dezembro de 2020.
 
 
 

Thiago Faria Borges da Cunha
Promotor Eleitoral
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PETIÇÃO EM PDF ANEXO. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 38ª ZONA ELEITORAL 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - ÁGUA 

PRETA 

 

 

 

Processo nº 0600679-53.2020.6.17.0038.  

ANTÔNIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), 

ERALDO DE MELO VELOSO, JOSE LUIZ DE SOUZA e WILSON RAPHAEL 

MONTEIRO DA SILVA vêm, por seus advogados infrafirmados, nos autos da Ação De 

Investigação Judicial Eleitoral em epígrafe, expor o que sessegue, para, ao final, 

requerer. 

 

Consoante expediente alojado no ID nº 57617493, este douto Juízo 

designou a realização de Audiência de Instrução e Julgamento para as 9h do dia 17 

de dezembro de 2020. 

 

Ocorre, entretanto, que o processo ainda não está apto a iniciar a 

instrução pelas razões a seguir delineadas:  

 

 

• AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM 

NABUCO.  

 

Da análise perfunctória da peça exordial, é imperioso registrar que 

a presente AIJE ajuizada em face da (1) COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM 

NABUCO; (2) ANTÔNIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO); (3) 

ERALDO DE MELO VELOSO; (4) JOSE LUIZ DE SOUZA; e (5) WILSON RAPHAEL 

MONTEIRO DA SILVA.  

 

Nada obstante a relação jurídico-processual tenha se firmado 
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também em face da COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO, por vontade 

da própria Coligação Investigante, até o presente momento, não houve, sequer, a 

determinação de citação da Coligação Investigada, ainda que pela via do WhatsApp,  

como sucedeu com a maioria dos Investigados.  

 

Decerto, não há dúvidas da impossibilidade de realização de 

audiência de instrução sem que uma das partes integrantes do polo passivo tenha 

sido regularmente citada para integrar a lide e exercer o direito constitucional de 

contraditório e ampla defesa. Entender o contrário, permissa venia, seria plantar nos 

autos do processo a semente da nulidade.  

 

Desta feita, os demandados requerem que seja realizada a devida 

citação de todos os integrantes do polo passivo, in casu da Coligação Investigada, sob 

pena de nulidade dos atos praticados, nos termos do art. 239 do CPC.  

 

Por tal razão, resta inevitável o adiamento da audiência de instrução, 

eis que não haverá tempo hábil para a apresentação da respectiva defesa.  

 

 

• AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS DEMANDADOS. 

 

Em contraposição às determinações constantes do art. 22, I, a, da 

LC 64/90, os demandados da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) 

foram impropriamente citados para apresentação da peça contestatória já veiculada 

nos autos do processo.  

 

É pacífico o entendimento esposado no âmbito dos Tribunais 

Eleitorais no sentido de que a citação em AIJE deve ser PESSOAL e nos moldes do 

Código de Processo Civil, sendo prioritariamente realizada por meio Oficial de 

Justiça, conforme demonstrado na peça defensiva. Ainda que no intuito de privilegiar 

o princípio da celeridade, não pode o Magistrado inaugurar “novo rito”, que não siga 
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os ditames legais de regência, como é o caso dos autos, onde processual não previsto 

em lei.  

 

Desta feita, tendo em vista a nulidade da “citação” realizada por 

meio de Whatsapp, os Investigados reafirmam os pedidos contidos na Contestação, 

a fim de que haja restituição, in totum, do prazo destinado à apresentação da peça 

contestatória, possibilitando que a defesa possa ser melhor instruída, com o tempo e 

dedicação necessários ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 

 

• NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS 

 

2. Não obstante os termos do artigo 22, inciso V da LC n.º 

64/90 estabelecer que as testemunhas comparecerão 

independente de intimação, é possível que a Justiça Eleitoral 

intime as testemunhas, quando solicitada por qualquer das 

partes, haja vista que o princípio da busca da verdade real 

possui supremacia em relação ao princípio da celeridade 

processual, razão de ser da parte final do artigo 22, inciso V 

da LC n.º 64/90.  MANDADO DE SEGURANÇA Nº 242-

25.2013.6.17.0000 (TRE/PE) 

 

Escorado no permissivo contido no referido dispositivo legal, os 

Investigados postulam que este douto Juízo determine a intimação das testemunhas 

a serem oportunamente ouvidas quando da realização de Audiência de Instrução e 

Julgamento. 

 

Por todo o exposto, resta induvidosa a impossibilidade de realização 

da Audiência de Instrução e Julgamento na data aprazada pelo Ato Ordinatório 

contido no ID Nº 57617479, razão pela qual postulam os Investigantes que seja a 

referida instrução remarcada para data posterior, após cumpridas as medidas de 

saneamento ora pretendidas.  
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Pede deferimento. 

Joaquim Nabuco (PE), 15 de dezembro de 2020. 

 

AUGUSTO CÉSAR DE LIRA SOUZA 

OAB/PE n° 48.735 

 

ÉLIDA FERNANDA RODRIGUES E SILVA 

OAB/PE n° 35.485 
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

38ª ZONA ELEITORAL – ÁGUA PRETA/PE
 

CERTIDÃO DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO NO DJe
 
  

CERTIFICO que, em virtude de erro material, reencaminhei a intimação ID 57654158 para publicação

do DJe do TRE/PE (data prevista: 16/12/2020). 
CERTIFICO, ainda, que intimei o Ministério Público Eleitoral por meio de expediente no Sistema PJe,

com vista dos autos. 
  
  
ÁGUA PRETA, 14 de dezembro de 2020. 

 
 
 

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR 

Analista Judiciária
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JUSTIÇA ELEITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 
 
 
 
 

 
INTIMAÇÃO

 
 
 
Por ordem do Exmo. Sr. Dr. Rodrigo Ramos Melgaço, Juiz Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral – Água Preta/ PE, em virtude
da lei, etc.  INTIMO a(s) parte(s) e respectivo(s) advogado(s), além do Ministério Público Eleitoral, para audiência de
instrução a realizar-se em 17/12/2020, às 10h45min, por meio virtual, na forma do art. 22, V, da LC n.º 64/1990. Dado
e passado nesta cidade de Água Preta/PE, em 14 de dezembro de 2020.

 
 

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR
Analista Judiciária
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE

 
 
 
 

ATO ORDINATÓRIO
 
 
 

            DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Rodrigo Ramos Melgaço, Juiz Eleitoral da 38ª Zona - Água Preta, fica

REDESIGNADA audiência de instrução para o dia 17/12/2020, às 10h45min, de forma virtual.

 
            ÁGUA PRETA,14 de dezembro de 2020.

 
 

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR
Analista Judiciária
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

38ª ZONA ELEITORAL – ÁGUA PRETA/PE
 
 

CERTIDÃO DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO NO DJe
 
  

CERTIFICO que encaminhei a intimação ID 57617493 para publicação do DJe do TRE/PE (data

prevista: 16/12/2020). 
CERTIFICO, ainda, que intimei o Ministério Público Eleitoral por meio de expediente no Sistema PJe,

com vista dos autos. 
  
  
ÁGUA PRETA, 14 de dezembro de 2020. 

 
 
 

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR 

Analista Judiciária
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JUSTIÇA ELEITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 
 
 
 
 

 
INTIMAÇÃO

 
 
 
Por ordem do Exmo. Sr. Dr. Rodrigo Ramos Melgaço, Juiz Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral – Água Preta/ PE, em virtude
da lei, etc.  INTIMO a(s) parte(s) e respectivo(s) advogado(s), além do Ministério Público Eleitoral, para audiência de
instrução a realizar-se em 17/12/2020, às 9h, por meio virtual, na forma do art. 22, V, da LC n.º 64/1990. Dado e
passado nesta cidade de Água Preta/PE, em 14 de dezembro de 2020.

 
 

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR
Analista Judiciária
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE

 
 
 
 

ATO ORDINATÓRIO
 
 
 

            DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Rodrigo Ramos Melgaço, Juiz Eleitoral da 38ª Zona - Água Preta, fica

designada audiência de instrução para o dia 17/12/2020, às 9h, a realizar-se por meio virtual, conforme endereço

eletrônico a ser oportunamente encaminhado às partes.

 
            ÁGUA PRETA,14 de dezembro de 2020.

 
 

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR
Analista Judiciária
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 38ª ZONA ELEITORAL DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - ÁGUA 

PRETA. 

 

 

 

 

Ref. Processo nº 0600679-53.2020.6.17.0038 

 

 

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), brasileiro, solteiro, 

administrador de empresa por formação, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.637.584-40, 

residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, 71, Centro, Joaquim Nabuco/PE;  

ERALDO DE MELO VELOSO, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF/MF sob 

o nº 59094290430, residente de domiciliado na Rua do Comércio, nº 83 Centro, Joaquim 

Nabuco/PE; WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, 

servidor público municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.669.394-19, residente e 

domiciliado na Rua Santiago Costa, nº 62, Joaquim Nabuco/PE; e JOSÉ LUIZ DE 

SOUZA, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF/MF sob o n° 024.337.754-

18, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas Cabral da Costa, n° 365, Centro, Joaquim 

Nabuco/PE,  vêm, com as honras de estilo, à presença de V. Exa., por seus advogados 

infrafirmados, rogando, desde já, pela juntada posterior de instrumento procuratório, nos 

autos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL movida pela FRENTE 

POPULAR DE JOAQUIM NABUCO, LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E 

PEREIRAL JUNIOR, WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO, apresentar  

 

CONTESTAÇÃO 

 

com fulcro no art. 22, I, “a”, da Lei Complementar nº 64/90, ante as razões de fato e de 

direito a seguir alinhavadas. 
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I – DA TEMPESTIVIDADE. 

 

Consoante se deflui da certidão hospedada no ID de nº 54282699, os 

Investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), JOSE 

LUIZ DE SOUZA e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA foram citados por 

meio do aplicativo cibernético do WhatsApp, em total afronta ao comando insculpido na 

melhor exegese que se extrai do art. 11, §2º da Resolução TSE nº 23.608/2019, em análise 

simbiótica com os dispositivos Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicado à 

liturgia do processo eleitoral. 

 

  3º  As  citações  nas  ações  de  investigação  judicial  eleitoral  e  

nas  representações  especiais,  que versarem sobre as hipóteses 

previstas nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, inc. VI, 73, 74, 75 e 77 da 

Lein.  9.504/1997, observarão exclusivamente o disposto no Código 

de  Processo  Civil,  devendo  ser realizadas,   prioritariamente,   por   

meio   de   mandado   judicial   com   cumprimento   urgente, 

acompanhado  de  cópia  do  despacho  ou  da  decisão  judicial  que  

as  determinou  e  dos  demais documentos necessários ao 

cumprimento do ato (Resolução TSE n. 23.608/2019, art. 11, § 2 

 

Com efeito, em que pese a legislação eleitoral admitir a possibilidade 

excepcional de as citações serem feitas via WhatsApp, no caso das representações, 

reclamações e direitos de resposta expressamente especificados na Resolução do TSE nº 

23.608/2019, o texto normativo é claro e taxativo em rechaçar tal possibilidade em se 

tratando das ações eleitorais regidas pelo rito disciplinado no art. 22 da Lei Complementar 

nº 64/90, como, expli gratia, é o caso vertente.  

 

A hipótese dos autos atrai, portanto, a incidência do proibitivo constante 

do art. 11, §2º da Resolução TSE nº 23.608/2019, com as adaptações advindas da Resolução 

TSE nº 23.624/2020, senão vejamos: 
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§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às 

representações submetidas ao procedimento do art. 22 da Lei 

Complementar nº 64/1990, nas quais a citação observará 

exclusivamente o disposto no Código de Processo Civil. 

  

O referido dispositivo legal, por sua vez, situa a Ação de Investigação 

Judicial em sua regência1. 

  

Em sendo assim, tratando o caso em disceptação de Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral segue-se a liturgia descrita no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 (Lei 

das Inelegibilidades), sendo forçoso concluir pela incidência das normas contidas no 

Digesto Processual Civil no tocante às comunicações de praxe, in casu, à citação. 

 

Outrossim, trazendo à luz a disciplina traçada pelo CPC, notadamente 

alojada no art. 246 e seguintes, não é preciso grande esforço hermenêutico para perceber 

que a citação dos Investigados deveria ter sido realizada por Oficial de Justiça. 

 

Não por acaso, os autos do processo dão conta de ter o cartório eleitoral 

expedido Mandado para citação de todos os Investigados, nomeando, para cumprimento da 

missiva, a Oficiala de Justiça ad doc, NADJA LINS. 

 

Ato sequente, sem qualquer demonstração de cumprimento das 

diligências descritas no art. 252 usque 254 do CPC, o Chefe do Cartório Eleitoral certificou, 

como dito alhures, a realização da citação via WhatsApp, considerando esta data como 

termo a quo para a contagem do quinquídio legal. 

 

 
1 Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral 

poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, 

relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de 

investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico 

ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação 

social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:    
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Eis a disciplina contida no Código de Processo Civil para fins de citação 

e não observada nos autos:   

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência 

sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 

Parágrafo único. omissis 

 Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, 

independentemente de novo despacho, comparecerá ao 

domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a 

diligência. 

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça 

procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita 

a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra 

comarca, seção ou subseção judiciárias. 

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a 

pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja 

ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o 

vizinho se recusar a receber o mandado. 

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará 

contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme 

o caso, declarando-lhe o nome. 

§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência 

de que será nomeado curador especial se houver revelia. 

 Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe 

de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado 

aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, 

dando-lhe de tudo ciência. 
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Não obstante a falha procedimental e a insistência do Cartório eleitoral no 

sentido de que a contagem do prazo defensivo teve início no dia seguinte à “citação” por 

WhatsApp, é imperioso destacar que o Prefeito Reeleito e ora Investigado, NETO 

BARRETO, no dia em que, em tese teria sido citado, qual seja, na segunda-feira do dia 07 

de dezembro de 2020, estava em viagem institucional à Brasília, em cumprimento de agenda 

institucional a bem do próprio Município de Joaquim Nabuco, conforme documento 

abaixo2:  

 

 

 

Apenas quando regressou à capital pernambucana, por volta das 0h30, da 

madrugada do sábado do dia 11 para o dia 12 de dezembro de 2020, o Investigado NETO 

 
2 https://apps.voeazul.com.br/AzulWebCheckin/Home/Home  
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BARRETO teve a notícia de que tramitava em seu desfavor uma Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral capaz de cassar seu mandato e torna-lo inelegível. E o que é pior: seu 

prazo de defesa findaria, segundo o cartório eleitoral, no mesmo dia! 

 

Como se nota, a defesa do Prefeito reeleito restou severamente 

comprometida, sobretudo se considerarmos a extensão das ilações contidas na peça 

vestibular, o grau de documentos necessários a rebater as imputações acusatórias e o fato de 

só ter tomado ciência na madrugada de um sábado, ou seja, no final de semana quando não 

há expediente nos órgãos públicos. 

 

Ex positis, por tudo o que foi exposto, requer, desde já, a restituição, 

in totum, do prazo destinado à apresentação da peça contestatória, a fim de que a 

defesa possa ser melhor instruída, com o tempo e dedicação necessários ao pleno 

exercício do contraditório e da ampla defesa.  

  

De toda forma, mesmo que consideremos que a citação dos investigados 

tenha ocorrido na segunda-feira do dia 07 de dezembro do corrente ano, percebe-se, de 

plano, a manifesta tempestividade da peça contestatória, posto que, como se depreende do 

conteúdo do dispositivo acima transcrito, o quinquídio legal aterma-se no sábado do dia 12 

de dezembro de 2020, de forma que, protocolado nesta data, induvidosa a referida 

tempestividade! 

 

 

II – DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E DAS ILAÇÕES INFUNDADAS. 

 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela 

COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO, LIRIO ADEMOUR 

DAS OLIVEIRA E PEREIRAL JUNIOR e WILSON RICARDO LINS DE 

CARVALHO em detrimento dos Contestantes, imputando-lhes a prática de supostos atos 

de abuso de poder político e econômico, e captação ilícita de sufrágio. 

 

Sustenta a Parte Autora, em epítome, que teriam os investigados incorrido 
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em captação ilícita de sufrágio ao, pretensamente, oferecer a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) e um botijão de gás ao candidato a Vereador ADRIANO JOÃO DA SILVA, a 

fim de que o mesmo desistisse de sua candidatura e lhes dirigisse o voto, ameaçando-o, 

inclusive, de cortar o benefício de aluguel social. 

 

De igual forma, escudados em mídias audiovisuais de duvidosa 

autenticidade, a peça vestibular fundamenta-se em captação ilícita de sufrágio consistente 

em suposta oferta de vantagens à MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA em 

troca de seu voto, no mesmo dia em insistem, sem trazer qualquer adminículo de prova, que 

teriam os Investigados oferecido dinheiro, um terreno e benefício de aluguel social à sua 

colega, AMANDA GABRIELY BARRETO DA SILVA. 

 

Em meio à frustrada tentativa de subverter a vontade soberana das urnas, 

aduzem os autores que teriam os investigados ofertado, no mês de outubro, a quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais), além de um terreno a CÍCERO SATURNINO DA SILVA, em troca 

de seu voto.  

 

Insiste que consubstancia captação ilícita de sufrágio o suposto arremesso 

pelo vice-prefeito de notas através da sacada de sua casa após a divulgação do resultado das 

eleições, afirmando, em abono a sua pretensão, que teria JANDSON DOMINGOS DA 

SILVA recebido valores amassados e ALAN FELIPE  HERMÍNIO SOUZA DA SILVA 

pego cento e cinquenta reais.  

 

Ainda no afã de alcançar no tapetão o que as urnas lhe negaram, sustentam 

ter havido abuso de poder político e econômico, em razão de, supostamente, WILSON 

RAPHAEL ONTEIRO (SANSA), tesoureiro do Diretório Municipal do Partido dos 

investigados e tesoureiro do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 

Joaquim Nabuco, ter prometido, por meio dos storys de seu Instagram, novo arremesso de 

dinheiro na festa da vitória, atribuindo a conduta ao vice-prefeito eleito, ao afirmar que seria 

o tesoureiro figura de confiança dos candidatos e da campanha e por isso restaria 

demonstrada a ciência e concordância dos eleitos ao que estava sendo proposto. 
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Ainda despojados da verdade, a peça exordial insinua ter havido abuso de 

poder político e econômico pela suposta ausência de pronto cumprimento pelas autoridades 

policiais locais de liminar de busca e apreensão deferida por este Juízo Eleitoral nos autos 

do processo nº 0600677-83.2020.6.17.0038, que determinou a verificação, in loco, da 

denúncia de captação ilícita de sufrágio consistente na suposta entrega de “kit brinde” 

(camisa e dinheiro), que estaria sendo realizada no dia da eleição na casa do Prefeito eleito. 

 

No desespero pelo encortinamento fático, sugerem os autores abuso de poder 

político e econômico, pela realização de gastos que não tramitariam pela conta de campanha, 

consistentes nos valores supostamente utilizados para compra de votos. Noutros dizeres, a 

pretensão autoral, nesse ponto, padece de logicidade mínima, eis que o pretenso ilícito seria, 

justamente, a não contabilização formal de um crime eleitoral, ou seja, o risível intuito dos 

autores seria que a inexistente prática de captação ilícita de sufrágio fosse contabilizada na 

prestação de contas da campanha, algo que beira a insanidade. 

 

Aduzem, outrossim, que teriam os investigados incorrido na prática do abuso 

de poder consistente na suposta nomeação para cargos comissionados de servidores 

fantasmas e na contratação por excepcional interesse público, ambos em período vedado, 

com objetivo de cooptar o voto.  

 

Em arremate, como forma de provar o improvável, argumentam que todas as 

condutas lançadas à peça vestibular configurariam, em tese, corrupção, captação ilícita de 

sufrágio e abuso de poder político e econômico, sendo viável a comprovação de suas 

pretensões por meio de prova testemunhal, assim considerada pelos Autores o que foi 

inferido e instrumentalizado nos fólios em forma de atas notariais.  

 

Acostam, ainda, vídeos e gravações descontextualizados do arcabouço fático 

e desprovidos da necessária lisura que enobrece a boa-fé processual, eis que, claramente, 

foram manipulados para corroborar a fantasiosa tese autoral. 

 

O subterfúgio construído pelos Suplicantes tem, em verdade, o propósito de 

mitigar a fórceps uma atuação política dos Suplicados. Nada mais! 
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Registre-se que os Suplicantes se ressentem da verdade ao tentar subverter, 

através de reflexão insustentável, a condição dos Suplicados, alegando que suas ações estão 

pautadas em repercussões eleitorais.  

 

Os Suplicantes, em verdade, encampam estratagema direcionado a vencer 

pelo cansaço, com a propositura temerária de AIJE, de cunho político e sem qualquer outro 

fundamento mais robusto, almejando forçar a pecha de uso da máquina pública e de abuso 

do poder econômico. 

 

Não obstante a falsidade patente de suas alegações, a todo momento 

procuram subverter o procedimento de investigação judicial com a juntada de atas notariais 

em franca tentativa de substituição à prova testemunhal; vídeos não relacionados ao caso; e 

áudios adulterados para se adequar à realidade que buscam produzir perante esse MM. Juízo.  

 

Eis o que se passa a demonstrar. 

 

 

III – DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

Consoante exposto, cuida de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) 

ajuizada em face da COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO; de ANTONIO 

RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), Prefeito reeleito nas eleições de 

regência; ERALDO DE MELO VELOSO, eleito Vice-Prefeito para o quadriênio 

2021/2024; JOSE LUIZ DE SOUZA, candidato a Vereador no pleito eleitoral de 2020; e 

WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, que fez as vezes de Tesoureiro do PTB, 

partido presente na Coligação Investigada. 

 

Em socorro da pretensão deduzida em juízo, argumentam os Investigantes 

que teriam os Investigados incorrido em suposto abuso do poder de autoridade e econômico, 

relacionando, de modo confuso e lacônico, “fatos” que teriam sido praticados pelos 
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Investigados e que teriam atraído a incidência de diversos proibitivos constantes da 

legislação eleitoral de regência.   

 

Como se extrai do extenso e enfadonho arrazoado trazido pela parte ex 

adversa, que pouco ou nada acrescenta à tese acusatória, os limites cognitivos do presente 

feito foram delineados e, como forma de facilitar a dialética processual, cada ponto 

constante da peça vestibular será rebatido, por mais absurdo que seja, até como forma de 

prestigiar o princípio da eventualidade. 

 

 

 

III.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL 

POR ATA NOTARIAL. DOS REQUISITOS 

LEGAIS DA PROVA TESTEMUNHAL E DA 

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA. 

 

Da análise da peça exordial, prontamente se percebe que as alegações 

autorais se firmam quase que exclusivamente em atas notariais feitas por terceiros, acerca 

de fatos supostamente ocorridos, os quais são elencadas como verdadeiras provas 

testemunhais, buscando os demandantes atribuir às atas notariais acostadas o mesmo valor 

probante.  

 

Acontece que, a despeito das pretensões autorais, as atas notariais não se 

igualam ou substituem a prova testemunhal, sequer detendo igual valor probatório. Explica-

se.  

 

A Ata Notarial no processo judicial é um testemunho oficial do notário, cuja 

constituição se dá de maneira livre pelo mesmo. Assim, a Ata está impregnada dos limites 

dos cognitivos do notário, pois ele relata os fatos conforme a sua percepção primária 

adquirida pelos sentidos. Em razão disso, não é um documento de força máxima probante, 
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especialmente se considerado que é produzida unilateralmente, afastada do crivo do 

judiciário, em flagrante arrepio do contraditório e da ampla defesa. 

  

Ainda que este documento seja dotado de fé pública, não deve ser entendido 

como prova absoluta, porquanto o tabelião, nos exatos termos da norma vigente, apenas 

atesta a existência e/ou o modo de existir de determinado fato, sem a possibilidade de emitir 

qualquer juízo de valor. 

 

Por meio da Ata Notarial, o Tabelião ou seu preposto, a pedido de pessoa 

interessada ou por quem a ela represente, APENAS autentica em forma narrativa os fatos 

RELATADOS UNILATERALMENTE pelo interessado, de modo que não há a emissão 

de opinião, juízo de valor ou conclusão por parte do Tabelião. 

 

Em outras palavras, a referido instrumento notarial consiste em emissão de 

certidão pelo Tabelião, a pedido de terceiro, na qual o servidor público atesta por fé (pública) 

o que lhe foi relatado, unilateralmente, pelo interessado, consignando nos livros de notas da 

forma como requerida.  

 

Isso significa que o Tabelião atesta exclusivamente os elementos e 

declarações que lhe são trazidas, não a efetiva ocorrência dos fatos narrados. Atesta-se a 

afirmação por alguém, mas impossível ao Tabelião identificar ou atestar efetiva ocorrência 

dos fatos.  

 

A despeito disso, mister inferir que, por sua própria natureza, as atas 

notariais são documentos unilaterais, produzidos extrajudicialmente e à revelia dos demais 

interessados a pedido de um terceiro que deseja registrar elemento para si vantajoso.  

 

Não há a participação do juízo, ao qual é destinada toda e qualquer prova 

para que forme seu convencimento, impossibilitando que o magistrado faça inquirições ou 

que observe por si a reação e linguagem corporal dos depoentes, para registrar a verdade de 

suas alegações. Igualmente, resta inviabilizada a participação direta dos demais 
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interessados, aos quais é vedado o acesso ao depoente, a inquirição e questionamentos 

acerca das alegações que contra si depõem, ao arrepio do contraditório e ampla defesa.  

 

Nesse sentido, o Colendo TRE/PE: 

 

RECURSO ELEITORAL. AIJE. PRELIMINAR. 

REJEITADA. ABUSO  

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AIJE. ABUSO 

DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. 

PONDERAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA. 

RECURSO DESPROVIDO. (…).4. As declarações tomadas 

a termo nas atas notariais têm seu peso, mas foram 

colhidas de maneira unilateral, sem a presença dos 

advogados das partes e longe dos olhos do juiz. Nenhuma 

testemunha ouvida em juízo confirmou tais informações, 

declarando ter presenciado a suposta compra de votos.5. 

Ressalto que o juiz é o diretor do processo e o destinatário da 

prova. Neste caso, não se trata de negar fé a documento 

público, mas de sopesá-lo e considerá-lo insuficiente para, 

isoladamente, ter como verdadeiras as alegações e ser 

fundamento para configuração da captação ilícita de 

sufrágio.6. Recurso desprovido. Sentença mantida. (RE nº 

673-91,  Ac.  de  27/11/2017,  Relator   Desembargadora   

Eleitoral   Karina   Albuquerque   Aragão   de Amorim) 

 

Por isso, a mera transcrição de declarações ou de diálogos em frente a 

servidor com fé pública não substitui a adequada prova testemunhal ou o depoimento 

pessoal perante o juízo com a participação igualitária de ambos os polos processuais.  

 

Ora, a prova testemunhal é regulamentada por normas próprias, as quais 

visam assegurar que sua produção será feita em estrita observância aos princípios do 

contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, com a colaboração conjunta de ambas 

as partes e sob a supervisão do juiz, com vistas a trazer ao processo e o magistrado a verdade 

real, e não a versão que mais interessa a uma das partes.  
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Desta feita, no presente caso, patente é a indispensabilidade da realização 

da prova testemunhal, já que as atas notariais, ora produzidas unilateralmente, não suprem 

a produção de prova testemunhal em juízo, com possibilidade de inquirição pelo juízo e 

pelas partes, o que desde já se requer.  

 

Consignado o valor probante das atas notariais tão livremente utilizadas 

pela parte autora, passa-se a demonstrar a realidade dos fatos e os fundamentos jurídicos 

que asseguram a improcedência das alegações falaciosas que perpetram a exordial. 

  

 

II.2 – DA AUSÊNCIA DE CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DA 

INEXISTÊNCIA DE ENCONTRO COM 

ADRIANO JOÃO DA SILVA OU DE 

PROMESSAS DE BENEFÍCIO PARA QUE 

DESISTISSE DA CANDIDATURA DE 

VEREADOR E VOTASSE NOS 

INVESTIGADOS. 

 

Aduz a exordial que teria Neto Barreto, Eraldo Veloso e Irmão Luiz visitado 

o Sr. Adriano João da Silva em sua residência, localizada na Rua da Boa Fama, nº 05, 

Centro, Joaquim Nabuco/PE, no dia 05/11/2020. Durante a visita, teriam os investigados 

ameaçado cortar o benefício de aluguel social do Sr. Adriano e oferecido R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a fim de que o mesmo desistisse da sua candidatura como Vereador, apoiando os 

réus e neles votando. 

 

A falsidade das alegações constantes da Ata Notarial acostada aos autos é 

alarmante, na medida em que a visita relatada nunca aconteceu. Os investigados nunca 

visitaram a residência do Sr. Adriano, tampouco com a finalidade de lhe comprar o apoio 

político ou voto.  
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Além de serem falaciosas no geral, as afirmações consignadas na Ata 

Notarial são inconsistentes por si mesmas, o que pode ser facilmente verificado ao se 

analisar a data da suposta visita, quando seja, dez dias antes da eleição municipal de 2020. 

Considerando que a eleição se deu no dia 15/11/2020, a visita teria se dado, de acordo com 

a narrativa do Sr. Adriano, no dia 05/11/2020.  

 

Entretanto, consoante registrado no processo de registro de candidatura do 

declarante tombado sob o nº 0600186-76.2020.8.17.0038, no dia 03 de novembro de 2020, 

o Sr. Adriano se dirigiu até o Cartório Eleitoral da 38ª Zona e requereu a desistência 

de sua candidatura, precisamente às 10h37. Isso significa que, na data em que a visita 

dos investigados teria supostamente acontecido - dia 05/11/2020, o Sr. Adriano já havia 

desistido de sua candidatura, pessoal e voluntariamente, perante os serventuários dessa zona 

eleitoral.  

 

Não há, ainda, qualquer tipo de verossimilhança no discurso do Sr. Adriano, 

que afirma ter recebido R$ 3.000,000 (três mil reais) e um botijão de gás e, logo em seguida, 

ter sido ameaçado quanto ao corte do seu aluguel social, caso não cumprisse aquele acordo. 

Ora, a desproporcionalidade das duas situações, por si só, já demonstra o grau de fantasia 

na narrativa do declarante. 

 

   Na mesma senda, outra evidência de que as alegações do Sr. Adriano não 

passam de uma tentativa rasteira para atingir o Prefeito reeleito é que, segundo a Ata, só 

pensou em procurar as autoridades policiais no dia 25 de novembro de 2020, para registrar 

um boletim de ocorrência acerca da sustentada ameaça sofrida, seguramente seguindo 

orientações do grupo de oposição para consubstanciar a presente perseguição do falacioso 

fato. 

 

A alegação do Sr. Adriano é tão fantasiosa que o mesmo chega a indicar que 

um policial civil se negou a fazer o registro de uma ocorrência sob o argumento de que o 

Prefeito poderia mandar mata-lo ou processá-lo!  
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Mister acrescentar, ainda, que, curiosamente, a Ata Notarial traz uma 

narrativa clara e bem expressada, a despeito do declarante não possuir qualquer grau 

de escolaridade, reconhecidamente sabendo apenas ler e escrever. É o que informou 

no DRAP de seu processo de Registro de Candidatura: 

  

 

 

Observa-se que as palavras utilizadas na Ata Notarial não são comuns à 

linguagem coloquial do dia a dia, especialmente para alguém com o grau de instrução 

do declarante, o que nos leva a razoável conclusão que a narrativa consignada na ata 

notarial não foi declarada pelo Sr. Adriano, ou ao menos, esse foi substancialmente 

orientado acerca da estória que contaria ao Tabelião.  
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Aduz-se, o único contato que o Sr. Adriano teve com os investigados foi em 

visita realizada pelo próprio declarante no dia 03/11/2020, logo após o mesmo ter 

renunciado à candidatura, por volta das 12:36, ou seja, em horário posterior ao requerimento 

de desistência conforme consta dos autos. O momento foi registrado pelo Instagram do 

prefeito eleito, vejamos: 
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Isso significa que, quando ocorreu o contato entre o investigado e o Sr. 

Adriano, esse sequer era mais candidato a vereador, tendo renunciado à candidatura 

mais de duas horas antes de ter sequer falado com o prefeito eleito. 
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Por cautela, cumpre registrar que não houve, durante o encontro referido, 

qualquer tipo de proposta ou ameaça, tendo o Sr. Adriano chegado na residência oferecendo 

o apoio aos investigados, já com a candidatura de vereador da oposição desistida. 

  

    Portanto, notam-se as flagrantes inconsistências e falácias presentes no 

discurso do Sr. Adriano, o qual, sob orientação da mesma oposição autora da presente AIJE, 

registrou em ata notarial mentiras a consubstanciar a pretensão dos demandantes, devendo 

ser veementemente rechaçada as acusações realizadas nesse ponto. 

 

 

III.3 – DA AUSÊNCIA DE CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DA 

INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE 

VANTAGENS À MICHELAINE MARIA 

OLIVEIRA DA SILVA EM TROCA DE SEU 

VOTO.  

 

A peça vestibular afirma que teriam os investigados se dirigido à residência 

onde estava a Sra. Michelaine Maria Oliveira da Silva, tendo, naquela ocasião, ofertado a 

ela vantagens em troca de seu voto. Para comprovar as alegações autorais, foi acostado aos 

autos gravação ambiental que traria conversa entre a Sra. Michelaine e os investigados bem 

como um vídeo com o print e áudio de uma conversa no WhatsApp da Sra. Michelaine com 

terceiro, além de duas atas notariais, das quais constam a degravação do áudio acostado e a 

declaração de veracidade do referido print. 

 

  Mister inferir, contudo, que os elementos apresentados como prova 

perdem a objetivada verossimilhança, na medida em que são eivadas de alterações, cortes e 

nulidades, propositalmente manipulando o conteúdo aos objetivos dos autores.  

   

III.3.1 DA FRAGILIDADE DAS PROVAS AUTORAIS.  DA NÃO APRESENTAÇÃO 

DO CELULAR UTILIZADO PARA REALIZAR A GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DA 
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GRAVAÇÃO EM FORMATO EXCLUSIVO DE IPHONE (AAC), REALIZADA POR 

TERCEIRO. DA NECESSIDADE DE PERÍCIA DO ÁUDIO EM FACE DE 

MANIPULAÇÃO E CORTE. DA AUSÊNCIA DE ESTAMPA DE TEMPO E DA 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO MOMENTO DE GRAVAÇÃO. 

 

Inicialmente, cumpre destacar que o áudio acostado aos autos do encontro entre 

a Sra. Michelaine e os Investigados foi levado ao tabelião em plataforma distinta do telefone 

no qual foi gravado e em formato “AAC”. Assim reconheceu o Tabelião, no documento de 

Id. 48201004:  

 

 

 

Tal observação é pertinente na medida em que o formato em que o áudio foi 

gravado somente é utilizado enquanto formato padrão pelos telefones e dispositivos 

produzidos pela marca Apple, quais sejam, iPhones, Watchs e afins.  

 

A aludida presunção se consolida com o fato de que, tal como reconhecido e 

expressamente consignado pelo tabelião, o aparelho celular nunca foi apresentado - e nem 

o faria, na medida em que de pronto teria o tabelião identificado o aparelho na ata notarial 

como sendo da marca Apple.  

 

Outrossim, ao que tudo indica, a gravação teria acontecido com a utilização 

de terceiro interessado, o qual a teria orientado no que dizer e fazer, além de emprestar o 

telefone para que gravasse o encontro que planejou com os investigados, de forma a induzi-
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los a cometer ilícitos ou, assim como no presente caso, estabelecer o diálogo de forma a 

possibilitar sua alteração e corte para servir aos desmandos dos autores. 

 

Imperativo inferir, ainda, a ausência de segurança do que haja no áudio 

consignado. É patente a manipulação do áudio nos minutos 1:01 e 1:45, em que o corte se 

torna aparente. É evidente, inclusive, a ouvidos não treinados, a existência de cortes. Ora, 

nenhuma conversa se inicia na metade, sem que haja a identificação das partes ou a 

cumprimentos cordiais.  

 

O áudio, consoante é facilmente verificável, foi editado e deliberadamente 

cortado para suprimir as partes da conversação nas quais os investigados explanam com 

propriedade as propostas de campanha, os programas sociais que ampliaram ou efetivaram, 

os requisitos legais para sua concessão e demais benesses que a gestão atual traria ao 

município caso fosse escolhida a permanecer à frente da municipalidade.  

 

Foi deixado exclusivamente partes onde, aparentemente, estariam ofertando 

os investigados vantagens à eleitora, quando, se considerado o contexto ou a íntegra do 

áudio, essa proposta não existiria.  

 

Note-se, ainda, a fragilidade dos aspectos mais básicos da gravação: consta 

da degravação a identificação pela própria Sra. Michelaine dos interlocutores, 

unilateralmente. Não há a confirmação ou identificação das partes que ali se expressam, mas 

tão somente a afirmação da Sra. Michelaine de que aquelas vozes são dos investigados, 

declaração a qual não pode ser considerada com o rigor pretendido pelos autores, na medida 

em que a própria eleitora já se declarou fielmente apoiadora dos autores (Id. 48201003), o 

que denota a sua parcialidade e o desejo de prejudicar os réus. 

 

Mais do que a identificação frágil das vozes, não há qualquer tipo de 

indicação de tempo ou lugar, ou sequer da participação da própria Sra. Michelaine. Os 

investigados detêm anos de vida pública e tomaram parte de inúmeras campanhas eleitorais, 

inclusive para o mesmo cargo. Como pode ser considerado que o áudio acostado aos autos 

teria sido produzido nos dias anteriores ao pleito de 2020, e não produzido em pleitos 
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anteriores em contextos outros, somente para ser desenterrado e utilizado fora de contexto, 

com vistas a adequar-se às pretensões autorais? 

 

É imperativo, por todo o demonstrado, que seja realizada perícia no áudio 

consignado aos autos, com vistas a indicar, com certeza, as manipulações e cortes presentes, 

além de indicar a data, local e interlocutores que figuram no áudio ora consignado para 

imputar aos investigados conduta ilícita, o que desde já se requer.  

 

 

III.3.2 – DA ATA NOTARIAL COM A DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO E DAS 

DECLARAÇÕES DE MICHELAINE. DA INCONSISTÊNCIA ENTRE O DISPOSTO 

NA GRAVAÇÃO E NAS ALEGAÇÕES DA ELEITORA. DA FALSIDADE DAS 

ALEGAÇÕES. 

 

Mister inferir que o áudio, ora já fragilizado pelos evidentes cortes e 

manipulações, resta ainda mais atingido quando considerado suas inconsistências com as 

alegações da própria Sra. Michelaine, a qual traz, em sua narrativa, fatos não trazidos no 

áudio que acosta. Vejamos: 

 

 

 

Tais informações serem acrescentadas no discurso milimetricamente 

ensaiado e apresentado ao tabelião - com linguagem distinta daquela geralmente utilizada 

pelo sujeito popular médio - sem a correspondência no áudio que, segundo ela, captou a 

conversa com os investigados corrobora a adulteração do áudio, e ainda, demonstra o claro 

interesse da Sra. Michelaine, apoiadora declarada dos autores, em acrescentar informações 

de forma unilateral e falaciosa, exclusivamente a prejudicar e comprometer os réus. 
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Patente é a tentativa de manipulação pelos autores e seus simpatizantes da 

realidade dos fatos, de forma a pintar um quadro macabro de corrupção e abuso por parte 

dos investigados, o qual inexiste de fato, tão somente para alcançar os próprios interesses. 

 

III.3.3 – DO PRINT DE CONVERSA DE WHATSAPP COM ÁUDIO DE 

CONVERSA DE MICHELAINE COM TERCEIRO E DA RESPECTIVA ATA 

NOTARIAL. DA INCAPACIDADE PROBATÓRIA DOS FATOS IMPUTADOS 

AOS INVESTIGADOS.  

 

Ademais, foi acostado à exordial vídeo com fotos e conversa em Whatsapp 

da Sra. Michelaine enviada a terceiro, na qual essa afirma seu apoio aos autores, ao invés 

dos investigados; aduz que teria recebido dinheiro do investigado prefeito, e que ainda assim 

votaria em “Lirinho”.  

 

Acontece que vídeo da conversa de whatsapp na qual a eleitora afirma ter 

recebido vantagens do investigado não se presta a comprovar que a oferta ou recebimento 

da vantagem efetivamente aconteceu, consistindo em afirmação unilateral deliberada para 

ser utilizada nos presentes autos, de forma a enganar e ludibriar esse juízo.  

 

Inclusive se utiliza a eleitora de foto que pediu para tirar, em localidade outra, 

com ambos os candidatos autor e réu, para consubstanciar sua falaciosa estória, como se 

aquilo que afirma fosse verdadeiro e provado pelas fotos, em evidente ma-fé. 

 

Repete-se: não houve oferta, entrega ou promessa de qualquer tipo de 

vantagem à Sra. Michelaine, sendo plena inverdade unilateral deliberada à vantagem dos 

autores aquilo que afirma nas atas notariais e no vídeo em comento. 

 

 

III.3.4 – DO FLAGRANTE PREPARADO E DA ILICITUDE DA PROVA. DA 

GRAVAÇÃO EM FORMATO EXCLUSIVO DE IPHONE (AAC), REALIZADA 

POR TERCEIRO. DA INSTIGAÇÃO PELA ELEITORA DA SITUAÇÃO E DA 

GRAVAÇÃO EM SUA RESIDÊNCIA.  
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Além da manipulação do próprio meio de prova, com corte do referido áudio 

para se ajustar aos objetivos da oposição, para produzir falsas provas prejudiciais aos 

investigados, mister inferir que a gravação ambiental constante do áudio utilizado é eivada 

de profunda nulidade, assim como todas as provas dessa decorrentes.  

 

O tema a respeito da ilicitude de gravações clandestinas como meio de provas 

em processos eleitorais sempre foi alvo de grande debate por parte da doutrina eleitoralista 

brasileira, pois, como há de ser em processos que versam sobre princípios constitucionais, 

o debate acerca da proteção ao princípio da privacidade sempre encontrou embate ao 

princípio da segurança jurídica no pleito eleitoral. 

  

Com efeito, gravações ambientais são aquelas consistentes no registro de 

conversa entre presentes, por meio de captação de áudio ou audiovisual, realizado por um 

dos interlocutores, sem o conhecimento do outro. Trata-se de gravação de conversa própria, 

promovida sem o conhecimento do interlocutor diverso, e de forma sub-reptícia, podendo 

se dar em ambiente público ou privado. 

  

A jurisprudência do TSE, seguindo o entendimento firmado pelo STF no 

julgamento do RE nº 583937 QO-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18.12.2009, 

inicialmente, assentou-se no sentido de que a gravação ambiental, ainda que feita por um 

dos interlocutores, somente seria considerada lícita se precedida de autorização judicial e 

quando utilizada para viabilizar a defesa em feitos criminais. 

  

Posteriormente, esta Corte, relativizando a regra da ilicitude das gravações 

ambientais na seara eleitoral, passou a considerar válida a gravação audiovisual feita em 

ambiente aberto, justamente por não haver mácula ao direito à privacidade. 

  

Este entendimento prevaleceu, para as eleições de 2012 e 2014, a tese de que 

é prova ilícita a gravação ambiental feita de forma clandestina, sem autorização judicial, em 

ambiente fechado ou sujeito à expectativa de privacidade. 
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 Para o pleito de 2016 e seguintes, este Tribunal sinalizou a necessidade de 

amoldar seu entendimento ao raciocínio firmado, embora no âmbito penal, pelo Supremo 

Tribunal Federal.  

  

O assunto começou a ser tratado no julgamento do REspe nº 2-35/RN, 

relativo às eleições de 2012, iniciado em 9.2.2017. Conquanto não tenha sido fixada tese, 

os e. Ministros Herman Benjamin e Gilmar Mendes registraram, respectivamente, que “o 

peso que essa prova adquirirá – pelas circunstâncias que envolvem o processo eleitoral – é 

questão a ser aferida no caso concreto. Sendo certa ou muito provável a sua fragilidade, 

pelos ânimos e meios dirigidos à sua produção, deve ser avaliada com cuidado pelo julgador 

e preferencialmente acompanhar outras provas” e que “é preciso perscrutar os motivos do 

autor da gravação, sua necessidade, adequação e ponderar os interesses envolvidos”. A 

valoração da prova, especialmente consideradas as circunstâncias em que produzida, deve 

ocorrer sob a ótica das nuances que envolvem o processo eleitoral, no qual as acirradas 

disputas pelo poder dão ensejo a condutas apaixonadas que, às vezes, extrapolam o limite 

da ética e da legalidade. 

  

Posteriormente, em 09 de maio de 2019, o plenário do TSE julgou processo 

sobre vereador de Santa Catarina que teve conversa gravada ao oferecer vantagens a eleitora 

em troca de voto. Tratou-se do REsp 408-98/SC, redator para o acórdão o min. Luís Roberto 

Barroso, e foi por meio deste processo que estes autos ficaram sobrestados. Vejamos, 

portanto, o julgado: 

  

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. ART. 

41-A DA LEI N° 9.504/97. ART. 22 DA LC N° 64/90. 

PRELIMINAR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR 

UM DOS INTERLOCUTORES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 

LICITUDE DA PROVA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 

OFERTA DE BENESSES EM TROCA DE VOTO. 

CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO OU DE 

AUTORIDADE. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE 
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GRAVIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL 

PROVIMENTO. 1. A jurisprudência que vem sendo aplicada por este 

Tribunal Superior, nos feitos cíveis-eleitorais relativos a eleições 

anteriores a 2016, é no sentido da ilicitude da prova obtida mediante 

gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o 

conhecimento dos demais e desacompanhada de autorização judicial, 

considerando-se lícita a prova somente nas hipóteses em que captada 

em ambiente público ou desprovida de qualquer controle de acesso. 

2. Não obstante esse posicionamento jurisprudencial, mantido 

mormente em deferência ao princípio da segurança jurídica, 

entendimentos divergentes já foram, por vezes, suscitados desde 

julgamentos referentes ao pleito de 2012, amadurecendo a 

compreensão acerca da licitude da gravação ambiental realizada por 

um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais e sem 

autorização judicial. 3. À luz dessas sinalizações sobre a licitude da 

gravação ambiental neste Tribunal e da inexistência de decisão sobre 

o tema em processos relativos às eleições de 2016, além da 

necessidade de harmonizar o entendimento desta Corte com a 

compreensão do STF firmada no RE n° 583.937/RJ (Tema 237), é 

admissível a evolução jurisprudencial desta Corte Superior, para as 

eleições de 2016 e seguintes, a fim de reconhecer, como regra, a 

licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores 

sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial, sem que 

isso acarrete prejuízo à segurança jurídica. 4. A despeito da 

repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n° 1.040.515 (Tema 

979) acerca da matéria relativa à (i)licitude da gravação ambiental 

realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais 

nesta seara eleitoral, as decisões deste Tribunal Superior sobre a 

temática não ficam obstadas, dada a celeridade cogente aos feitos 

eleitorais. 5. Admite-se, para os feitos referentes às Eleições 2016 

e seguintes, que sejam examinadas as circunstâncias do caso 

concreto para haurir a licitude da gravação ambiental. Ou seja, 
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a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o 

consentimento dos demais e sem autorização judicial, em 

ambiente público ou privado, é, em regra, lícita, ficando as 

excepcionalidades, capazes de ensejar a invalidade do conteúdo 

gravado, submetidas à apreciação do julgador no caso concreto, 

de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que 

afetam a lisura e a legitimidade das eleições. 6. No caso, 

analisando o teor da conversa transcrita e o contexto em que 

capturado o áudio, a gravação ambiental afigura-se lícita, visto 

que os recorrentes protagonizaram o diálogo, direcionando o 

para oferta espontânea de benesses à eleitora, de modo que restou 

descaracterizada a situação de flagrante preparado. 7. [...]. (REsp 

eleitoral 40898, acórdão, relator(a) min. Edson Fachin, Publicação: 

DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 150, Data 06.08.19, Página 

71/72) 

  

Desta forma, o entendimento firmado nos tempos recentes é o de que, em 

regra, é considerada legítima a prova pautada em gravação clandestina, a não ser por 

excepcionalidades capazes de ensejar a invalidade do conteúdo das gravações, e dentre 

essas excepcionalidades uma se encaixa ao presente caso: a de existência do flagrante 

preparado quando da gravação clandestina. 

  

A respeito do flagrante preparado, descreve Nestor Távora, ilustre 

doutrinador do Direito Penal, que o agente é induzido ou instigado a cometer o delito, e 

neste momento acaba sendo flagrado em cometimento de crime ou ilícito. É um artifício 

onde verdadeira armadilha é maquinada com intuito de produzir prova incontestável em 

detrimento daquele que cede a tentação e acaba praticando a infração[1].  

  

Para Capez[2], o flagrante preparado dá origem, em razão de sua natureza, 

uma modalidade de crime ou ilícito impossível, haja vista que, a despeito do meio 

empregado e o objeto material serem idôneos, há um conjunto de circunstâncias 
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previamente preparadas que eliminam totalmente a possibilidade da produção do resultado, 

destinando-se o ocorrido exclusivamente a comprometer o indivíduo vitimado. 

  

Descreve Damásio de Jesus: 

  

Ocorre crime putativo por obra do agente provocador quando 

alguém de forma insidiosa provoca o agente à prática de um 

crime, ao mesmo tempo em que toma providências para que o 

mesmo não se consume. 

  

Trata-se, portanto, de ilícito que se dá em meio ao flagrante preparado de 

modalidade impossível, já que nunca no mundo dos fatos iria se perfazer, pois, embora o 

meio empregado e o objeto material sejam idôneos, há todo um conjunto de circunstâncias 

previamente preparadas que eliminam totalmente a possibilidade da produção do resultado.  

  

Assim, podemos dizer que, no direito eleitoral, existe flagrante preparado ou 

provocado quando o agente, podendo ser qualquer agente político, conhecido como 

provocador, induz pessoa terceira à prática de ato ilegal, adotando todas as providências 

para registrar o ilícito e impedir a produção do resultado, viciando sua vontade, para, logo 

em seguida, satisfazer-se através de denúncias ou ações eleitorais. 

  

Sobre o caso dos autos, nota-se que manifesto foi o flagrante preparado pelo 

recorrente, ora adversário dos investigados. A Sra. Michelaine se proclamou, em mais de 

uma ocasião, admiradora e apoiadora ferrenha de “Lirinho”, ora autor nos presentes autos, 

consoante consta do vídeo de Id. 48201005 e ata notarial de Id. 48201003, o que indica forte 

desejo de viabilizar a vitória de seus patronos políticos.  

 

Mais do que isso, estão presentes no presente caso todos os elementos do 

flagrante preparado. Da narrativa constante do Id. 48201008, acostada pelos próprios 

autores e, pelo que atesta o tabelião, afirmado pela própria eleitora, percebe-se o seguinte:  
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i) que a gravação foi realizada em recinto fechado, 

integrando a reunião Neto Barreto, Irmão Luiz e outro 

não identificado, além da Sra. Michelaine e da Sra. 

Amanda; 

  

ii) que a reunião foi previamente agendada pela 

Michelaine, a qual manipulou a hora e o local em que o 

encontro aconteceria, detendo cerca de 13 horas de 

antecedência e ciência do encontro; 

  

iii) que a gravação clandestina foi realizada em aparelho 

da Apple, não pertencente à popular, em face do preço; 

 

iv) que a gravação se iniciou logo após a chegada dos 

investigados ao local, somente constando dos autos a 

versão visivelmente editada do áudio, o que denota claro 

ardil dos autores e da Sra. Michelaine em registrar o 

acontecimento que sabia que se desenrolaria no local, ou 

seja, de realizar o flagrante preparado; 

  

v) que, a todo momento, a Sra. Michelaine instigam os 

investigados a prometer ou oferecer a vantagem, incidindo 

em conduta ilícita; 

  

vi) que as pessoas que integravam a reunião foram as 

mesmas pessoas a declarar, através de ata notarial e com 

linguagem imprópria a popular sem qualquer grau de 

escolaridade, que houve abuso de poder econômico e 

captação ilícita de sufrágio pelos ora investigados;  

 

vii) por fim, que tenha sido acostado aos autos o áudio 

editado de forma a aparentar a efetivação da conduta 
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ilícita que buscava a Sra. MIchelaine imputar aos 

investigados, buscando a oposição à qual a própria se 

declara apoiadora ferrenha promover a responsabilização 

dos investigados que ela mesmo afirma desprezar. 

  

Veja-se que cristalina é a artimanha perpetrada pelos autores e a Sra. 

Michelaine, ora integrante da reunião, para realização de flagrante preparado. 

  

Repete-se, estão presentes justamente as características inerentes à espécie, 

quais sejam, captação iniciada antes do acontecimento, em local sob o controle daquele que 

grava, restando gravado um encontro inaugural no qual se inicia artificialmente entabulado 

colóquio voltado a induzir/instigar o candidato a aquiescer com o oferecimento de benesse 

a título de contrapartida para obtenção do suscitado apoio político. 

  

Infere-se que o Juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Eleitoral, 

ora esse último soberano na análise dos elementos fáticos do caso, entenderam pela 

presença de flagrante preparado, e pela subsequente ilicitude da gravação.  

  

Ressalta-se que, se vier o E. Tribunal Superior a adotar entendimento pela 

licitude das provas, resta instaurado dissidência jurisprudencial entre os Tribunais Eleitorais 

pátrios, estando o acórdão recorrido não apenas contrário à jurisprudência do TSE, mas 

também aos outros TREs. Vejamos.  

  

No julgamento da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

nº 25085, de relatoria do Des. JOSÉ DANTAS DE SANTANA, o TRE-SE assim julgou:  

  

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO 

A VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 

ARTIGO 41-A DA LEI Nº 9.504/97. FLAGRANTE 

PREPERADO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO. ILICITUDE 
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DA PROVA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA 

PREPARADA. DESCONSIDERAÇÃO DA GRAVAÇÃO 

AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DA PROVA 

TESTEMUNHAL. IMROVIMENTO DO RECURSO.  

 1. Confirma-se que a prova contida em meio magnético 

referente ao áudio consistente na gravação do diálogo 

mantido entre candidato a vereador e seus dois interlocutores, 

utilizada no feito para embasar os fundamentos fáticos 

alegados na exordial da representação, foi obtida por meio 

ilícito.  

 2. Gravação ambiental feita em ambiente de má-fé, em 

que agente arquiteta situação de induzimento à prática de 

ilícito com o fim de ver o autor induzido punido pelo fato 

premeditado,não pode ser tolerada num Estado que 

consagra os direitos fundamentais de proteção a 

intimidade e privacidade. 

 3. Considerando que em matéria penal o flagrante 

preparado não pode ser aceito para fins de condenação, 

conclui-se que em questões eleitorais, por analogia e 

semelhança, a prova preparada de forma ardilosa e 

sorrateira, para obter determinada confissão ou 

vantagem, não pode ser aceita.  

 4. A prova também encontra-se eivada de ilegalidade em 

razão de sua realização em recinto fechado, sem a devida 

autorização judicial e conhecimento do terceiro 

interlocutor, conforme sustenta por necessário o 

entendimento sufragado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

 5. Improvimento do Recurso Eleitoral. 

(AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL n 

25085, ACÓRDÃO de 27/03/2018, Relator(aqwe) JOSÉ 

DANTAS DE SANTANA, Publicação: DJE - Diário de 

Justiça Eletrônico, Tomo 059, Data 06/04/2018, Página 3 ) 
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Assim se manifesta o relator:  

  

Pois bem, antes de adentrarmos na discussão sobre a licitude 

ou não da prova produzida, convém estabelecer as 

possibilidades jurídicas acerca das gravações ambientais 

clandestinas para o exercício do direito de ação ou de defesa 

no processo. 

Tem-se que a gravação ambiental é aquela na qual estão 

presentes apenas os interlocutores e a captação é feita por um 

deles, sem o conhecimento da outra parte. 

0 Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça 

manifestam-se majoritária e sistematicamente no sentido de 

que a gravação ambiental de diálogos e conversas entre 

pessoas, sendo do conhecimento apenas de uma ou algumas 

delas, não constitui prova ilícita, desde que, ao caso 

especifico, não haja particular tutela da intimidade ou de 

outro valor jurídico relevante.  

Nesse sentido, a título de exemplo, cito os julgados que 

seguem: [...]  

Assim, a gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro, por 

importar em captação de conversa própria e não de diálogo 

alheio (sem que qualquer dos participantes tivesse ciência), a 

priori, há de ser considerada prova licita, independendo, para 

tanto, de autorização judicial prévia. 

Não obstante a linha de jurisprudência adotada nas 

mencionadas cortes, o Tribunal Superior Eleitoral, forte no 

sentido que é interesse público de que a eleição represente 

exatamente a vontade do eleitor depositada nas umas, tem 

adotado orientação mais restrita ao acolhimento da gravação 
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ambiental como meio de prova válido, ainda que com a 

finalidade de esclarecimento de fatos 

que possam ter interferido na regularidade e legitimidade do 

pleito eleitoral, sobrelevando-se em valor o respeito à 

privacidade/intimidade. 

Nesse toar, aquela corte vem, pontualmente, nulificando a 

prova quando realizada por um dos interlocutores, sem a 

anuência dos demais, requerendo, ainda, para tanto, 

autorização judicial. 

Em momento seguinte, e de certa forma recente, a Corte 

Superior Eleitoral inclinou-se a fazer uma diferenciação entre 

duas distintas hipóteses de gravação ambiental: uma seria 

aquela realizada em ambiente privado, reservada a 

determinados participantes e a segunda ocorreria em 

ambiente público, ao ingresso de outros participantes. Nessa 

última hipótese, não se cogitaria de proteção à intimidade ou 

à privacidade, eis que o diálogo sequer poderia ser qualificado 

pelo sigilo. [...] 

Nos presentes autos, o recorrido sustenta que a prova 

consistente na gravação 

ambiental seria ilícita, porque obtida sem seu conhecimento, 

sem autorização judicial e no interior da residência da 

testemunha Luiz Fernandes. 

Por certo, as imagens vistas na mídia de vídeo colacionada 

revelam que o ambiente foi o interior de uma residência. Em 

juízo, os depoimentos colhidos confirmam tratar-se da casa 

de Luiz Fernandes. 

[...] Portanto, inquestionavelmente, a gravação emvideoda 

conversa travada entre Luiz Fernandes, Noêmia Teixeira e o 

candidato a vereador Ronildo ocorreu no interior da 

residência daquele primeiro. 
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Assim, filiando-me à linha de entendimento adotado pela 

Corte Superior Eleitoral, de plano, impõe-se rechaçar, 

pela ilicitude constatada, a prova consistente na gravação 

ambiental neste feito colacionada (fl. 22), uma vez que 

indiscutivelmente realizada sem autorização judicial, no 

interior a residência da testemunha Luiz Fernandes e sem 

conhecimento do interlocutor Ronildo Beserra Rodrigues, 

contra o qual foi aqui utilizada.  

Contudo, a instrução do presente feito deixou constatar 

que a prova juntada aos presentes autos apresenta-se 

eivada de ilegalidade, não apenas na forma de sua 

captação — gravação ambiental de conversa própria - 

mas na especial dinâmica e formato percebidos no seu 

conteúdo. [...] 

Apenas para relembrar, o recorrente Junio Silva Galindo 

manejou representação, por suposta captação ilicita de 

sufrágio, sob alegação de que o recorrido Ronildo Beserra 

Rodrigues, por ocasião do pleito eleitoral de 2016, no 

município de Canindé do São Francisco/SE, então candidato 

ao cargo de vereador, ter-se-ia dirigido à residência do Sr. 

Luiz Fernandes Lima Santos e 16, na presença da Sra. 

Noêmia Teixeira Ferreira, apresentada como a mãe do eleitor 

(fato em juizo desmentido), teria oferecido a quantia de R$ 

50,00 (cinquenta reais) àquele primeiro e o pagamento de 

despesas de supermercado à reportada senhora, para que 

ambos votassem em sua candidatura.  

A partir dos depoimentos colhidos em audiência, 

notadamente aqueles prestados pela principal testemunha, 

Luiz Fernandes, e pelas Sras Noêmia Teixeira e Joseane de 

Jesus dos Santos, exsogra daquele primeiro, de toda a 

dinâmica observada a partir dos esforços empreendidos por 

Luiz Fernandes para atrair o recorrido a sua residência e, 16, 
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a verificação da insidiosa condução da conversa travada entre 

os três interlocutores, vislumbra-se claramente que a situação 

para suposta compra de votos foi artificialmente criada e 

ardilosamente manipulada por Luiz Fernandes, também 

responsável pela gravação.  

De fato, os autos dão conta de que Luiz Fernandes, por meio 

de mensagens enviadas via whatsapp, para o celular de 

Ronildo Bezerra Rodrigues, de forma insistente, chamou-o 

para um encontro na sua residência, pois estava precisando 

conversar com urgência. [...] 

Das mensagens, insistentemente encaminhadas (várias 

durante o dia 10.09.2016, continuando no dia seguinte), já se 

infere todo um arcabouço da situação forjada, ardilosamente 

maquinada â indução de ambiente de flagrância, onde o 

eleitor, a todo instante, apela para que o recorrido Ronildo 

Beserra apareça em sua residência, chegando a afirmar o 

interesse em ajuda 

financeira para realização de curso, inclusive ameaçando não 

votar no candidato, caso ele não o procurasse. 

No desenrolar dos fatos, na residência do Luiz Fernandes, 

preparam a câmara para que, Ronildo ao chegar, já estivesse 

funcionando(fl. 22 do processo 253-40.2016.6.25.0028). 

E assim aconteceu. Ao chegar, e ser conduzido ao interior da 

residência pelo eleitor, Ronildo já está sendo gravado 

(imagem e som). Lá, encontra a Sra. Noêmia Teixeira 

Ferreira, que, naquele momento, se faz passar como a 

genitora de Luiz Fernandes (em juizo ela declara a verdade, 

informando a identidade da verdadeira mãe do eleitor). 

A conversa gravada nesse encontro é marcada pelo relato 

de dificuldades pelas quais estariam a suposta mãe e filho 

passando, como a falta de dinheiro decorrente de 

desemprego e dividas oriundas de compras feitas em 
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supermercado, por volta de R$ 100,00 (cem reais) e, 

também, acerca da necessidade de dinheiro para que o 

eleitor finalizasse um curso que fazia em Aracaju/SE. Eles 

expressamente afirmaram que, se o candidato os ajudasse 

financeiramente, votariam nele, conseguindo, ainda, os 

votos dos demais membros da família e de vizinhos 

indecisos.  

Por aqui já se consegue vislumbrar que o eleitor Luiz 

Fernandes buscava influenciar o comportamento de 

Ronildo, sendo o principal articulador da farsa, 

preparando e executando os atos para atrair o candidato 

até sua residência e lá fazer a produção para a gravação 

do video, hoje constante como prova nestes autos. Nesse 

sentido, foi Luiz Fernandes quem, 1. insistentemente, 

encaminhou mensagens a Ronildo para que esse aparecesse 

em sua casa; 2. que em sua residência preparou o ambiente 

para gravação; 3. que criou uma falsa situação de parentesco 

com Noêmia Teixeira Ferreira, dando ao convidado a 

impressão de ali estar perante mãe e filho e que, ambos, de 

forma insinuante, relataram problemas financeiros e a 

necessidade premente de ajuda. [...] 

Pois bem, conforme se depreende das declarações 

prestadas, o eleitor, como já dito, de forma deliberada, 

planejou e executou a "armadilha", buscando 

insistentemente o candidato, passando repetidas 

mensagens, para, uma vez finalmente juntos, na presença 

de suposta mãe, no interior de sua residência, com o 

aparelho de filmagem acionado para gravação, travar um 

diálogo provocador e tendencioso, que viesse 

premeditadamente a comprometer o recorrido, situação 

que desnatura a naturalidade da situação e circunstância 

na qual ocorreram os fatos denunciados. 
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Aqui, a interceptação da conversa teve direção e sentido 

previamente planejados, estando o captador notadamente 

imbuido de fazer o segundo interlocutor adentrar em 

situação legalmente desfavorável. 

A gravação ambiental, feita em ambiente de má-fé, em 

que um agente arquiteta situação de induzimento à 

prática de um ilícito com o fim de ver o autor induzido 

punido pelo fato premeditado, não pode ser tolerada num 

Estado que consagra os direitos fundamentais de proteção 

intimidade e à privacidade. 

Nesse ponto, ainda que não se trate de processo crime, 

restou configurado, no caso em tela, o que se chama, na 

seara penal, flagrante preparado, situação que torna 

impossível a prática da conduta delituosa, haja vista esta 

ter decorrido da ação direta do provocador. 

Se, em matéria penal, o flagrante preparado não pode ser 

aceito para a condenação de alguém, é óbvio que no trato 

das questões eleitorais, por analogia e por semelhança, a 

prova preparada de forma ardilosa e conduzida para 

obter determinada confissão ou vantagem não pode ser 

aceita.  

0 flagrante preparado constitui modalidade de ilícito 

impossível, pois, embora o meio empregado e o objeto 

material sejam idôneos, o conjunto circunstancial 

previamente preparado elimina totalmente a 

possibilidade da produção do resultado, pois ao ser 

provocado por terceiro, o autor não age de forma livre e 

espontânea, estando sua vontade viciada pela instigação 

alheia, o que torna sua conduta atípica. 

  

No mesmo sentido, o julgamento do RECURSO ELEITORAL nº 27641, no 

TRE-GO:  
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RECURSO ELEITORAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. 

CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO EM RELAÇÃO A FATO SOB ACUSAÇÃO DE 

ABUSO DE PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97). ÚNICA 

MATÉRIA DEVOLVIDA COMO OBJETO RECURSAL. 

TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. 

PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

REJEITADAS. MÉRITO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL 

REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. 

MEIO DE PROVA LÍCITO. CONFIGURAÇÃO DE 

SITUAÇÃO EQUIPARADA A FLAGRANTE 

PREPARADO COM INDUZIMENTO DA PRÁTICA 

DO ILÍCITO ELEITORAL. IMPRESTABILIDADE DA 

PROVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO BEM 

JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA ELEITORAL. 

DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS QUE 

PRODUZIRAM A GRAVAÇÃO. ILICITUDE POR 

DERIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.  

[...] 4.   Encontra-se submetida ao STF, com repercussão geral 

reconhecida (RE nº 1.040.515, Rel. Min. Dias Toffoli, de 

11.12.2017), matéria referente à validade da gravação 

ambiental como meio de prova na seara eleitoral;  

5.   Enquanto não concluído o julgamento do RE 1.040.515 

pelo STF, caberá aos Tribunais Regionais decidirem sobre a 

admissibilidade da gravação ambiental como meio de prova. 

Nessa perspectiva, a despeito do RE 1.040.515, existe 
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jurisprudência acerca da matéria no Supremo Tribunal 

Federal, órgão máximo em matéria constitucional, sob o 

regime de repercussão geral (RE n.º 583.937), considerando 

lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por 

um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, razão 

pela qual não há óbice à admissibilidade de tal gravação como 

meio de prova, sob pena de incoerência e desconformidade 

dos tribunais às decisões daquele Colegiado Supremo; 

6.   A jurisprudência do TSE assentou a ilicitude da prova 

decorrente de gravação ambiental produzida mediante 

flagrante preparado. (Precedente: REspe nº 676-04/RO, 

Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 19.11.2014). O 

caso revela configuração de situação equiparada à 

flagrante preparado com induzimento da prática do ilícito 

eleitoral (art. 41-A da Lei nº 9.504/97) pelo próprio casal 

de testemunhas que realizou a gravação ambiental, tida, 

por isso, como prova ilícita;  

7.   As provas produzidas nos autos (depoimentos 

testemunhais) que tenham sido encontradas em 

decorrência de uma prova originária ilícita (gravação 

ambiental em situação equiparada a flagrante 

preparado), também são imprestáveis. Teoria dos frutos 

da árvore envenenada; e 

8.   Recurso conhecido e desprovido. 

(TRE-GO, RECURSO ELEITORAL nº 27641, Acórdão de , 

Relator(a) Min. Vicente Lopes da Rocha Júnior, Publicação:  

DJ - Diário de justiça, Tomo  153, Data 21/08/2019, Página 

9-18) 

  

Assim consignou o relator:  
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Desse modo, embora ressalvando que o assunto ainda não 

esteja totalmente sedimentado, adoto posicionamento no 

sentido de admitir a gravação ambiental feita por um dos 

interlocutores como meio lícito de obtenção de prova, de 

modo a não ferir o princípio da privacidade (intimidade) e 

dignidade da pessoa, como bem jurídico privado, nos moldes 

do que impõe o art. 5°, inc. X, da CF. 

Superada aludida questão, tenho que deve ser mantida a 

sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de 

condenação por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da 

Lei nº 9.504/97), motivada na ilicitude da prova porque 

considerada a gravação assemelhada a flagrante 

preparado e ilicitude por derivação da prova testemunhal, 

redundando na não comprovação do ilícito imputado aos 

recorridos. 

Em detido exame dos autos, observo que a Coligação 

recorrente tomou conhecimento dos fatos narrados através da 

gravação que lhe foi entregue pelos eleitores Miguel 

Gonçalves Santos Filho e Lusivalda Rosa da Rocha (f. 164), 

realizada pelo aludido casal em sua residência. 

Apurou-se na instrução do feito que referido casal de 

eleitores, Miguel Gonçalves Santos Filho e Lusivalda Rosa 

da Rocha, autores 

do meio de prova sob análise (gravação ambiental), era 

apoiador da Coligação 

adversária (recorrente), como se extrai das fotografias de fls. 

200-213.  

Além disso, pertinente à análise da prova testemunhal com 

viés tão só à apreciação das circunstâncias que motivaram a 

citada gravação ambiental, sem, porém, fazer incursão à 

respeito da configuração de captação ilícita de sufrágio pelos 

recorridos, porque considerado tal meio probatório na origem 
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como ilícito por derivação, dos depoimentos testemunhais 

prestados por ambos (f. 214), verifico que Miguel Gonçalves 

Santos Filho afirma que sua esposa Lusivalda Rosa da Rocha 

gravou a conversa com os recorridos para que lhes servisse 

como garantia futura de cobrança relativa à promessa do 

Prefeito Francisco Alves de Sousa Júnior, também recorrido, 

após eventual reeleição. Todavia, segundo Miguel, uma vez 

realizado o pleito e tendo o referido candidato obtido vitória, 

as promessas 

efetivadas pelos recorridos não se realizaram, razão porque 

resolveram repassar a gravação para o candidato adversário. 

[...]  

Nesse prisma, fica evidente que o casal de eleitores 

realizou gravação ambiental sem conhecimento dos 

recorridos, o que a priori não se revelaria ilícito. 

Entretanto, entendo revelar a instrução que além das 

ligações em datas anteriores ao encontro, de igual forma 

houve preparação da cena vislumbrada pelo casal como 

própria para o cometimento da captação ilícita de 

sufrágio, em razão da patente instigação dos recorridos 

pelo casal de eleitores em sua residência com o único 

objetivo de produzir 'provas' em desfavor daqueles, como 

se percebe do depoimento de Lusivalda Rosa da Rocha ao 

declarar que seu esposo Miguel pediu para os candidatos a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para o pagamento do 

aluguel atrasado como troca de votos, dizendo que o intuito 

não era pegar o dinheiro, mas gravar a situação e 'usar como 

prova'. [...] Portanto, o conjunto probatório revela nítida 

promiscuidade de interesses do casal, em que ou era 

interessado, em alguma medida, na vitória da Coligação 

recorrente, ou foi cooptado como ardiloso instrumento com o 

fito de conseguir, na via judicial, o mandato não obtido nas 
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urnas, artifício nefasto e contra o qual a Justiça Eleitoral há 

de atentar-se para que não lhe sirva de joguete. 

Por isso mesmo, "a valoração da prova, especialmente 

consideradas as circunstâncias em que produzida, deve 

ocorrer sob a ótica das nuances que envolvem o processo 

eleitoral, no qual as acirradas disputas pelo poder dão ensejo 

a condutas apaixonadas que, às vezes, extrapolam o limite da 

ética e da legalidade" (TSE - RESPE - Agravo Regimental em 

Recurso Especial Eleitoral nO 97339 - Relator(a) Min. 

Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, de 08/02/2018}. [...] 

Todavia, como ficou demonstrado no caderno de provas, 

reafirmo, na situação dos autos a gravação ambiental que 

fundamentou a presente AI,JE é manifestamente ilícita, 

haja vista sua similitude com um flagrante preparado. 

Donde concluo que as demais provas produzidas 

(declarações testemunhais do casal - f. 214), por se tratar 

dos autores da gravação, decorreram diretamente 

daquela considerada ilícita, motivo pelo qual reconheço a 

ilicitude por derivação dos outros meios de prova jungidos 

aos autos, na esteira do seguinte acórdão do TSE: [...] 

  

No mesmo sentido, diversos outros acórdãos se posicionam, em diversos 

tribunais pátrios:  

  

Recurso. Ação de impugnação de mandato eletivo. Ações de 

investigação judicial eleitoral. Alegação de captação ilícita de 

sufrágio e abuso de poder econômico. Não configuração. 

Acervo probatório insuficiente. Desprovimento. 

  1. A gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por 

um deles, sem conhecimento do outro, não constitui, a 

princípio, prova ilícita devendo, contudo, a forma como 
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realizada, o motivo e a finalidade, serem consideradas para 

fins de aceitação no caso concreto; 

 2. Se demonstrada a prática de conduta que margeia o 

flagrante preparado, quando produzida gravação 

ambiental de maneira a conduzir o interlocutor por um 

caminho previamente estabelecido e com o prévio 

propósito de formar uma prova para fins espúrios, esta se 

apresenta ilícita; 

 3. Nega-se provimento a recurso para manter a sentença 

zonal que julgou improcedentes AIME e AIJE´s, tendo em 

vista que o acervo  

 de provas apresentado durante a instrução processual 

mostrou-se frágil para comprovar os alegados ilícitos 

eleitorais. 

(TRE-BA, RECURSO ELEITORAL n 22391, ACÓRDÃO n 

971 de 21/07/2015, Relator(aqwe) CLÁUDIO CESARE 

BRAGA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça 

Eletrônico, Data 29/07/2015 ) 

  

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR 

DE LICITUDE DAS PROVAS. ACOLHIMENTO. 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 

COMPETÊNCIA CUMULATIVA DO JUÍZO DE 

PRIMEIRO GRAU. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPRA DE APOIO 

POLÍTICO. CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO DE PODER 

ECONÔMICO. PRECEDENTES TSE. ABUSO DE PODER 

ECONÔMICO CONFIGURADO. CASSAÇÃO DOS 

DIPLOMAS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. 

DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DO PREFEITO. 
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CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA SANÇÃO.  PARCIAL 

PROVIMENTO DO RECURSO ELEITORAL. 

 1. Na espécie, cuida-se de recurso eleitoral interposto em 

face de decisão prolatada pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral, 

que julgou improcedente a presente ação, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, sob o fundamento de 

nulidade das provas acostadas aos autos. 

 2. Sem maiores delongas, convém ressaltar que, a partir 

das eleições de 2016, a gravação ambiental realizada por 

um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, seja 

em ambiente privado ou público, já foram definidas, em 

regra, como provas lícitas nas ações eleitorais que versem 

sobre captação ilícita de sufrágio pelo Tribunal Superior 

Eleitoral. A caracterização das provas como ilícitas 

ocorreria caso restasse comprovado o flagrante 

preparado, o que não ocorreu no presente feito, tendo em 

vista ter sido comprovado nos autos um acerto anterior 

entre os interlocutores. Preliminar de licitude das provas 

acolhida. 

[...]14. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido. 

(TRE-CE, RECURSO ELEITORAL n 45943, ACÓRDÃO n 

45943 de 22/07/2019, Relator(aqwe) DAVID SOMBRA 

PEIXOTO, Relator(a) designado(a) INÁCIO DE ALENCAR 

CORTEZ NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça 

Eletrônico, Tomo 137, Data 25/07/2019, Página 11/13 ) 

  

Assim, consoante toda fundamentação trazida acima, resta evidente a 

ilegalidade da gravação clandestina, por ser patente que houve flagrante preparado. 

Portanto, a prova trazida aos autos é nula. 

  

Considerando que prova ilícita é toda prova que contraria qualquer norma do 

ordenamento jurídico, e que se demonstrou a existência de flagrante preparado, ora 
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considerado suficiente para o entendimento do TSE para elidir a presunção de licitude da 

gravação ambiental, é imperativo aduzir que, pela teoria do fruto da árvore envenenada[3], 

todas as provas obtidas por meio de uma primeira prova que foi descoberta por meios 

ilícitos, como a gravação ambiental aqui discutida, deverão ser descartadas do processo, 

uma vez que se considerarão ilícita por derivação. 

  

Isto posto, considerada ilegal a prova da gravação clandestina, qualquer 

prova que derive desta deve ser considerada nula, o que significa que o vídeo da conversa 

de Whatsapp, bem como as atas notariais produzidas em decorrência da armação para o 

flagrante preparado findam inundadas e invalidadas pela patente nulidade da gravação 

ambiental. 

  

Portanto, demasiadamente frágeis são as provas acostadas, ora inaptas a 

comprovar a alegação autoral de captação ilícita de sufrágio, devendo, por sua nulidade 

originária e derivada, serem prontamente desentranhadas ou desconsideradas por esse Juízo. 

 
[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de. Curso de direito processual 

penal. Salvador: Juspodivm, 2008, p.464. 
[2] CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 11 ed. Re. E atual; São Paulo: Saraiva, 2010. 
[3] A teoria do fruto da árvore envenenada surgiu no direito norte-americano estabelecendo o entendimento de 

que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos estará contaminada 

pela ilicitude desta. 

 

 

 

III.3.4 – DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE VANTAGEM. DA MERA DIVULGAÇÃO 

DO PLANO DE GOVERNO E DOS PROGRAMAS JÁ INSTITUÍDOS NA 

MUNICIPALIDADE DE URBANIZAÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOS. DA 

UTILIZAÇÃO DAS MESMAS PROPOSTAS POLÍTICAS PELO ADVERSÁRIO 

EM ENTREVISTA LOCAL. 

 

Ainda que desconsideradas as evidentes alterações no áudio acostado e a 

flagrante nulidade da gravação ambiental em face do flagrante preparado, imperativo aduzir 

que o conteúdo do áudio não é aquilo que pretendem os autores.  
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Ao contrário do que afirma a exordial, não há a promessa à Sra. Michelaine 

de vantagens, sejam valores, terrenos, empregos ou quaisquer outros, mas tão somente a 

exposição do plano de governo dos investigados e as regulares promessas de campanha 

inerentes ao processo eleitoral. Explica-se.  

 

Registre-se que, em nenhum momento, se consigna no áudio da gravação 

ambiental, ainda que cortado pelos autores, a entrega de numerário à Sra. Michelaine, a 

despeito do que essa afirma em suas declarações. Nem o poderia, na medida em que não 

aconteceu. Da mesma forma, não houve promessa de dinheiro ou de qualquer tipo de valor 

em troca do voto da eleitora.  

 

Não houve o caráter de troca de favores entre os investigados e a eleitora, 

nem tampouco a intenção de se utilizar de artimanhas ilícitas para conquistar o voto. No 

máximo, o que pode ter havido foi a exposição de propostas de campanha, destinadas a todo 

e qualquer cidadão do município que se encontrasse na situação da eleitora, sem, contudo, 

haver qualquer promessa em troca do voto.  

 

Imperativo explicar.  

 

Na municipalidade, há a existência cumulativa de três programas sociais: o 

aluguel social; a doação de gêneros de primeira necessidade; e o loteamento de área 

desapropriada, para doação de terrenos destinados à construção de casa própria pelos 

cidadãos locais.  

 

No tocante ao aluguel social, esse consiste em benefício que concede aos 

cidadãos de baixa renda sem residência própria, ora que mora com pagamento de aluguel 

em imóvel alheio, o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), para que esse arque com a 

referida despesa. O referido programa foi instituído antes do mandato dos investigados, mas 

ampliado durante a aludida gestão, para abarcar mais munícipes.  
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O que se explica e propõe na proposta de campanha veiculada pelos 

investigados, e é o que se escutaria na íntegra do áudio, quando a a Sra. Michelaine afirmava 

se enquadrar como beneficiária nos termos do referido programa, por atender aos requisitos 

legais para tanto.  

 

No que concerne à doação de gêneros de primeira necessidade, de pórtico 

registrar que não promessa de favorecimento em troca do voto. De toda forma, esclareça 

que se trata de programa municipal estabelecido em 2001, pela Lei Municipal nº 81/2001, 

abaixo, que prevê a autorização ao Chefe do Poder Executivo municipal para doar, dentre 

outros artigos, material de construção que sejam necessários às pessoas carentes do 

município.  Vejamos a alínea “c”, do Parágrafo Único do art. 1º, do referido diploma legal:  
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Desta feita, nota-se que não estavam os investigados ofertando vantagem 

ilícita, mas apenas propondo, enquanto candidatos, efetivar e ampliar o programa de doação 

de gêneros de primeira necessidade, e informando à eleitora que, nos termos dos requisitos 

legais elencados pela lei instituidora do benefício, provavelmente seria contemplada.  

 

Ainda, mister inferir a existência de programa municipal que autoriza a 

realização de loteamento e subsequente doação de terrenos para a população carente local, 
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com vistas a possibilitar a esses munícipes o alcance do sonho da casa própria e a superação 

da necessidade de pagamento de aluguel.  

 

O programa, o qual foi iniciado em 2018, foi fruto dos trabalhos da gestão 

dos investigados, e a concessão de terrenos atende a requisitos legais previamente 

estabelecidos, de forma a preservar a isonomia e a impessoalidade. Vejamos a área 

disponível dos terrenos disponíveis para doação, com croqui ora em anexo: 

 

 

 

Infere-se que, ao contrário do que pretendem induzir os autores, é 

mencionada a doação do terreno enquanto efetivação do programa social supra, não em troca 

de seu voto, mas por adequar-se a eleitora aos requisitos legais.  

 

Ressalta-se que a promessa de distribuição de terras encontra-se prevista no 

próprio plano de governo dos investigados, como não poderia deixar de ser, já que se trata 

de programa elaborado e efetivado nessa gestão: 
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Em suma, o que se pretendeu com a visita foi a exposição das promessas de 

campanha. Como constaria do áudio completo do encontro, foram expostos os programas 

efetivados e ampliados pelos investigados, explicado à eleitora a existência de requisitos 

legais aos quais ela se adequava, e a pretensão de continuidade, no mandato a ser 

conquistado pelos investigados, dos programas sociais.  

 

Repete-se: não houve intenção, em qualquer momento do encontro, de ofertar 

vantagens à eleitora, mas tão somente demonstrar que seria benéfico ao povo de Joaquim 

Nabuco que a gestão municipal que promoveu e ampliou tantos programas sociais locais 

continuasse, inclusive findando esses programas por beneficiá-la, caso se enquadrasse nos 

requisitos legais. 
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Mister inferir que os autores adotam idêntica postura, englobando-se os 

programas sociais existentes ao plano de governo da oposição demandante, para mencionar, 

inclusive em programas de rádio de alcance regional, a intenção de efetivação das doações 

de terreno.  

 

É o que se verifica no minuto 26:06 da entrevista fornecida pelos autores à 

Rádio Cultura dos Palmares, ora disponível na página do Facebook da referida rádio, sob o 

link https://pt-

br.facebook.com/100013005369950/videos/1146530902457078/UzpfSTYxNTgyMjMwN

TE5NTc1MTozMTcyODYyMTIyODI1MDc3/ , ora em anexo. In verbis: 

 

Gente, quero agradecer e dizer que não se preocupe, 

porque nós vamos fazer... Ficou faltando muita coisa 

pra gente dizer aqui, mas pode ficar 

despreocupado que teremos casas populares, 

terrenos para doar para vocês e a pavimentação que 

hoje está sendo feita sem saneamento, eu vou corrigir 

e fazer pavimentação com saneamento, porque 

Joaquim Nabuco merece respeito. Joaquim Nabuco 

Volta a sonhar, mas volta a sonhar com a Frente 

Popular administrando a partir de Janeiro de 2021.  

 

Assim, nota-se, pelo contexto apresentado, que não houve tentativa de 

captação ilícita de sulfrágio pelos investigados, mas tão somente a subversão e corte 

deliberado da conversa tida com a eleitora, na qual os réus se limitaram a expor e explicar 

os benefícios que a continuidade da gestão traria, por intermédio dos programas sociais 

municipais, aos cidadãos de Joaquim Nabuco, tal como qualquer candidato faria. 

 

 

III.4 – DA AUSÊNCIA DE CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DA 

INEXISTÊNCIA DE VISITA À AMANDA 
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GABRIELY BARRETO DA SILVA OU DE 

OFERTAS DE VANTAGEM EM TROCA DE 

SEU VOTO. 

 

Imputam os autores aos Investigados, mediante juntada de outra Ata Notarial 

com declarações falaciosas, o oferecimento de vantagens à Sra. Amanda Gabriely Barreto 

da Silva. Teriam os investigados ido à residência da eleitora e oferecido R$ 200,00 (duzentos 

reais), além de um terreno ou aluguel popular, se ganhasse o pleito.   

 

Imperativo afirmar, de pronto, que a Sra. Amanda seria a amiga a qual se 

refere a Sra. Michelaine em suas declarações, que supostamente estaria na residência dessa 

última no momento da gravação do áudio apresentado na abertura da exordial. Em suas 

alegações, ao contrário, sustenta que o encontro se deu na própria residência, no dia 

05/11/2020. 

 

 Assim como a Sra. Michelaine, a Sra. Amanda é simpatizante da oposição 

autora, tendo sido orientada a sustentar perante o tabelião e esse Juízo a oferta de vantagens 

em troca de voto pelos investigados, a qual não aconteceu. 

 

Ao contrário do que infere a Sra. Amanda na ata notarial juntada aos autos, 

os investigados nunca fizeram oferta de vantagens em troca de seu voto ou, muito menos, 

lhe entregaram dinheiro para que neles votasse. Limitaram-se a expor o plano de governo e 

as propostas políticas, tentando conquistar a eleitora, em nenhum momento fazendo 

promessas de vantagens a ela destinadas.  

 

Ressalta-se que o acontecido teria se dado, pelo relato da Sra. Amanda, no 

mesmo dia do relatado pela Sra. Michelaine. Ainda assim, não se houve no áudio acostado 

aos autos a presença da Sra. Amanda ou menciona a Sra. Michelaine que teria sido ofertada 

vantagem à sua colega. 

 

Conclui-se, assim, que a Sra. Amanda subverte a realidade dos fatos, 

certamente orientada pelos autores, para consubstanciar a prática de captação ilícita de 
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sufrágio pelos investigados, a qual não aconteceu no caso em comento. Maior indício disso 

é ter a eleitora, pessoa popular, ter se dirigido ao cartório para registrar em ata notarial o que 

supostamente aconteceu – quando sequer deveria saber, tal como o cidadão médio, o que é 

uma ata notarial. Mais do que isso, curioso não apenas a Sra. Amanda tê-la providenciado, 

mas utilizado de jargão incomum a um popular, e ter findado a ata notarial resultante na 

posse dos autores. 

 

É possível perceber através da declaração da Sra. Amanda que existe um 

verdadeiro conluio na intenção de criar fatos que pudessem de alguma forma prejudicar o 

prefeito, valendo-se de falsas alegações as quais devem ser de pronto rechaçadas. 

 

 

III.5 – DA INEXISTÊNCIA DE CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DA 

INEXISTÊNCIA DE CONTATO COM 

CÍCERO SATURNINO DA SILVA OU DE 

PROMESSA DE VANTAGENS EM TROCA 

DE SEU VOTO. 

 

Ademais, foi acostada aos autos ata notarial com declarações de Cícero 

Saturnino da Silva, ora as quais são curiosamente parecidas com alegações da Sra. Amanda 

supra, imputando-se aos investigados a oferta de vantagem e entrega de dinheiro, realizada 

em outubro de 2020, para que votasse nos réus.  

 

Não houve, ao contrário do que sustenta, qualquer encontro, visita, reunião 

ou contato entre o Sr. Cícero e os investigados, seja na residência do popular ou dos réus. 

Não se prometeu ou entregou, em qualquer momento, valores ou vantagens outras em troca 

do voto do Sr. Cícero, consistindo as alegações consignadas em ata notarial em dolosas 

inverdades revestidas de fé pública.  

 

Note-se, ainda, que tal como ocorreu com a Sra. Amanda e os demais 

depoentes, as declarações consignadas nas atas não condizem com o dialeto de um popular 
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do interior de Pernambuco; não são utilizadas as palavras que se esperam no dia a dia ou de 

um relato de alguém sem formação acadêmica, assim como o Sr. Cícero.  

 

Trata-se, tal como as anteriores, de declaração falaciosa e unilateral, 

formulada sem qualquer evidência comprobatória, sob a orientação da oposição autora, a 

qual articula intrincada rede de populares para buscar o tabelião e consignar, em documento 

público, inverdades destinadas a manchar a campanha e a forma com a qual se portaram os 

candidatos durante a eleição municipal de 2020. 

 

 

III.6 – DA AUSÊNCIA DE CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DA 

INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE 

DOAÇÃO DE DINHEIRO PELO 

TESOUREIRO – SANSA. DA ALTERAÇÃO 

DAS IMAGENS E DA DELIBERADA 

INCORRÊNCIA DO JUÍZO EM ERRO. 

 

Narra a inicial que, no dia 15 de novembro de 2020, o Sr. ERALDO (vice-

prefeito eleito) jogou dinheiro da sacada da casa de sua irmã, em direção às pessoas que 

estavam na rua.  

 

Diante disso, a parte autora aduz que “a doação de dinheiro aos eleitores há 

havia ocorrido em momento anterior e foi corroborada a notícia de que no dia da eleição, 

em comemoração à vitória dos acusados, seria arremessado mais dinheiro”.  

 

Entretanto, a referida narrativa não corresponde a verdade dos fatos.  

 

Em verdade, o fato é que conduta efusiva, porém despida de má-fé, do vice-

prefeito, gerou, inegavelmente, repercussões na cidade. Ademais disso, a oposição política 

dos Defendentes se utilizou do fato para fazer provocações e ameaças ao grupo que saiu 

vitorioso nas urnas.  
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Como é consabido, a política nos municípios de interior toma todo o 

eleitorado por muita emoção e envolvimento, de sorte que os embates entre simpatizantes e 

militantes de grupos rivais é constante.  

 

Dessa forma, ainda para aqueles que não vivenciaram as chamas da emoção 

que tomou conta da cidade, é possível deduzir que o fato de o Sr. ERALDO ter, num gesto 

de efusividade e emoção, jogado dinheiro em direção à rua, esquentou por demais os 

estranhamentos entre simpatizantes e militantes das coligações adversárias.  

 

Assim, o vídeo do Sr. Wilson Raphael Monteiro da Silva (Sansa), nada mais 

é do que uma resposta dada, com ironia., as provocações realizadas por integrantes da 

oposição.  

Além disso, é preciso registar que a postagem se passou no dia 18 de 

novembro de 2020, e não no dia 15 de novembro de 2020, como um pré-anúncio de 

“distribuição” de dinheiro, como tenta induzir a parte autora. As conversas de Whatsapp a 

seguir comprovam a data do ocorrido: 
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 Não bastasse ter afirmado erroneamente a data do fato, no intuito de também 

modificar o contexto da história narrada, o vídeo anexado aos autos (DOC. 17) foi 

EDITADO pela parte autora.   
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O mostra o Sr. Wilson (Sansa) dançando um jingle de Sílvio Santos “quem 

quer dinheiro”, com notas de 50 reais com o rosto do Prefeito eleito estampado no papel.  

 

Como dito, trata-se de uma montagem feita pela própria oposição ao 

Prefeito reeleito, com o fim de gerar conotação de que seus os apoiadores, no caso, o 

tesoureiro do partido, tripudiam sobre as questões econômicas, gerando sensação de 

destemor, impunidade e autoconfiança no poder econômico.  

 

No vídeo original (em anexo), o Sr. Wilson (Sansa) comenta a participação 

da população nos eventos em favor do Prefeito reeleito e ironiza a fala da oposição que, 

naquele momento, dizia que os participantes dos eventos da coligação adversária eram todos 

de fora do município.   

 

No vídeo original, o Sr. Wilson (Sansa) dança o jingle oficinal da campanha 

“ta lindo, ta lindinho”. O vídeo original foi publicado no grupo do facebook Joaquim  
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Nabuco Terra do açúcar em 15/11/2020, conforme link abaixo - 

https://www.facebook.com/groups/1718814678396113/permalink/2853270961617140/ 

 

 

 

Assim, mais uma vez resta evidenciada a má-fé da coligação autora, uma vez 

que distorce a verdade dos fatos e até mesmo as “provas” anexadas aos autos.  
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III.7 – DA INEXISTÊNCIA DE CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DO DINHEIRO 

JOGADO DA SACADA APÓS VITÓRIA 

POR EXULTAÇÃO. DA AUSÊNCIA DE 

SUBSUNÇÃO DOS FATOS A NORMA DO 

ART. 41-A DA LEI 9.504/97. DA APOSTA 

GANHA E DA AUSÊNCIA DE DOLO. DO 

ALCANCE IDÊNTIDO A TODOS OS QUE 

ESTAVAM EMBAIXO, INCLUSIVE 

OPOSITORES. DA AUSÊNCIA DE 

INTENÇÃO DE COMPRAR VOTOS. 

 

Aduz a peça de ingresso que, no dia 15 de novembro de 2020, dia das eleições 

municipais, o candidato à vice-prefeito eleito no Município de Joaquim Nabuco/PE, 

comemorou a vitória nas urnas jogando dinheiro de sua varanda para as pessoas que 

transitavam na rua. Sem qualquer fundamento, aduz o autor que referida atitude seria uma 

“forma de pagamento” por votos, o que deveria ser enquadrado como captação ilícita de 

sufrágio.   

 

Decerto, a situação merece ser analisada sob uma ótica bastante técnica, a 

fim de se verificar que que não existe subsunção dos fatos apresentações a qualquer 

norma que configure ilícito eleitoral.  

 

De início, sobre a captação ilícita de sufrágio, cabe analisar o, exatamente, 

diz a Lei nº 9.504/97. Vejamos: 

 

 Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui 

captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, 

oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, COM O FIM DE 

OBTER-LHE O VOTO, bem ou vantagem pessoal de qualquer 

natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da 

candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil 

a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, 
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observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar 

no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 1.999) 

 

Analisando o tipo descrito na norma, verifica-se que o art. 41-A da Lei das 

Eleições, a fim de caracterizar a captação ilícita de sufrágio, elenca uma série de condutas 

(verbos) que devem ser desempenhadas acompanhadas de UM FIM ESPECÍFICO DE 

AGIR (dolo específico). 

 

Isso significa que se não ficar comprovada a finalidade específica, não 

haverá o ilícito eleitoral especificado no art. 41-A da Lei das Eleições. Isso porque, não 

há que se confundir o dolo genérico, caso em que a vontade do agente se esgota na prática 

da infração penal, não havendo nenhuma especificidade em sua conduta ; com o dolo 

específico, no qual a prática do crime pressupõe um especial fim de agir. 

 

Diante disso, analisando os fatos narrados na exordial, no dia 15 de 

novembro de 2020, dia das eleições municipais, após o encerramento do pleito e já diante 

do resultado das eleições, o candidato à vice-prefeito eleito no Município de Joaquim 

Nabuco/PE comemorou a vitória nas urnas jogando dinheiro falso de sua varanda para as 

pessoas, aleatórias, que transitavam na rua. 

 

Ora, ainda que, de algum modo, possa ser considera reprovável a conduta, 

decerto, não há nos fatos narrados o perfeito encaixe na norma do art. 41-A da Lei das 

Eleições.  

 

Isso porque, não houve doação, oferecimento, promessa, ou entrega de 

dinheiro a “eleitores”, COM O FIM DE OBTER-LHE O VOTO, nem poderia dada a 

manifesta falsidade das notas lançadas da sacada da residência de sua irmã. 

 

Uma, porque a conduta do vice-prefeito eleito não estava alicerçada no 

intuito de angariar votos, já que o pleito já estava encerrado e a vitória já havia sido 

anunciada, conforme consta, inclusive, na própria peça vestibular.  

 

Duas, porque não existiu a alegada “promessa de pagamento”, já que as 

notas foram jogadas de forma completamente aleatórias, de modo que não havia como 
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identificar quem, efetivamente, poderia alcançá-las. Em verdade, qualquer pessoa, 

absolutamente qualquer que fosse, que estivesse passando pelo local, teve a 

oportunidade de alcançar as notas.  

 

Diante da vitória nas urnas, em um estado de verdadeira euforia, o Sr. 

ERALDO pegou as notas falsas recolhidas durante uma campanha difamatória contra o 

Prefeito reeleito, que foram utilizadas na campanha de seu adversário, como forma de 

instigação entre os candidatos (fotos em anexo) e jogou aleatoriamente para as pessoas 

que passavam na rua.   

 

Nesse contexto, pode-se concluir que jamais poderia ter havido, seja no 

plano dos fatos ou das intensões, a suposta contraprestação/pagamento por compra de 

votos, uma vez que não existem elementos capazes de caracterizá-la.  

 

De toda forma, o Colendo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 

possui entendimento de que a captação ilícita de sufrágio é ilícito eleitoral que possui 

características específicas, e para subsunção do fato à norma é necessário que: a) reste 

provada uma das condutas do tipo; b) o agente tenha agido imbuído em um fim específico, 

a obtenção do voto do eleitor; c) o fato ocorra durante o período eleitoral. Vejamos: 

 

RECURSO ELEITORAL. AIJE. PRELIMINAR. REJEITADA. ABUSO  

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AIJE. ABUSO DE PODER 

ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA 

DE PROVA ROBUSTA. PONDERAÇÃO DE ELEMENTOS DE 

PROVA. RECURSO DESPROVIDO. (…). Pelas provas dos autos, não 

se constata a alegada distribuição de vantagens, nem tampouco a 

intenção de restringir a liberdade do voto, carecendo de elementos para a 

configuração de abuso de poder econômico ou de captação ilícita de 

sufrágio relativamente a este fato.3. A captação ilícita de sufrágio é 

ilícito eleitoral que possui características específicas, e para 

subsunção do fato à norma é necessário que: a) reste provada uma 

das condutas do tipo; b) o agente tenha agido imbuído em um fim 

específico, a obtenção do voto do eleitor; c) o fato ocorra durante o 

período eleitoral4. As declarações tomadas a termo nas atas notariais 

têm seu peso, mas foram colhidas de maneira unilateral, sem a 

presença dos advogados das partes e longe dos olhos do juiz. Nenhuma 
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testemunha ouvida em juízo confirmou tais informações, declarando ter 

presenciado a suposta compra de votos.5. Ressalto que o juiz é o diretor 

do processo e o destinatário da prova. Neste caso, não se trata de negar fé 

a documento público, mas de sopesá-lo e considerá-lo insuficiente para, 

isoladamente, ter como verdadeiras as alegações e ser fundamento para 

configuração da captação ilícita de sufrágio.6.Recurso desprovido. 

Sentença mantida. (RE  nº  673-91,  Ac.  de  27/11/2017,  Relator   

Desembargadora   Eleitoral   Karina   Albuquerque   Aragão   de Amorim) 

 

 

DE PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃOILÍCITA DE SUFRÁGIO. 

PROVAS. FRAGILIDADE.1. O fato, em tese, pode ter repercussão 

eleitoral, razão pela qual a ação de investigação judicial eleitoral éa via 

adequada.2. A finalidade de se obter votos com as benesses oferecidas 

não é demonstrada nem nos vídeos, nem na análise da documentação, 

que serviu para se assegurar a continuidade de trabalhos de gestão 

voltados àcomunidade.3. A tecnologia permite, com facilidade, a 

gravação de fatos e condutas do cotidiano, o que exige ainda mais rigor 

nas instruções processuais, para que os autos apontem, com mais 

convicção, a realidade dos fatos, mormente quando a jurisprudência 

reconhece a licitude de gravações ambientais.4. A condenação não pode 

se fundar em ilações, há de se arrimar em provas inconcussas.(RE nº 

393-11, Ac. de 18/12/2017, Relator Desembargador Eleitoral Agenor 

Ferreira de Lima Filho) 

 

Pelas provas dos autos, não se constata a alegada distribuição de 

vantagens, nem tampouco a intenção de restringir a liberdade do 

voto, carecendo de elementos para a configuração da captação ilícita 

de sufrágio. O evento e o contexto fático  que o envolveu, apreciados com 

a cautela que demanda a aplicação da penalidade de cassação do diploma, 

não exalam a gravidade necessária à configuração do abuso de poder. 

Ação julgada improcedente. (AIJE nº 1563-61, Ac. de 27/03/2017, Relator 

Desembargador Eleitoral José Henrique Coelho Dias da Silva) 

 

No caso em apreço, resta evidente que não houve a subsunção dos fatos à 

norma, a fim de caracterizar a captação ilícita de sufrágio, já que não estão presentes as 

características específicas imprescindíveis à caracterização do ilícito. Isso porque o 

agente do fato NÃO estava imbuído em um fim específico de obtenção do voto do eleitor, 
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uma vez que a eleição já estava finalizada (o fato ocorra APÓS o pleito eleitoral) e a vitória 

já estava definida.  

 

A seguir, algumas imagens das “notas de papel”, réplicas grosseiras de notas 

de 50 e de 30 reais que foram utilizadas na campanha pelos dois grupos que disputaram a 

prefeitura.  
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Para finalizar esse ponto, não se pode deixar de mencionar a descarada má-

fé do autor ao tentar induzir este juízo a erro, quando traz aos autos um vídeo de um padre 

lotado no Município de Palmares, durante uma missa realizada em Palmares, que na 

pregação falava sobre o pleito ocorrido naquele Município. 

 

Ainda que o vídeo tivesse alguma relação com o Município de Joaquim 

Nabuco nada provaria. Não bastasse isso, como dito, a mídia apenas trata da opinião de um 

Padre sobre a disputa eleitoral ocorrida em Município que não participa desta demanda e 

com ela não possui qualquer relação.   

 

Deste fato, somente podemos extrair o cristalino desespero da parte autora 

em buscar argumentos, ainda que inconsistentes e impertinentes, para, a qualquer custo, 

buscar enquadrar os Defendentes em supostos ilícitos eleitorais.  

 

 

III.7.1 – DO SUPOSTO RECEBIMENTO DE VALORES POR JANDSON 

DOMINGOS DA SILVA. DA IMAGEM EM LOCAL DISTINTO DAQUELE QUE 

AFIRMA TER GRAVADO O VÍDEO APÓS RECEBER OS VALORES E DA 

UTILIZAÇÃO DE NOTAS DE CEM REAIS. DO AMASSADO DAS NOTAS E DA 

INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS QUE TERIA RECEBIDO DO VICE-PREFEITO. 

DA FALSIDADE DAS ALEGAÇÕES. 

 

No que diz respeito a declaração do Sr. Jadson, o vídeo anexado foi gravado 

no próprio aparelho apresentado ao tabelião.  

 

Porém o vídeo é tão somente do declarante afirmando que pegou dinheiro 

supostamente jogado por Eraldo, não há qualquer relação com o fato ocorrido dia 

15/11/2020. É um vídeo produzido pelo declarante em que apenas ele aparece narrando a 

suposta situação de Eraldo jogar dinheiro. 

 

 Nota-se a fragilidade ou no mínimo a desesperada intenção de gerar um fato 

capaz de configurar um ilícito eleitoral que se utiliza como argumento o fato do Sr. Jadson 

Num. 56754579 - Pág. 65Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 12/12/2020 21:08:41
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121221084126300000054494925
Número do documento: 20121221084126300000054494925

Num. 13843411 - Pág. 105



 
 
 
 

 
 
 
 

66 

exibir notas amassadas de dinheiro, tentando induzir que estas cédulas seriam as mesmas 

cédulas atiradas pelo Sr. Eraldo.  

 

 Sendo assim, é impossível concluir que as notas por ele apresentadas no 

vídeo seriam as mesmas que aparecem sendo atiradas por Eraldo em outro vídeo. Uma, 

porque as notas arremessadas (as verdadeiras e as de papel) eram todas notas de cinquenta 

reais, enquanto o declarante mostra no seu vídeo notas de cem reais. Duas, porque dizer que 

as notas de dinheiro amassadas “comprovam” que foram adquiridas após o ato do Sr. Eraldo, 

é querer, por demais, forçar um argumento.  

 

Tudo isso só demonstra a insubsistência dos argumentos e a tentativa, 

maliciosa, de tentar enquadrar os Defendentes em suposto ilícito.  

 

 

III.7.2 – DO SUPOSTO RECEBIMENTO DE VALORES POR ALAN FELIPE 

HERMINIO SOUZA DA SILVA. DA INEXISTÊNCIA DE CONTATO E DA 

FALSIDADE DAS ALEGAÇÕES. 

 

Acosta-se à exordial ata notarial a qual o Sr. Alan Felipe Herminio narra, 

igualmente com termos incomuns ao homem popular médio, que teria testemunhado o 

arremesso pelo vice prefeito investigado de notas de dinheiro, e teria supostamente se 

apropriado de algumas das notas, em valor total de cento e cinquenta reais. Mais ainda, 

afirma que teria observado enquanto o vice teria descido da sacada e entregue dinheiro 

pessoalmente aos eleitores.  

 

Entretanto, a despeito de ter ocorrido de fato o arremesso de notas, tal como 

consignado supra, não houve qualquer contato prévio ou posterior com os eleitores que 

integravam indistintamente a multidão abaixo da sacada, ora os quais receberam as notas na 

efusividade do vice-prefeito eleito pela sua vitória.  

 

É flagrante inverdade eivada de má-fé que o investigado teria descido e 

deliberadamente entregue notas de dinheiro aos eleitores diretamente, haja vista que isso 
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não aconteceu, consoante amplas imagens e vídeos divulgados na mídia e constantes dos 

próprios autos. 

 

Não houve, consoante asseverado supra, deliberada entrega de dinheiro a 

quaisquer eleitores ou sequer a identificação de quem estava recebendo os valores 

derramados. Não houve vontade ou deliberada tentativa de dar o dinheiro à população, mas 

tão somente um momento de descontrole por efusividade do vice-prefeito.  

 

Todas as demais alegações constantes da ata notarial, suspeitamente bem 

articuladas para um popular, são mentiras destinadas a induzir esse juízo a erro. 

 

 

III.8 – DA AUSÊNCIA DE ABUSO DE 

PODER POLÍTICO OU ECONÔMICO. DO 

PRONTO CUMPRIMENTO DA LIMINAR 

DE BUSCA E APREENSÃO E DA 

INEXISTÊNCIA DE “KIT BRINDE” OU 

QUAISQUER OUTROS INDÍCIOS DE 

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA 

RESIDÊNCIA DO PREFEITO ELEITO. DA 

CERTIDÃO JUDICIAL CONSTANTE DOS 

AUTOS E DA FÉ PÚBLICA. 

 

Inicialmente, cabe esclarecer que de fato no dia da eleição foi realizada busca 

e apreensão na residência do prefeito nos autos do processo nº 0600677-83.2020.8.17.0038, 

porém conforme certidão a seguir, nada foi localizado e o processo foi extinto com situação 

atual de arquivamento, com trânsito em julgado: 
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Salienta-se que os vídeos anexados a estes autos que apontam suposta movimentação ilícita 

em frente à casa do prefeito e já haviam sido acostados nos autos do processo de busca e 

apreensão, já arquivado. 

  Cabe destacar que o Autor falsamente notícia que não houve cumprimento imediato 

da busca e apreensão o que não é verdade, pois conforme consta dos autos foi realizado o 

cumprimento naquele mesmo dia 15/11/2020. 
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III.9 DA AUSÊNCIA DE ABUSO DE 

PODER POLÍTICO OU ECONÔMICO. DA 

NOMEAÇÃO DE CARGOS 

COMISSIONADOS DE SERVIDORES 

COMISSIONADOS POR NECESSIDADE 

DA PREFEITURA. DOS CARGOS DE 

LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO E 

DO PERÍODO PERMITIDO. 

 

Alegam os autores que os investigados teriam realizado a nomeação de 

servidores fantasmas para ocupar cargos que antes seriam ocupados por pretensos 

candidatos. Sem qualquer elemento de prova mais robusto, buscam forjar um fato político 

a partir de uma decisão que deve-se pautar pelo direito. 

 

Posto isto, verifica-se que o conjunto probatório colacionado aos autos pela 

parte autora não obteve êxito na comprovação das alegações imputadas em detrimento da 

parte investigada, pois não reúne provas capazes de fazer jus à inelegibilidade pleiteada, não 

podendo esta ser presumida, mas cabalmente demonstrada. 

 

Como sabido, Excelência, os cargos em comento são de LIVRE nomeação 

e exoneração. O gestor fica completamente livre para decidir, a critério de sua confiança, 

quem irá ou não ocupar aquele cargo.  

 

Conforme previsão expressa da Constituição Federal, em seu artigo 37, 

inciso II, os cargos em comissão são providos por livre nomeação e exoneração em caráter 

transitório. Isso significa que à autoridade competente é dispensada de expor os motivos no 

ato de nomear e exonerar pessoas para tais cargos. 

 

Embora a nomeação e exoneração de servidor se dê por ato administrativo 

discricionário, conforme oportunidade e conveniência da Administração Pública, não há que 

se falar em arbitrariedade, tendo em vista a existência permissivo legal e constitucional.  

 

Com efeito, o ocupante de cargo em comissão, que não depende de concurso 
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público para ingresso, no caso de demissão, esta ocorrerá ad nutum, isto é, sujeita à completa 

vontade da autoridade que tenha feito a nomeação, prescindindo, inclusive, de qualquer 

procedimento administrativo. Nesse sentido, o MS nº 22.644-7/DF, Rel. Min. Maurício 

Corrêa, DJ 19.11.1999.  

 

É vasta a jurisprudência dos Tribunais Superiores nesse sentido: 

 

É que os cargos públicos ou são providos mediante concurso público, ou, 

tratando-se de cargo em comissão, mediante livre nomeação e 

exoneração do chefe do Poder Executivo, se os cargos estão na órbita 

deste (CF, art. 37, II, art. 84, XXV). [ADI 123, rel. min. Carlos Velloso, 

j. 3-2-1997, P, DJ de 12-9-1997.] = ADI 2.997, rel. min. Cezar Peluso, j. 

12-8-2009, P, DJE de 12-3-2010 

 

Assim o ato que exonera ocupante de cargo comissionado ad nutum é praticado 

no exercício do poder discricionário do administrador público que, em vista das 

circunstâncias, escolhe a solução que melhor atende ao interesse público. Esta solução não 

comporta revisão pelo Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, irrazoabilidade e 

desproporcionalidade, o que não é o caso. Neste sentido, confiram-se: RE 629.574-AgR, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o AI 805.121-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; e o ARE 

702.933-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 800.892- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.  

 

Por tudo isso, não há que se falar em qualquer tipo de 

ilegalidade/inconstitucionalidade nas exonerações/nomeações tratadas nos autos.  

 

III.10 DA CONTRATAÇÃO POR 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

EM PERIODO VEDADO. 

 

Sem delongas, o autor apenas afirma que a atual gestão do Município de 

Joaquim Nabuco, reeleita para o mandato 2021/2024, realizou contratações por excepcional 

interesse público em período vedado por lei.  

 

A fim de tentar embasar suas ilações, colaciona o art. 73 da Lei 9.504/97.  
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 

candidatos nos pleitos eleitorais: 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 

causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou 

impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou 

exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que 

o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno 

direito, ressalvados: (…) 

 

Ou seja, para o pleito de 2020, a data limite para realizar nomeações, 

contratações e admitir pessoal foi o dia 15/08/2020.  

 

O objetivo da norma é evitar que o gestor, que está terminando o seu mandato, 

encha a máquina púbica com servidores e gere, por consequência, uma despesa expressiva 

que deverá ser suportada pela nova gestão.  

 

No caso em apreço, o autor apresenta uma lista de nomes de pessoas que 

supostamente teriam sido contratadas após o período permitido em lei. Entretanto, conforme 

pode ser averiguado por meio dos contratos ora anexados aos autos, as contratações 

ocorreram dentro do período permitido em lei, ou seja, até 15/08/2020.  

 

Mister esclarecer que apenas 3 (três) contratações foram feitas após o dia 

15/08/2020, sendo as três de profissionais da área da saúde e indispensável ao pleno 

funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS – Casas Novas, Engenho Bom Gosto 

e Boa Vista).  

 

Perceba-se que, por meio das referidas contratações, não houve o 

desvirtuamento do insculpido na norma que veda a contratação, já que não houve o 

intuito de “inchar” a máquina pública e gerar despesas desproporcionais para a gestão 

posterior, inclusive porque o Prefeito está sendo reeleito.  
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Ao revés, o que ocorreu foi a mais evidente necessidade de se manter o sistema 

de saúde funcionando dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, principalmente 

em um ano marcado pela crise de saúde pública causada pela pandemia do coronavirus.  

 

Decerto, os Gestores optaram por honrar o efetivo interesse público 

existente naquele momento, que era possibilitar o integral funcionamento do serviço 

de saúde municipal e oferecer para os municípios toda a estrutura de saúde necessária. 

Outra decisão não atenderia aos ditames essenciais da verdadeira justiça, nem 

cumpriria a obrigação constitucional de garantir a prestação de efetivo sistema de 

saúde, ainda por cima neste ano em que a população brasileira e mundial já foi por 

demais massacrada em razão da pandemia:  

 

 

Por fim, é preciso registrar que os profissionais contratados são remunerados 

com verbas provenientes da União e este especificamente para o custeio do sistema de 

saúde básica implantado pelos Municípios.  

 

A Política Nacional da Atenção Básica - PNAB, aprovada pela Portaria N° 

2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, é desenvolvida com o mais alto 
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grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das 

pessoas. Referida portaria traz condições indispensáveis para o correto desenvolvimento da 

política e que são verdadeiras condições para o aporte de recursos financeiros pelo Governo 

Federal para os Municípios. Dentre os requisitos, está a necessidade de que as equipes 

multidisciplinares de atendimento nas unidades básicas de saúde estejam completas!  

 

Assim, diante de todo o contexto apresentado, resta claro que os Gestores 

Municipais priorizaram suas obrigações constitucionais de prestar serviço de saúde pública 

de qualidade à população, e em atendimento aos ditames fixados pelo Ministério da Saúde 

para assegurar a adequada prestação dos serviços e o aporte de recursos destinados à saúde.  

 

Não bastasse isso, os Defendentes requerem que esse juízo analise a matéria 

com base nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez 

que a suposta irregularidade apontada ocorreu por meio da contratação de apenas 3 

servidores para atuar na área da saúde, de modo que fosse garantida a continuidade, 

adequação e eficiência da prestação do serviço público.  

 

III.11 DA INEXISTÊNCIA DE GASTOS 

QUE NÃO TRAMITARAM PELA CONTA 

DE CAMPANHA. 

 

Mais uma demonstração do afã em acusar o Representado, que o Autor anexou aos 

autos vídeo do Padre Noberto, porém como narra a própria inicial o Padre relata a realidade 

das eleições na cidade de Palmares, conforme abaixo: 

 

 

 

III.12 DA DELIBERADA TENTATIVA DE 

PREJUDICAR OS INVESTIGADOS, COM 

ALEGAÇÕES FALSAS E INFUNDADAS.  
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Conclui-se que todos os declarantes nos autos possuem o mesmo interesse, qual seja, 

de alguma forma tentar evitar a diplomação e a consequente posse do prefeito e vice eleitos, 

posto que narram fatos que teriam ocorrido anteriormente ao resultado das eleições e em 

razão do resultado adverso aos seus interesses tentam por esta via atingir o prefeito e vice 

eleitos. 

 

Nota-se que todos os declarantes, trazidos pelos autores enquanto depoentes na 

tentativa de se evadir à produção de prova testemunhal para oitiva das inverdades em 

ambiente judicial submetido ao fulcro do contraditório, são declaradamente apoiadores dos 

demandantes, e se prestariam a qualquer coisa para verem eleitos os seus representantes de 

estimação, tal como os próprios candidatos autores.  

  

   Outro ponto que demonstra desesperada tentativa de alcançar, ao arrepio da 

democracia brasileira, a diplomação sem terem sido escolhidos pelos cidadãos de Joaquim 

Nabuco, é tentar correlacionar, na exordial, o resultado das eleições com a suposta captação 

ilícita de sufrágio, de forma a afirmar que as condutas ilícitas supostamente perpetradas 

seriam necessárias e significantes, haja vista a diferença de votos entre o candidato vencedor 

e o candidato vencido, num total de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) votos - ora para os 

Autores, uma pequena diferença. 

 

Entretanto, pertinente ressaltar que, no município de Joaquim Nabuco, a história nos 

mostra que as diferenças de votos entre vencedores e vencidos sempre foram pequenas; 

como exemplo disso, nas eleições de 2016, em que concorreram para o cargo de prefeito de 

Joaquim Nabuco os mesmos candidatos desta eleição de 2020, a diferença entre vencedor e 

vencido foi de apenas 25 (vinte e cinco) votos, onde o candidato vencido à época era o 

candidato da situação e o candidato vencedor por sua vez, era o candidato da oposição, ora 

autor nos presentes autos.  

 

Acresce-se, apenas por amor à argumentação, que em todas as eleições para prefeito 

na região da Mata Sul de PE, as diferenças se mantiveram em patamar inclusive inferior aos 

de Joaquim Nabuco.  
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É patente a má-fé: consideram os autores a diferença de votos pequenas, a despeito 

de terem tomado parte de pleito com diferença quase trinta vezes menor de votos entre si e 

os investigados, de forma a sensibilizar e justificar a inferida necessidade dos atos ilícitos 

que imputa aos investigados. 

 

  Conclui-se, assim, que os autores adotarão todas as medidas em seu poder para tentar 

alcançar o que falharam em fazer no pleito autoral, o que seja, a vitória com respeito à 

democracia brasileira e serem alvo legítimo da escolha dos cidadãos de Joaquim Nabuco.  

 

IV. DOS REQUERIMENTOS FINAIS. 

 

Ex positis, por tudo que dos autos consta, requer a restituição, in totum, do 

prazo destinado à apresentação da peça contestatória, a fim de que a defesa possa ser melhor 

instruída, com o tempo e dedicação necessários ao pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa.  

 

Outrossim, espera e requerem os Investigados que os pedidos contidos na 

presente AIJE sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES, em face da patente 

ausência de provas suficientes a comprovar a prática dos ilícitos a si imputados, quais sejam, 

captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico. 

 

Protesta e de logo requer, pela produção de todo o gênero de provas em 

direto admitido, inclusive depoimento pessoal dos Investigados, inquirição das testemunhas 

abaixo arroladas, juntada de novos documentos e outras mais que se fizerem necessárias à 

demonstração da VERDADE e ao deslinde da QUESTÃO.  

 

Em especial, requer a realização de perícia do vídeo de Ids. 48201022 e 

48201023, bem como do áudio de Id. 48201007, com vistas a identificar a veracidade do 

conteúdo, ou existência de adulteração, manipulação de imagens e cortes no conteúdo, bem 

como o dia de gravação, pessoas presentes e local de ocorrência. 
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Pede deferimento. 

Joaquim Nabuco (PE), 12 de dezembro de 2020. 

 

 

AUGUSTO CÉSAR DE LIRA SOUZA 

OAB/PE n° 48.735 

 

ÉLIDA FERNANDA RODRIGUES E SILVA 

OAB/PE n° 35.485 
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ROL DE TESTEMUNHAS 

 

1. DANIELE LOPES DA SILVA, Residente à Rua da Boa Fama, nº 546, centro, 

Joaquim Nabuco – PE.  

2. ALBÉRICO GOMES DA SILVA, residente à Rua José Maria da Rocha, nº 85, 

centro, Joaquim Nabuco – PE.  

3. EGLÊBSON CANDIDO DE MENZES, residente à Rua Zenóbio de Melo, nº 390, 

centro, Joaquim Nabuco – PE.  

4. JOSE SEVERINO DA SILVA, residente à Travessa Dr. Silas Cabral, nº 91, centro, 

Joaquim Nabuco – PE.  

5. WALBERIKA FERREIRA DE SOUZA, residente à Rua da Paz, nº 305, centro, 

Joaquim Nabuco – PE. 

6. CLAUDIO FELIPE RAIMUNDO DE SOUZA SILVA, residente à Rua da Paz, 

nº 111, centro, Joaquim Nabuco – PE.  

7. EVERSON JOSÉ DE AQUINO SILVA, residente à Rua Dr. Silas Cabral nº 429, 

centro, Joaquim Nabuco – PE.  

8. JEFERSON ALVES DOS SANTOS, residente à Rua da Assembleia de Deus, nº 

2051, Bairro Cuiabá, Joaquim Nabuco – PE.  

9. ROGÉRIO BATISTA DA SILVA, residente à Rua São José, nº 115, centro, 

Joaquim Nabuco – PE.  

10. SALVANI GOMES JESUINO, residente à Rua Santiago Pereira da Costa, nº 30 – 

A, Centro, Joaquim Nabuco – PE. 

11. ARON SIQUEIRA DE FRANÇA, residente à Av. Águia de Haia, nº 225, bloco 1, 

AP 53, Bairro Parque Paineras, São Paulo – SP, CEP nº 03694000.      
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COLIGAÇÃO UNIÁO POR JOAQUIM NABUCO 

PTB / SD / MDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2024 

PLANO DE GOVERNO 

DA CIDADE DE JOAQUIM NABUCO - PE 
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PROPOSTA DE GOVERNO 

 

A Coligação União por Joaquim Nabuco composta pelos Partidos PTB/SD/MDB 

apresenta as propostas de governo do candidato a Prefeito ANTONIO RAIMUNDO 

BARRETO NETO e Vice - Prefeito ERALDO DE MELO VELOSO, para a Gestão 

2021/2024. Homens comprometidos com as causas dos menos favorecidos, que à frente do 

nosso município irão trabalhar incansavelmente para continuar o desenvolvimento pleno no 

que diz respeito a valorização e o respeito ao servidor público, bem como de toda sociedade 

Nabuquense. 

 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão comprometida com a Saúde, 

Educação, Moradia, Transporte, Meio Ambiente, Saneamento, Segurança, etc.,  

 

Trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra um amplo 

desenvolvimento social e contempla todas as camadas da sociedade.  

 

1. SAÚDE 

 

 Aplicar cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e agentes 

de endemias;  

 Continuar garantindo o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e 

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde; 

 Promoção de campanhas itinerantes, em toda Zona Urbana e Rural, voltadas a 

exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos;  

 Construção de novos Postos de Saúde da Família nos bairros da Boa vista, Martins 

Junior e Cuiabá, além de construir também nos engenhos Machado, Ribingudo, 

Colombo e Jaqueira. No mais, manter a estruturar dos postos já existentes nos 

bairros da cidade e Zona Rural; 

 Implantar o Programa Saúde do Aluno- envolvendo ergonomia em sala de aula, 

análise postural, nutricional, oftalmológica, da saúde bucal, da acuidade auditiva e 

cidadania; 
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 Seguir com Programa de Saúde nos Bairros e na Feira – garantindo a educação e 

sensibilização permanente dos profissionais da área da saúde e o acesso da 

população, ao controle da pressão arterial, diabetes, etc; 

 Implementar o bloco cirúrgico na Unidade hospitalar do município para realização de 

cirurgias de pequeno e médio porte; 

 Construir uma Unidade de Saúde para Mulher; 

 Aquisição veículo de saúde com implementos médicos e odontológicos e demais 

especialidade para o atendimento às áreas que não possuem posto de saúde;   

  

2. EDUCAÇÃO 

  

 Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa);  

 Oferecer curso de robótica em todas as escolas do município; 

 Implantação do Programa de Informática nas escolas;  

 Garantir que 100% das crianças com 7 anos de idade estejam alfabetizadas;  

 Garantir a repartição, nos termos legais, com os professores, dos valores fruto do 

Precatório do FUNDEF; 

 Debater com os professores as melhorias necessárias ao Plano de Cargo e 

Remuneração com garantia do piso salarial vigente; 

 Continuar incentivando a qualificação do professor, oferecendo Formação 

Continuada, visando o progresso do aluno; 

 Oferecer aos professores curso de formação de educação inclusiva; 

 Ampliar o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL; 

 Continuar garantindo transporte escolar adequado a alunos com necessidades 

especiais; 

 Implantação de Cursos técnicos em parceria com empresas;  

 Continuar garantindo Kit Escolar e Fardamento a todos os alunos da zona urbana e 

rural; 

 Ampliar o Transporte Gratuito para as faculdades de Caruaru e Palmares 

 Continuar garantindo o fornecimento da merenda escolar para todas as escolas da 

zona urbana e zona rural; 

 Seguir como PROGRAMA DEPOIS DA ESCOLA (integrando educação, cultura e 

esportes), suspenso em virtude da pandemia do Covid-19  
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 Manter o acesso direto da educação com os profissionais da Assistência Social para 

avaliação das condições da família do aluno com dificuldades na escola. 

 Preparação do estudante para ingressar no ensino médio. 

 Manter a distribuição de Tablet para os alunos do Ensino Fundamental II e ampliar a 

distribuição dos referidos Tablet para todos os alunos do Ensino Fundamental I. 

 Aquisição de novos ônibus para secretaria de Educação, além de seguir com a 

manutenção daqueles já adquiridos. 

 Buscar Parcerias com a escola técnica Estadual para o oferecimento de cursos aos 

estudantes do município. 

 Criar o Programa Pensando no Futuro, oferecendo cursos preparatórios para o 

Vestibular e para o ENEM. 

     

3. INFRAESTRUTURA 

 

 Construir escola de ensino fundamental no bairro do Carecão; 

 Construir abrigos nas paradas dos ônibus; 

 Construção de um Polo Comercial; 

 Construção do matadouro público; 

 Manter a conservação e o melhoramento das estradas e rodagens da Zona Rural; 

 Construção de uma Praça na Usina Pumaty;  

 Asfaltar todas as ruas da cidade  

 Duplicar as vias de acesso à cidade; 

 Regulamentação do trânsito de Joaquim Nabuco; 

 Construção de casas populares para pessoas que residam e local de risco ou difícil 

acesso. 

  

4. TRANSPORTE 

 

 Seguir com a manutenção da frota do município, além da aquisição de novos 

veículos. 
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5. AGRICULTURA 

 

 Apoiar programas de desenvolvimento rural que privilegiem a diversificação da 

produção. Novas áreas como piscicultura, apicultura e fruticultura podem gerar 

novas rendas e oportunidades no campo; 

 Continuar garantindo o escoamento de produção agrícola, piscicultura, apicultura, 

etc. para comercialização feira do município; 

 Implantação de Programa de extensão Rural (assistência técnica e distribuição de 

sementes) de acordo com a aptidão de cada povoado; 

 Garantir o atendimento ao produtor rural com a Patrol, retro escavadeira, trator com 

sulcador e arados e etc. 

 Garantir a compra de parte da produção agrícola para a merenda escolar do 

Município percentual de 30%; 

 Estimular a constituição de cooperativas oferecendo Capacitação ao produtor rural 

para industrialização da sua produção. 

 

6. AÇÃO SOCIAL 

 

 Ampliar o programa CRAS nos Bairros e nas Comunidades.(Cras Itinerante); 

 Criar o PROGRAMA NABUCO EM AÇÃO – Com o objetivo de levar 

gratuitamente serviços essenciais à população dos bairros e zona rural, propiciando 

acesso à emissão de documentos, cadastramento em programas sociais, justiça, 

saúde, cultura, arte e lazer; 

 Seguir garantindo a manutenção do PROGRAMA DO CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - Capacitando os funcionários ao Atendimento e a 

identificar o idoso em situação de risco – Oferecer serviços de atendimento e atenção 

aos idosos nas áreas de saúde, fisioterapia, psicologia, atividades ocupacionais, lazer 

e apoio sócio-familiar. Organizar o Conselho Municipal do Idoso;  

 Continuar promovendo a inclusão social da população em situação de risco, 

vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e 

federais cujo foco seja a erradicação da pobreza 
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 Seguir com a articulação junto a rede não governamental de assistência social e com 

as outras políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde, educação, trabalho 

e segurança pública, para responder com efetividade à diversidade das necessidades 

 Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como 

espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada 

 Seguir garantindo a continuidade dos programas já existente, como Mãe Coruja com 

cursos profissionalizantes. 

 Criar programas que visem à melhoria da saúde física aos idosos, inclusive 

construindo uma piscina para o oferecimento de hidroginástica para os mesmos.  

 Promover junto aos grupos de mulheres seminários buscando novas alternativas com 

o objetivo de estimular a maior participação das mulheres e obtenção de aumento na 

renda familiar. 

 Promover, apoiar e melhorar o atendimento aos Grupos da terceira idade 

oportunizando viagens e passeios de integração. 

 Seguir com o Programa de distribuição de cesta básica as famílias de baixa renda. 

  Manter o apoio às associações de bairro do município além do estímulo a criação de 

novas associações. 

 Promover a urbanização e a distribuição de terras para moradia dos munícipes.  

  

7. ESPORTE 

 

 Seguir com PROJETO NABUCO OLÍMPICO – com o objetivo de descobrir e 

estimular atletas e equipes, para tanto, promovendo: jogos escolares, regionais, jogos 

da juventude, e outros esportes Olímpicos, estimulando diversificação de 

modalidades; 

 Reforma e ampliação do Estádio Municipal, com a construção banco de reservas, 

melhorias dos vestiários e novas arquibancadas; 

 Assegurar o apoio aos portadores de necessidades especiais na prática de esportes;     

 Incentivo à participação em campeonatos e torneios estaduais e nacionais; 

 Continuar estimulando a realização de campeonatos urbanos e rurais tanto de futebol 

de campo como de futebol de salão.  

 Manter o apoio aos atletas locais em competições regionais e nacionais.  
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8. CULTURA 

 

 Criar a CASA DA CULTURA;  

 Apoiar e promover, cursos de artes plásticas, artesanato, teatro, dança, etc; 

 Apoiar exposições de trabalhos artesanais, culturais e etc. 

 Restauração do Cine Brasília; 

 Apoio aos artistas da terra com a divulgação e valorização de seus trabalhos;  

 Criação do Festival do Estudante com práticas culturais específicas aos alunos do 

município tanto da cidade como da zona rural; 

 Manter o compromisso com a realização das festividades em data comemorativas, 

como: Carnaval, Dia das Mães, Festas Juninas, Dia dos Pais, Dia das Crianças, 

Festividades de fim de ano e principalmente a FESTA DO AÇUCAR, evento 

tradicional do município que atrai espectadores de todo o Estado. 

 Promover a sexta-feira cultural, evento voltado a proporcionar um espaço aos artistas 

da terra nas mais diversas áreas de cultura.   

 

9. MEIO AMBIENTE 

 

  Elaboração de plano municipal de desenvolvimento socioambiental que proteja os 

recursos ambientais (água, ou flora e fauna) e que se baseie no regramento do uso do 

solo, no crescimento econômico e na sustentabilidade; 

 

10.  SEGURANÇA 

 

 Manter um sistema integrado com as policias civil e militar voltados a combater a 

criminalidade municipal; 

 Capacitação da guarda municipal; 

 Ampliar a frota motorizada da guarda municipal de Joaquim Nabuco; 

 Ampliar o programa de monitoramento através de câmeras de vigilância em toda a 

cidade e zona rural; 
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11. ADMINISTRAÇÃO: 

  

 Realização de concurso público nas mais diversas áreas; 

 Construção de um centro administrativo; 

 Reafirmar o compromisso do pagamento antecipado dos salários dos funcionários do 

município respeitando de forma igualitárias funcionários do município.  

 Manter o apoio à associação de transporte alternativo do município assim como o 

apoio à associação dos mototaxistas do município; 

 Manter um programa de integração de informações e ações entre as secretarias do 

Município; 

 Programa prefeitura nos bairros, deslocando o centro a administrativo do município 

até os bairros, zona rural.  

 

12.  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 

 

 Fomentar incentivos às pequenas e médias empresas; 

 Estimular constantemente a qualificação dos diversos serviços que sejam necessários 

ao atendimento de toda a população. 

 Estimular a geração de empregos mediante atração de empresas industriais e do apoio 

a elas, a fim de que possam explorar as vocações naturais do município e do povo; 

 Realizar parceiras voltadas ao oferecimento de cursos profissionalizantes;   

 Realizar ações com o objetivo de voltar a estimular o comércio municipal, geração de 

emprego e renda; 

 

   São as nossas propostas. 

 

Joaquim Nabuco, 21 de setembro de 2020. 

 

 

_________________________________ 

Antônio Raimundo Barreto Neto 

Candidato a Prefeito de Joaquim Nabuco – PE 
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ATENDIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DURANTE PANDEMIA - COVID-19 

Objetivo: Disponibilizar instrumentos, orientações, manejo e controle das condições de saúde de cada Rede de Atenção à Saúde observando a 
coordenação do cuidado pela APS exigência do trabalho sistêmico, organizado e uniforme durante a fase epidêmica do COVID19.  

Resultado 
esperado: 

Equipe da APS (Atenção Primária à Saúde) alinhada em relação as ações referentes a prevenção e atenção às pessoas durante a 
epidemia - COVID-19 

PREMISSAS IMPORTANTES  

► O novo coronavírus de 2019, Síndrome Respiratória Aguda Grave, (SARS CoV-2) tem causado doença respiratória aguda, sendo que seu espectro 

clínico de infecção humana, padrão de letalidade, mortalidade e inefetividade estão ainda sendo descritos e estudados. No entanto, sabe-se 

que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves – cerca de 80% – a casos muito 

graves com insuficiência respiratória – entre 5% e 10% dos casos. Sua letalidade varia, principalmente, conforme a faixa etária e condições 

clinicas associadas; 

► A transmissão pessoa-pessoa se dá através da via respiratória, por secreções produzidas durante episódios de tosse, espirros e coriza, 

semelhante à transmissão do vírus da influenza; 

► Não há vacina ou medicamento especifico disponível, sendo o tratamento de suporte inespecífico para COVID-19; 

► Não menos importante, deve-se ter em mente que outros vírus respiratórios, também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, circulam 

ao mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus e outros coronavírus; 

► Os CID-10 específicos para infecção por coronavírus são o U07.1 - Infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou o B34.2 - Infecção por 

coronavírus de localização não especificada; 
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► Considerando que a via de transmissão pessoa a pessoa do novo coronavírus ocorre por meio de gotículas e contato, os casos suspeitos com 

clinica leve e moderada podem ser atendidos na Atenção Primaria à Saúde em Serviços Básicos de Saúde e somente os casos com maior 

gravidade que necessitem de internação hospitalar serão referenciados para a Rede de Urgência e Emergência; 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO  
 

► O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais: Febre (>37,8°C); Tosse; Dispneia; Mialgia e Fadiga; 

Sintomas respiratórios superiores e Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros); 

► As definições de caso e critérios clínicos para a avaliação diagnostica ainda não são consenso entre os especialistas. Entretanto, pode-se avaliar 

o quadro do novo coronavírus de maneira clínica e laboratorial; 

► O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como Síndrome Gripal (SG);  

► O diagnóstico sindrômico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico; 

► O diagnóstico laboratorial é realizado por meio das técnicas de transcriptase reversa Transcriptase-reversa Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), 

em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral, ou por meio do teste rápido após o 7º dia do início dos sintomas; 

► Na fase atual de mitigação da epidemia, o diagnostico etiológico só será realizado em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, junto a 

serviços de urgência/emergência ou hospitalares.  

AÇÕES E ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

► Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adstrita ao longo do tempo no que se refere ao enfrentamento da Síndrome 

Coronavírus, conforme Protocolo de Manejo Clinico do Novo Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020); 

► Ampliar o horário de atendimento das Unidades de Atenção Primaria à Saúde para situações de Síndrome Gripal (SG) e da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG); pelo novo Coronavírus; 

► Garantir espaços institucionalizados para Educação Permanente em Saúde no cotidiano das equipes, por meio de reuniões, fóruns, 

videoconferência, contato telefônico ou WhatsApp; 
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► Contribuir, participando da definição de fluxos assistenciais na Rede de Atenção à Saúde, elaboração e implementação de Protocolos e Diretrizes 

clínicas para garantir a integralidade do cuidado da SRAG pelo novo Coronavírus;  

► Elaborar e manter disponíveis as normas e rotinas dos procedimentos adotados na prestação de serviços de atenção à saúde de pacientes 

suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus na APS; 

► Instituir o Fast-Track (Fluxo Rápido) como primeiro passo da cascata de atendimento na Atenção Primária conforme Protocolo de Manejo Clinico 

do Novo Coronavírus (Covid-19) na APS;  

► Estabelecer manejo terapêutico de casos leves;  

► Seguir critérios para prescrição de Oseltamivir, conforme manejo clinico do Ministério da Saúde (MS); 

► Definir em cada UBS local mais apropriado para os atendimentos de SG e SRAG; 

► Disponibilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI), máscara cirúrgica para suspeito de SRAG em isolamento domiciliar e cuidador; 

► Estabelecer fluxograma de estabilização e encaminhamento à Rede de Urgência e Emergência; 

► Estabelecer fluxograma de acompanhamento e monitoramento domiciliar dos casos leves com indicação de isolamento; 

► Estabelecer Recomendações e Manejo em Grupos Especiais (Crianças, Gestantes e Puérperas e Idosos); 

► Estabelecer medidas administrativas como capacitação dos profissionais de saúde e garantia de suprimento de EPI aos pacientes, cuidadores e 

profissionais de saúde envolvidos no atendimento; 

► Orientar as equipes para o uso racional dos insumos diagnósticos e EPI, tendo em vista que toda a Rede de Atenção está sob pressão pelas 

demandas oriundas do enfrentamento do novo coronavírus.  

AÇÕES E ATIVIDADES NA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CASO SUSPEITOS DE SG E SRAG 

► Ampliar a cobertura vacinal do H1N1 da população de acordo com os grupos prioritários e calendário definido pelo MS. 

► Organizar o processo de trabalho das equipes para garantir que os casos da SG e SRAG pelo novo Coronavírus tenham prioridade no 

atendimento;  
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► Avaliar os casos suspeitos e confirmados para COVID-19 que não necessitam de hospitalização, levando-se em consideração se o ambiente 

residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas pela Equipe de Saúde;  

► Organizar o fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos de SG ou SRAG, tomando como referência o manual de manejo do coronavírus na 

APS, Ministério da Saúde (2020) com: 

¬    Sinalizar a entrada da unidade, apontando para o fluxo de atendimento destes pacientes, com marcador no piso (faixa) para manter 

distância mínima de 1,5 metro de outros usuários e dos profissionais; 

¬    Recepção/ACS: atender os pacientes, e aqueles com sintomas compatíveis com SG ou SRAG, fornecer e orientar uso adequado de máscara 

cirúrgica, orientar higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, orientar a evitar contato com outras pessoas (toque de mãos, beijos 

e abraços), evitar tocar no rosto, manter uma distância de 1,5 metro das pessoas, de estrutura física (paredes) e mobiliários (mesas), etc; 

¬    Aplicar o Fast Track (fluxo rápido) de recepção/ACS, conforme Protocolo de Manejo Clinico do Coronavírus na APS; 

¬    Encaminhar para sala definida aos atendimentos dos casos suspeitos. A sala deve ser mantida com porta fechada, janelas abertas e não 

utilização de ar condicionado; 

 ¬    Sala de atendimento dos casos suspeitos: Atendimento pelo Auxiliar ou Técnico de enfermagem (usar EPI) e aplicar Fast Track (fluxo 

rápido). Na presença de sinais de gravidade, comunicar imediatamente ao enfermeiro e/ou médico; 

- Atendimento do enfermeiro: verificar sinais e sintomas de SG ou SRAG, existência de comorbidades, medicamentos em uso, alergia a 

medicamentos e realizar notificação compulsória, conforme Fast Track do Protocolo MS; 

► Classificar e Estratificar a Gravidade da Síndrome Gripal após triagem inicial do Paciente na APS (médico), conforme Fast Track do Protocolo MS; 

► Casos leves, prescrever medicação necessária (antitérmico, analgésico e Oseltamivir) e liberar para isolamento domiciliar reforçando as medidas 

de precaução padrão, principalmente, higienização das mãos, etiqueta respiratória e atentar para sinais de gravidade; 

Disponibilizar telefone da UBS e realizar monitoramento de 48/48hs dos casos leves utilizando o Formulário de Teleatendimento do MS para 

casos de SG; 
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► Casos atendidos na UBS com sinais de gravidade prestar os primeiros atendimentos e encaminhar a Atenção Especializada de Referência do 

Coronavírus;  

►  Após cada atendimento, garantir ventilação e realizar higienização ambiental adequada (superfícies e equipamentos); 

► Instituir e orientar a Comunidade a respeito das principais medidas de prevenção; 

► Reuniões de equipes devem ser realizadas em local aberto e ventilado, obedecendo a distância mínima de 1,5 metro entre os participantes;  

► O profissional deve manter a etiqueta social, não realizar cumprimentos com contatos físicos.  

AÇÕES E ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

► Manter as consultas em puericultura na APS para crianças de Alto Risco; 

► A coleta da Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) permanece entre o 3° e 5° dia de vida do RN; 

► As “Ações do 5º Dia” devem ser preferencialmente no domicilio ou agendadas com hora marcada e intervalos, a consulta do Enfermeiro deve 

ter foco na amamentação e ganho de peso; 

► Tutor deve monitorar o Planos de Cuidados das crianças selecionadas para a Gestão de Caso (via prontuário; via telefone e discutir com 

Equipe). Equipe avaliar necessidade do atendimento domiciliar;  

► Higienizar todo o material utilizado a cada atendimento (ex: higienizar com álcool 70%: fita métrica, termômetros, balança, dentre outros); 

► Reforçar as medidas de prevenção do COVID-19 e estimular o isolamento domiciliar; 

► As crianças de ato risco devem ser acompanhadas na APS e compartilhada com AAE, preferencialmente, de forma presencial ou por telefone 

ou WhatsApp. Onde não houver o AAE no modelo MACC para criança de alto risco, encaminhar para a referência do município; 

► Acompanhamento: As crianças em puericultura de médio e baixo risco deverão ser monitoradas por meio de telefone e/ou WhatsApp. 

AÇÕES E ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE DA GESTANTE 

► Manter as consultas de pré-natal, exames laboratoriais e ultrassom obstétrico;  

► Agendar as consultas com hora marcada e com intervalos maiores entre os atendimentos, reduzindo o máximo o tempo de espera; 
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► Reforçar as medidas de prevenção do COVID-19 e estimular o isolamento domiciliar; 
► Gestante “caso suspeito” ao COVID-19 deverá utilizar máscara cirúrgica, e o profissional (EPI) que inclui máscara cirúrgica, luvas, óculos e avental; 
► Gestante com suspeita de infecção ou diagnosticada e já em acompanhamento da infecção viral, a consulta de pré-natal deverá ser reagendada 

para quando finalizar o período de isolamento e deverá ser mantido no nível assistencial em que a gestante já estava sendo atendida 
anteriormente; 

► Orientar gestante e familiares para reconhecer precocemente sinais e sintomas do novo coronavírus, assim como sinais de gravidade;  
► Suspender temporariamente os grupos operativos de gestantes;  
► A amamentação pode ser mantida para puérperas infectadas por este vírus, de acordo com o Protocolo do COVID19 do (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020). Se a lactante estiver na fase aguda da doença e a equipe sentir-se insegura de liberar o contato direto, o leite pode ser ordenhado e 
ofertado ao neonato; 

► Higienizar todo o material utilizado a cada atendimento (ex: higienizar com álcool 70% o sonar, fita métrica, termômetros dentre outros); 

► Promover a educação de pacientes e familiares para reconhecer precocemente sinais e sintomas do novo coronavírus, assim como sinais de 

gravidade.   

AÇÕES E ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 

► Estão suspensos os procedimentos odontológicos eletivos; 

► Estão mantidos os atendimentos às urgências; 

► Todo atendimento deverá ser feito com os EPIS: luvas, óculos e proteção facial e máscaras; para os atendimentos de urgência os profissionais 

deverão proteger membranas mucosas de olhos, nariz e boca durante os procedimentos; 

► Em procedimentos onde serão gerados aerossóis, a máscara de proteção deverá ser a N95 ou PFF2 que deve ser feito de forma racional;   

► Deverá ser feito rodízio das cadeiras para a completa desinfecção, no caso do consultório com mais de um gabinete odontológico; 

► O intervalo entre os atendimentos deverá ser de uma hora; 

► O uso de alta rotação deverá ser evitado, buscando alternativas para a resolução dos quadros de dor com técnicas que utilizem instrumentos 

manuais (colher de dentina e curetas periodontais) para remoção de cárie e raspagem periodontal que evitem a produção de aerossol; 
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► O jato de bicarbonato e aparelho de ultrassom não deverão ser utilizados;  

► Utilizar no momento o ionômero de vidro (Técnica do ART) e cimentos provisórios quando necessário; 

► Definir um profissional cirurgião dentista e um TSB ou ASB para atendimento da urgência para otimização dos EPIS, devendo ao longo da semana 

rodiziar os profissionais para os atendimentos da urgência; 

► Os CD, TSB e ASB, no momento que não estiverem prestando atendimento direto ao paciente, deverão permanecer a uma distância superior a 

dois metros da cadeira odontológica ou fora da sala de atendimento, caso não estejam desempenhando atividades dentro do consultório;  

► Os profissionais que não estiverem em atendimento ao usuário deverão ficar disponíveis para prestar apoio em outras atividades na Unidade 

de Saúde, a exemplo do monitoramento dos casos em isolamento domiciliar de portadores de condições crônicas através do teleatendimento, 

definida pela Coordenação local; 

► Pacientes que apresentarem sintomas de infecção respiratória só deverão ser tratados se houver alguma EMERGÊNCIA, utilizando todos os EPI 

e redobrando os cuidados com a biossegurança; 

► Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) deverão atender da mesma forma que as Unidades Básicas, atendendo casos de urgências; 

AÇÕES E ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

► Garantir a prescrição medicamentosa e o atendimento presencial para caso de urgências e emergências; 

► Em caso de necessidade das consultas presenciais, agendar com horário marcado; 

► As visitas domiciliares devem ser para casos mais graves, com maior risco de agudização;  

► Encaminhar aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) apenas pacientes com alto risco de agudização e mediante agendamento prévio;  

► Encaminhar para a referência de saúde mental os casos de urgência e emergência que coloquem em risco o próprio paciente ou seus familiares, 

► Pacientes com Síndrome Gripal que são acompanhados no CAPS, orientar a permanecer em sua residência; o CAPS irá notificar a equipe de APS 

e o monitoramento será por telefone pela equipe de CAPS; 

► Atentar para os casos de maior vulnerabilidade familiar e social. 
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► Acompanhamento: Deverá ser realizado dos casos com maior risco de agudização através das tecnologias já disponíveis para a unidade, telefone, 

WhatsApp. O monitoramento de casos deve ocorrer no sentido de manter atualizadas as informações sobre o paciente: manutenção do uso 

correto da medicação, intercorrências percebidas pelo paciente ou seu familiar, manutenção do suporte familiar e social; orientações sobre 

possíveis dúvidas ou aspectos percebidos pelos profissionais, avaliar a necessidade de agendar atendimento presencial. Este monitoramento 

pode e deve ser realizado pela equipe multidisciplinar e deve ser registrado em prontuário. 

AÇÕES E ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

► Instituir medidas protetivas ao COVID-19 à população idosa, de acordo com (MORAIS et al 2020a);  

► Realizar a abordagem global do idoso com SG ou SRAG, utilizando fluxograma de Classificação Clinico Funcional dos Idosos (MORAIS et al 2020b); 

► A APS deverá monitorar diariamente os domicílios onde residam idosos frágeis, via visita do ACS ou equipe de enfermagem, ou através de 

ligação telefônica; 

► Disponibilizar o número do telefone da unidade de saúde, orientando ao idoso e/ou cuidador que antes de ir à unidade de saúde, fazer 

contato prévio com a equipe, principalmente na suspeita de síndrome gripal; 

► Recomenda-se o uso de sintomáticos para febre e mialgia, de preferência o uso de paracetamol ou dipirona e ficar atento aos sinais de alerta 

de complicações, como confusão mental, delirium, prostração, perda do apetite e, particularmente, dispneia. Nestes casos, o paciente deve ser 

avaliado pela Equipe de Saúde, que definirá o melhor tratamento; 

► Deve-se manter nutrientes para os idosos, evitando-se ou proibindo-se dietas restritivas; o aporte de líquidos deve ser otimizado; 

► Estimular a mobilidade dentro do domicílio para evitar a perda da massa muscular e outras complicações; 

►  As receitas de uso contínuo, com data de validade expirada serão prorrogadas por mais 90 dias; 

► A medicação para os idosos frágeis deverá ser entregue no domicílio; 

► A vacinação dos idosos devem ser realizadas, preferencialmente, no domicilio, priorizando os frágeis e em fragilização e com mais 

comorbidades; 
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► Visitar os idosos residentes em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), orientar sobre as medidas protetivas, segundo Protocolo 

COVID-19 (MINISTÉRIO DA SAÙDE, 2020); 

► Realizar vacinação do H1N1 nas ILPI’s. 

► Acompanhamento: as pessoas idosas com casos leves em isolamento domiciliar devem ser monitoradas por telefone ou visita domiciliar da 

seguinte forma durante os 14 dias a partir do início dos sintomas: 

¬ Idosos estratos 1 a 5: de 48/48h. 

¬ Idosos frágeis estratos 6 a 10: de 24/24h, de acordo com o fluxograma de Moraes 2020**. 

AÇÕES E ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM HIPERTENSÃO E DIABETES 

► Manter atendimento para a demanda dos eventos agudos (verde e azuis) e encaminhar para a referência os casos que não forem possíveis 

estabilizar na APS; 

► Orientar e sensibilizar a comunidade quanto à necessidade de procura por atendimento na sua unidade de saúde, somente, para avaliação de 

possíveis complicações da Condição Crônica, deixando demandas mais simples e menos urgentes para um segundo momento;  

► Envolver a Equipe Multiprofissional (equipe SF, equipe de APS, equipe SB e antigo NASF) nas demandas multidimensionais dessas pessoas;  

► Acompanhar e manejar precocemente os pacientes de Alto e Muito Alto Risco quando da alta da Rede de Urgência e Emergência ou Rede 

Hospitalar;  

► Entregar no domicilio as fitas de aferição de glicemia capilar e orientar para monitoramento domiciliar pelo próprio paciente ou cuidador;  

► Entregar, preferencialmente, a medicação de uso contínuo no domicilio, priorizando os de muito alto e alto risco; 

► Acompanhamento: o acompanhamento deverá ser realizado por meio de vistas domiciliares, contato telefônico ou WhatsApp; 

 Para as unidades que já possuem suas consultas agendadas: 

¬ Verificar semanalmente a agenda; 

¬ Identificar as pessoas usuárias de acordo com o risco, do maior para o menor; 
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¬ Pessoas com muito alto risco deve ter sua consulta realizada no domicilio pelo médico ou enfermeiro, de acordo com as diretrizes clínicas 

utilizadas;  

¬ Pessoas como alto risco deve ser monitoradas por telefone ou WhatsApp pelo médico ou enfermeiro avaliando a necessidade de visita 

domiciliar posterior; 

¬ Pessoas como médio e baixo risco, receberão contato telefônico ou WhatsApp qualificado (verificando, alterações inapropriadas da 

glicemia capilar e níveis pressóricos), pela equipe multidisciplinar, sempre consultando a história clínica do paciente e verificando os relatos 

de não normalidade. Em caso de relato de não normalidade, agendar consulta na unidade.  

PASSO A PASSO PARA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTAS DURANTE PANDEMIA – COVID-19 

► As consultas programadas para pessoas hipertensas e diabéticas de alto e muito alto risco e pessoas idosas frágeis (estrato 6 a 10), Moraes et 

al, 2020a, deverão ser realizadas por meio de consultas domiciliares, pelo médico e/ou enfermeiro; 

► As consultas programadas para pessoas idosas em fragilização (estrato 4 e 5), hipertensas e diabéticas de médio e baixo risco deverão ser 

realizadas por meio de teleconsultas, segundo os passos abaixo: 

► A teleconsulta deverá ser realizada com o prontuário da pessoa usuária aberta;  

► Nas teleconsultas são obrigatórios os seguintes registros eletrônicos/digitais: 

¬ Identificação e dados do paciente;  

¬ Registro da data e hora do início e encerramento;  

¬ Motivo da teleconsulta; 

¬ Observação clínica e dados propedêuticos; 

¬ Diagnóstico; 

¬ Decisão clínica e terapêutica; 

¬ Dados relevantes de exames diagnósticos complementares;  

¬ Identificação de encaminhamentos clínicos;    
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► Programar e agendar a próxima consulta de acordo com a necessidade 

AÇÕES E ATIVIDADES PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

► Garantir acesso aos serviços de saúde, baseando-se na universalidade da assistência em saúde do SUS,  
► Notificar casos suspeitos de COVID-19 para a vigilância do município.  
► Priorizar o uso de linguagem acessível, afim de garantir a efetividade da educação em saúde;  
► Sensibilizar os grupos e pessoas em situação de rua para o não compartilhamento de utensílios em uso (tais como garrafas, talheres, 

vasilhames, copos, entre outros), de cigarros, cachimbos e outros itens relacionados à uso de álcool e drogas e incentivar a utilização de 
materiais descartáveis;  

► Manter nos equipamentos e locais de circulação dessas pessoas, informativos imagéticos visíveis de como proceder com a higienização das 
mãos e os insumos necessários para tais procedimentos.  

► Caso haja instituições de abrigamento ou dormitório no território de abrangência, fazer as recomendações de prevenção do COVID-19.  
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APRESENTAÇÃO 

 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da 
experiência acumulada por conjunto de atores envolvidos historicamen-
te com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das 
três esferas de governo.

 No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau 
de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da 
vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a 
principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede 
de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos 
princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continui-
dade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social.

 As Unidades Básicas de Saúde – instaladas perto de onde as 
pessoas moram, trabalham, estudam e vivem – desempenham um pa-
pel central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde 
de qualidade. Dotar estas unidades da infraestrutura necessária a este 
atendimento é um desafio que o Brasil - único país do mundo com mais 
de 100 milhões de habitantes com um sistema de saúde público, univer-
sal, integral e gratuita – está enfrentando com os investimentos do Mi-
nistério da Saúde. Essa missão faz parte da estratégia Saúde Mais Perto 
de Você, que enfrenta os entraves à expansão e ao desenvolvimento da 
Atenção Básica no País.

Num. 56754597 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 12/12/2020 21:09:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121221090157500000054494943
Número do documento: 20121221090157500000054494943

Num. 13843461 - Pág. 61



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

10

 Mais e Melhores Recursos: além dos recursos previstos para 

este ano de 2012 serem quase 40% maiores que os previstos para o ano 

de 2010, o que representou o maior aumento de recursos repassados 

fundo a fundo desde a criação do PAB, a nova PNAB mudou o desenho 

do financiamento federal para a Atenção Básica, passando a combinar 

equidade e qualidade. 

 Em relação à equidade, o PAB Fixo diferencia o valor per capita 

por município, beneficiando o município mais pobre, menor, com maior 

percentual de população pobre e extremamente pobre e com as meno-

res densidades demográficas. Pelo viés da qualidade, induz a mudança 

de modelo por meio da Estratégia Saúde da Família e cria um Compo-

nente de Qualidade que avalia, valoriza e premia equipes e municípios, 

garantindo aumento do repasse de recursos em função da contratuali-

zação de compromissos e do alcance de resultados, a partir da referên-

cia de padrões de acesso e qualidade pactuados de maneira tripartite.

 Uma Atenção Básica Fortalecida e Ordenadora das Redes 

de Atenção: a nova PNAB atualizou conceitos na política e introdu-

ziu elementos ligados ao papel desejado da AB na ordenação das 

Redes de Atenção. Avançou na afirmação de uma AB acolhedora, 

resolutiva e que avança na gestão e coordenação do cuidado do 

usuário nas demais Redes de Atenção. Avançou, ainda, no reconhe-

cimento de um leque maior de modelagens de equipes para as di-

ferentes populações e realidades do Brasil. Além dos diversos for-

matos de ESF, houve a inclusão de EAB para a população de rua 

(Consultórios na Rua), ampliação do número de municípios que po-
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dem ter Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), simplificou 

e facilitou as condições para que sejam criadas UBS Fluviais e ESF 

para as Populações Ribeirinhas. 

 A nova política articula a AB com importantes iniciativas do 

SUS, como a ampliação das ações intersetoriais e de promoção da saú-

de, com a universalização do Programa Saúde na Escola - e expansão 

dele às creches – acordo com as indústrias e escolas para uma alimen-

tação mais saudável, implantação de mais de 4 mil pólos da Academia 

da Saúde até 2014. Às equipes de Atenção Básica se somam as equipes 

do Melhor em Casa para ampliar em muito o leque de ações e resolubili-

dade da atenção domiciliar. O Telessaúde, a integração dos sistemas de 

informação e a nova política de regulação apontam para a ampliação 

da resolubilidade da AB e para a continuidade do cuidado do usuário, 

que precisa da atenção especializada.

 UBS mais amplas, com melhores condições de atendimento e 

trabalho: em parceria com estados e municípios, o Governo Federal está 

investindo 3,5 bilhões de reais para modernizar e qualificar o atendimen-

to à população. Serão construídas novas e mais amplas UBS, reformadas, 

ampliadas e informatizadas as já existentes. Ao todo, serão mais de 3 mil, 

construídas e mais de 20 mil reformadas, ampliadas e informatizadas.

 Estamos trabalhando para ter uma Atenção Básica à altura de 

responder, perto da casa das pessoas, à maioria das necessidades de 

saúde, com agilidade e qualidade e de modo acolhedor e humanizado.
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 Tudo isso é fruto do empenho cotidiano e das conquistas de 
meio milhão de trabalhadores e trabalhadoras de saúde, das gesto-
ras e gestores e o conjunto de atores sociais, que se dedicam e cons-
troem diariamente uma Atenção Básica de qualidade para todos os 
cidadãos brasileiros.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
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PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011

 Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 

revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS).

 O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Cons-
tituição e considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 
e dá outras providências; 

 Considerando a Lei nº 11.350, de outubro de 2006, que 
regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o 
aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º 
da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006;

 Considerando o Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de 
dezembro de 2007, que institui o Programa Saúde na Escola (PSE), 
no âmbito dos Ministérios da Saúde e da Educação, com finalidade de 
contribuir para a formação integral dos estudantes da rede básica por 
meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;

 Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90;
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 Considerando a Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007, 

que regulamenta o financiamento e a transferência de recursos federais 

para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, 

com respectivo monitoramento e controle;

 Considerando a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, que 

aprova a Política de Promoção da Saúde;

 Considerando a Portaria nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro 

de 2009, que trata do processo de integração das ações de vigilância 

em saúde e atenção básica;

 Considerando a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, 

que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à 

Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

 Considerando as Portarias de nº 822/GM/MS, de 17 de abril 

de 2006, nº 90/GM, de 17 de janeiro de 2008, e nº 2.920/GM/MS, de 

3 de dezembro de 2008, que estabelecem os municípios que poderão 

receber recursos diferenciados da ESF;

 Considerando a Portaria nº 2.143/GM/MS, de 9 de outubro 

de 2008, que cria o incentivo financeiro referente à inclusão do 

microscopista na atenção básica para realizar, prioritariamente, ações 

de controle da malária junto às equipes de agentes comunitários de 

saúde (eACS) e/ou às equipes de Saúde da Família (eSF);
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 Considerando a Portaria nº 2.372/GM/MS, de 7 de outubro de 
2009, que cria o plano de fornecimento de equipamentos odontológicos 
para as equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família;

 Considerando a Portaria nº 2.371/GM/MS, de 7 de outubro de 
2009, que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o 
Componente Móvel da Atenção à Saúde Bucal – Unidade Odontológica 
Móvel (UOM);

 Considerando a Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 
2006, que institui a ficha complementar de cadastro das eSF, eSF com 
eSB – Modalidades I e II – e de ACS no SCNES;

 Considerando a necessidade de revisar e adequar as normas 
nacionais ao atual momento do desenvolvimento da atenção básica no 
Brasil;

 Considerando a consolidação da Estratégia Saúde da Família 
como forma prioritária para reorganização da atenção básica no Brasil 
e que a experiência acumulada em todos os entes federados demonstra 
a necessidade de adequação de suas normas;

 Considerando a pactuação na Reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite do dia 29 de setembro de 2011, resolve:

 Art. 1º - Aprovar a Política Nacional de Atenção Básica, com 
vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização 
vigentes, nos termos constantes dos anexos a esta portaria.
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 Parágrafo único. A Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério 
da Saúde (SAS/MS), publicará manuais e guias com detalhamento 
operacional e orientações específicas desta política.

 Art. 2º - Definir que os recursos orçamentários de que trata 
a presente portaria corram por conta do orçamento do Ministério da 
Saúde, devendo onerar os seguintes programas de trabalho: 

I - 10.301.1214.20AD – Piso de Atenção Básica Variável – Saúde da 
Família;

II - 10.301.1214.8577 – Piso de Atenção Básica Fixo;

III - 10.301.1214.8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção 
Básica de Saúde;

IV - 10.301.1214.8730.0001 – Atenção à Saúde Bucal; e

V - 10.301.1214.12L5.0001 – Construção de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS).

 Art. 3º - Permanecem em vigor as normas expedidas por este 
Ministério com amparo na Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de março de 
2006, desde que não conflitem com as disposições constantes desta 
portaria.

 Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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 Art. 5º - Ficam revogadas as Portarias de nº 648/GM/MS, 
de 28 de março de 2006, publicada no Diário Oficial da União nº 
61, de 29 de março de 2006, Seção 1, pg. 71, nº 154/GM/MS, de 24 
de janeiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União nº 18, de 
25 de janeiro de 2008, Seção 1, pg. 47/49, nº 2.281/GM/MS, de 1º 
de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 189, de 
2 de outubro de 2009, Seção 1, pg. 34, nº 2.843/GM/MS, de 20 de 
setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 181, de 
21 de setembro de 2010, Seção 1, pg. 44, nº 3.839/GM/MS, de 7 de 
dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 237, de 8 
de dezembro de 2010, Seção 1, pg. 44/45, nº 4.299/GM/MS, de 30 
de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 251, 
31 de dezembro de 2010, Seção 1, pg. 97, nº 2.191/GM/MS, de 3 de 
agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 148, de 4 de 
agosto de 2010, Seção 1, pg. 51, nº 302/GM/MS, de 3 de fevereiro de 
2009, publicada no Diário Oficial da União nº 28, de 10 de fevereiro 
de 2009, Seção 1, pg. 36, nº 2.027/GM/MS, de 25 de agosto de 2011, 
publicada no Diário Oficial da União nº 164, Seção 1, pg. 90.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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ANEXO A – POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 
BÁSICA

DISPOSIÇÕES GERAIS

1  DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES GERAIS DA 
ATENÇÃO BÁSICA 

 A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações 
de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte 
na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes 
e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por 
meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações 
de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 
populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que 
devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de 
maior frequência e relevância em seu território, observando critérios 
de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda 
demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.

 É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização 
e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato 
preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Orienta-se pelos princípios 
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da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade 
do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social. A atenção básica 
considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, 
buscando produzir a atenção integral.

A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:

I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o pla-
nejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento 
de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos 
condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades 
que constituem aquele território, sempre em consonância com o 
princípio da equidade;

II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada 
aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuá-
rios e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela 
atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de 
mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pres-
supõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de 
saúde que parte do princípio de que a unidade de saúde deva re-
ceber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de 
modo universal e sem diferenciações excludentes. O serviço de 
saúde deve se organizar para assumir sua função central de aco-
lher, escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver 
a grande maioria dos problemas de saúde da população e/ou de 
minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar 

Num. 56754597 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 12/12/2020 21:09:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121221090157500000054494943
Número do documento: 20121221090157500000054494943

Num. 13843661 - Pág. 4



Política Nacional de Atenção Básica

21

pela resposta, ainda que esta seja ofertada em outros pontos de 
atenção da rede. A proximidade e a capacidade de acolhimento, 
vinculação, responsabilização e resolutividade são fundamentais 
para a efetivação da atenção básica como contato e porta de 
entrada preferencial da rede de atenção;

III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e res-
ponsabilização entre as equipes e a população adscrita, garan-
tindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade 
do cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de vincula-
ção de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, 
com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. O vínculo, 
por sua vez, consiste na construção de relações de afetividade e 
confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo 
o aprofundamento do processo de corresponsabilização pela 
saúde, construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, 
um potencial terapêutico. A longitudinalidade do cuidado pres-
supõe a continuidade da relação clínica, com construção de vín-
culo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo 
do tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das 
intervenções em saúde e de outros elementos na vida dos usuá-
rios, ajustando condutas quando necessário, evitando a perda 
de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes 
do desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do 
cuidado;

IV - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: in-
tegrando as ações programáticas e demanda espontânea; arti-
culando as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, 
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vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diver-
sas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins 
e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; traba-
lhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; 
realizando a gestão do cuidado integral do usuário e coordenan-
do-o no conjunto da rede de atenção. A presença de diferentes 
formações profissionais, assim como um alto grau de articulação 
entre os profissionais, é essencial, de forma que não só as ações 
sejam compartilhadas, mas também tenha lugar um processo in-
terdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de competên-
cia profissionais específicos vão enriquecendo o campo comum 
de competências, ampliando, assim, a capacidade de cuidado 
de toda a equipe. Essa organização pressupõe o deslocamento 
do processo de trabalho centrado em procedimentos, profissio-
nais para um processo centrado no usuário, onde o cuidado do 
usuário é o imperativo ético-político que organiza a intervenção 
técnico-científica; e 

V - Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar 
sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua 
saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfren-
tamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na 
organização e orientação dos serviços de saúde a partir de 
lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle 
social. A Política Nacional de Atenção Básica considera os ter-
mos “atenção básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais 
concepções, como termos equivalentes. Associa a ambos: os 
princípios e as diretrizes definidos neste documento. A Política 
Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua es-
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tratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção 
básica. A qualificação da Estratégia Saúde da Família e de 
outras estratégias de organização da atenção básica deverá 
seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS, configurando 
um processo progressivo e singular que considera e inclui as 
especificidades locorregionais.

Num. 56754597 - Pág. 25Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 12/12/2020 21:09:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121221090157500000054494943
Número do documento: 20121221090157500000054494943

Num. 13843661 - Pág. 7



Num. 56754597 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 12/12/2020 21:09:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121221090157500000054494943
Número do documento: 20121221090157500000054494943

Num. 13843661 - Pág. 8



Política Nacional de Atenção Básica

25

2  DAS FUNÇÕES NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

 Esta portaria, conforme normatização vigente do SUS, define 

a organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia 

para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da 

população. As RAS constituem-se em arranjos organizativos formados 

por ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas 

e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base 

territorial, e têm diversos atributos, entre eles, destaca-se: a atenção 

básica estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta 

de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre 

toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo às 

suas necessidades de saúde. O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, 

que regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que “o acesso universal, 

igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas 

de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada”. 

Nesse sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções para 

contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são elas:

I - Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde 

com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, 

cuja participação no cuidado se faz sempre necessária; 

II - Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de 

saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuida-

do individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz 

de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitaria-
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mente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de auto-
nomia dos indivíduos e grupos sociais;

III - Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos te-
rapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo 
dos usuários entre os pontos de atenção das RAS. Atuando como 
o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, 
responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários por meio de uma 
relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de pro-
duzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articulando 
também as outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, 
públicas, comunitárias e sociais. Para isso, é necessário incorpo-
rar ferramentas e dispositivos de gestão do cuidado, tais como: 
gestão das listas de espera (encaminhamentos para consultas es-
pecializadas, procedimentos e exames), prontuário eletrônico em 
rede, protocolos de atenção organizados sob a lógica de linhas 
de cuidado, discussão e análise de casos traçadores, eventos-
-sentinela e incidentes críticos, entre outros. As práticas de regu-
lação realizadas na atenção básica devem ser articuladas com os 
processos regulatórios realizados em outros espaços da rede, de 
modo a permitir, ao mesmo tempo, a qualidade da microrregula-
ção realizada pelos profissionais da atenção básica e o acesso a 
outros pontos de atenção nas condições e no tempo adequado, 
com equidade; e 

IV - Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da po-
pulação sob sua responsabilidade, organizando-as em relação 
aos outros pontos de atenção, contribuindo para que a progra-
mação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde 
dos usuários.
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3  DAS RESPONSABILIDADES

3.1 SÃO RESPONSABILIDADES COMUNS A TODAS AS ESFERAS DE 
GOVERNO:

I - Contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de ges-
tão com base nos fundamentos e diretrizes assinalados; 

II - Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família pe-
los serviços municipais de saúde como tática prioritária de expan-
são, consolidação e qualificação da Atenção Básica à Saúde; 

III - Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das Uni-
dades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades; 

IV - Contribuir com o financiamento tripartite da atenção básica; 

V - Estabelecer, nos respectivos planos de saúde, prioridades, estra-
tégias e metas para a organização da atenção básica; 

VI - Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais 
de qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à 
saúde, valorizar os profissionais de saúde estimulando e viabili-
zando a formação e educação permanente dos profissionais das 
equipes, a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários, a 
qualificação dos vínculos de trabalho e a implantação de carrei-
ras que associem desenvolvimento do trabalhador com qualifi-
cação dos serviços ofertados aos usuários; 
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VII - Desenvolver, disponibilizar e implantar os sistemas de 
informações da atenção básica de acordo com suas 
responsabilidades; 

VIII - Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a atenção básica;

IX - Estabelecer mecanismos de controle, regulação e acompanhamen-
to sistemático dos resultados alcançados pelas ações da atenção 
básica, como parte do processo de planejamento e programação; 

X - Divulgar as informações e os resultados alcançados pela aten-
ção básica;

XI - Promover o intercâmbio de experiências e estimular o desenvol-
vimento de estudos e pesquisas que busquem o aperfeiçoamen-
to e a disseminação de tecnologias e conhecimentos voltados à 
atenção básica;

XII - Viabilizar parcerias com organismos internacionais, com organi-
zações governamentais, não governamentais e do setor privado, 
para fortalecimento da atenção básica e da Estratégia Saúde 
da Família no País; e 

XIII - Estimular a participação popular e o controle social.

3.2 COMPETE AO MINISTÉRIO DA SAÚDE:

I - Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional 
de Atenção Básica; 
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II - Garantir fontes de recursos federais para compor o financia-
mento da atenção básica;  

III - Prestar apoio institucional aos gestores dos Estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios no processo de qualificação e de con-
solidação da atenção básica; 

IV - Definir, de forma tripartite, estratégias de articulação com as 
gestões estaduais e municipais do SUS, com vistas à instituciona-
lização da avaliação e qualificação da atenção básica;

V - Estabelecer, de forma tripartite, diretrizes nacionais e dispo-
nibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o 
processo de gestão, formação e educação permanente dos 
gestores e profissionais da atenção básica;

VI - Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução 
às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-gra-
duação na área da saúde visando à formação de profissionais e 
gestores com perfil adequado à atenção básica; e

VII - Apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secre-
tarias de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, para 
formação e garantia de educação permanente para os profissio-
nais de saúde da atenção básica.

3.3 COMPETE ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE E AO 
DISTRITO FEDERAL:

I - Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), estraté-
gias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica 
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no Estado, de forma complementar às existentes, desde que não 
haja restrições destas e que sejam respeitados as diretrizes e os 
princípios gerais regulamentados nesta portaria; 

II - Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripar-
tite da atenção básica prevendo, entre outras, formas de repasse 
fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços; 

III - Ser corresponsável pelo monitoramento da utilização dos recur-
sos federais da atenção básica transferidos aos municípios; 

IV - Submeter à CIB, para resolução acerca das irregularidades 
constatadas na execução dos recursos do Bloco de Atenção Bá-
sica, conforme regulamentação nacional, visando à(ao): 

 a)  Aprazamento para que o gestor municipal corrija as irregularidades;

 b) Comunicação ao Ministério da Saúde;

 c)  Bloqueio do repasse de recursos ou demais providências, con-
forme regulamentação nacional, consideradas necessárias e 
devidamente oficializadas pela CIB;

V - Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas 
de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resulta-
dos obtidos; 

VI - Verificar a qualidade e a consistência dos dados enviados pelos 
municípios por meio dos sistemas informatizados, retornando in-
formações aos gestores municipais; 
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VII - Consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os ar-
quivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios de 
acordo com os fluxos e prazos estabelecidos para cada sistema; 

VIII - Prestar apoio institucional aos municípios no processo de implan-
tação, acompanhamento e qualificação da atenção básica e de 
ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família; 

IX - Definir estratégias de articulação com as gestões municipais do 
SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção 
básica; 

X - Disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógi-
cos que facilitem o processo de formação e educação permanen-
te dos membros das equipes de gestão e de atenção à saúde; 

XI - Articular instituições, em parceria com as Secretarias Municipais 
de Saúde, para formação e garantia de educação permanente 
aos profissionais de saúde das equipes de atenção básica e das 
equipes de Saúde da Família; e 

XII - Promover o intercâmbio de experiências entre os diversos muni-
cípios, para disseminar tecnologias e conhecimentos voltados à 
melhoria dos serviços da atenção básica. 

3.4 COMPETE ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E AO 
DISTRITO FEDERAL:

I - Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite, por meio do 
Cosems, estratégias, diretrizes e normas de implementação da 
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atenção básica no Estado, mantidas as diretrizes e os princípios 
gerais regulamentados nesta portaria; 

II - Destinar recursos municipais para compor o financiamento tri-
partite da atenção básica; 

III - Ser corresponsável, junto ao Ministério da Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde, pelo monitoramento da utilização dos recur-
sos da atenção básica transferidos aos municípios; 

IV - Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços 
como tática prioritária de organização da atenção básica; 

V - Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção 
básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as 
unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União; 

VI - Prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de im-
plantação, acompanhamento e qualificação da atenção básica e 
de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família;

VII - Definir estratégias de institucionalização da avaliação da aten-
ção básica; 

VIII - Desenvolver ações e articular instituições para formação e ga-
rantia de educação permanente aos profissionais de saúde das 
equipes de atenção básica e das equipes de Saúde da Família;
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IX - Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem 
as equipes multiprofissionais de atenção básica, em conformida-
de com a legislação vigente; 

X - Garantir a estrutura física necessária para o funcionamento das 
Unidades Básicas de Saúde e para a execução do conjunto de 
ações propostas, podendo contar com apoio técnico e/ou finan-
ceiro das Secretarias de Estado da Saúde e do Ministério da 
Saúde; 

XI - Garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes 
para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e para a 
execução do conjunto de ações propostas; 

XII - Programar as ações da atenção básica a partir de sua base ter-
ritorial e de acordo com as necessidades de saúde das pessoas, 
utilizando instrumento de programação nacional ou correspon-
dente local;

XIII - Alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos 
dados alimentados nos sistemas nacionais de informação a se-
rem enviados às outras esferas de gestão, utilizá-los no planeja-
mento e divulgar os resultados obtidos;

XIV - Organizar o fluxo de usuários visando à garantia das referências 
a serviços e ações de saúde fora do âmbito da atenção básica e 
de acordo com as necessidades de saúde dos usuários; 
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XV - Manter atualizado o cadastro no sistema de cadastro nacional 
vigente dos profissionais, de serviços e de estabelecimentos am-
bulatoriais, públicos e privados, sob sua gestão; e 

XVI - Assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os 
profissionais que compõem as equipes de atenção básica, de 
acordo com as jornadas de trabalho especificadas no SCNES e 
a modalidade de atenção. 
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4  DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA 
ATENÇÃO BÁSICA

 São necessárias à realização das ações de atenção básica nos 
municípios e Distrito Federal:

I - Unidades Básicas de Saúde (UBS) construídas de acordo com as 
normas sanitárias e tendo como referência o manual de infraes-
trutura do Departamento de Atenção Básica/SAS/MS; 

II - As Unidades Básicas de Saúde:
 a)  Devem estar cadastradas no sistema de cadastro nacional 

vigente de acordo com as normas vigorantes;

 b)  Recomenda-se que disponibilizem, conforme orientações e 
especificações do manual de infraestrutura do Departamento 
de Atenção Básica/SAS/MS:

 1   Consultório médico/enfermagem; consultório 
odontológico e consultório com sanitário; sala 
multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea; 
sala de administração e gerência; e sala de atividades 
coletivas para os profissionais da atenção básica;

 2   Área de recepção, local para arquivos e registros; 
sala de procedimentos; sala de vacinas; área de 
dispensação de medicamentos e sala de armazenagem 
de medicamentos (quando há dispensação na UBS); 
sala de inalação coletiva; sala de procedimentos; sala 
de coleta; sala de curativos; sala de observação, entre 
outros: 
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 3   As Unidades Básicas de Saúde Fluviais deverão cumprir     
             os seguintes requisitos específicos:

 3.1      Quanto à estrutura física mínima, devem dispor de: 
consultório médico; consultório de enfermagem; am-
biente para armazenamento e dispensação de medi-
camentos; laboratório; sala de vacina; banheiro públi-
co; banheiro exclusivo para os funcionários; expurgo; 
cabines com leitos em número suficiente para toda a 
equipe; cozinha; sala de procedimentos; e, se forem 
compostas por profissionais de saúde bucal, será ne-
cessário consultório odontológico com equipo odon-
tológico completo;

 c)  Devem possuir identificação segundo padrões visuais do SUS 
e da atenção básica pactuados nacionalmente; 

 d)  Recomenda-se que possuam conselhos/colegiados, constituídos 
de gestores locais, profissionais de saúde e usuários, viabilizando 
a participação social na gestão da Unidade Básica de Saúde; 

III - Manutenção regular da infraestrutura e dos equipamentos das 
Unidades Básicas de Saúde; 

IV - Existência e manutenção regular de estoque dos insumos ne-
cessários para o seu funcionamento das Unidades Básicas 
de Saúde, incluindo dispensação de medicamentos pactua-
dos nacionalmente quando estiver prevista para ser realiza-
da naquela UBS; 
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V - Equipes multiprofissionais compostas, conforme modalidade das 

equipes, por médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, auxiliar 

em saúde bucal ou técnico em saúde bucal, auxiliar de enferma-

gem ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saú-

de, entre outros profissionais em função da realidade epidemio-

lógica, institucional e das necessidades de saúde da população; 

VI - Cadastro atualizado dos profissionais que compõem a equipe 

de atenção básica no sistema de cadastro nacional vigente, de 

acordo com as normas vigorantes e com as cargas horárias de 

trabalho informadas e exigidas para cada modalidade; 

VII - Garantia pela gestão municipal, de acesso ao apoio diagnóstico 

e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população; e 

VIII - Garantia pela gestão municipal, dos fluxos definidos na Rede de 

Atenção à Saúde entre os diversos pontos de atenção de dife-

rentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de 

apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralida-

de do cuidado. Com o intuito de facilitar os princípios do acesso, 

do vínculo, da continuidade do cuidado e da responsabilidade 

sanitária e reconhecendo que existem diversas realidades socio-

epidemiológicas, diferentes necessidades de saúde e maneiras 

de organização das UBS, recomenda-se: 

 a)  Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família 
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em grandes centros urbanos, o parâmetro de uma UBS para, 
no máximo, 18 mil habitantes, localizada dentro do território, 
garantindo os princípios e diretrizes da atenção básica; e 

 b)  Para UBS com Saúde da Família em grandes centros urbanos, 
recomenda-se o parâmetro de uma UBS para, no máximo, 12 
mil habitantes, localizada dentro do território, garantindo os 
princípios e diretrizes da atenção básica.

4.1 EDUCAÇÃO PERMANENTE DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA

 A consolidação e o aprimoramento da atenção básica como 
importante reorientadora do modelo de atenção à saúde no Brasil 
requerem um saber e um fazer em educação permanente que sejam 
encarnados na prática concreta dos serviços de saúde. A educação 
permanente deve ser constitutiva, portanto, da qualificação das práticas 
de cuidado, gestão e participação popular.

 O redirecionamento do modelo de atenção impõe claramente 
a necessidade de transformação permanente do funcionamento 
dos serviços e do processo de trabalho das equipes, exigindo de seus 
atores (trabalhadores, gestores e usuários) maior capacidade de 
análise, intervenção e autonomia para o estabelecimento de práticas 
transformadoras, a gestão das mudanças e o estreitamento dos elos 
entre concepção e execução do trabalho.

 Nesse sentido, a educação permanente, além da sua evidente 
dimensão pedagógica, deve ser encarada também como uma importante 
“estratégia de gestão”, com grande potencial provocador de mudanças 
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no cotidiano dos serviços, em sua micropolítica, bastante próximo dos 
efeitos concretos das práticas de saúde na vida dos usuários, e como um 
processo que se dá “no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho”.

 A educação permanente deve embasar-se num processo 
pedagógico que contemple desde a aquisição/atualização de 
conhecimentos e habilidades até o aprendizado que parte dos problemas 
e desafios enfrentados no processo de trabalho, envolvendo práticas 
que possam ser definidas por múltiplos fatores (conhecimento, valores, 
relações de poder, planejamento e organização do trabalho etc.) e que 
considerem elementos que façam sentido para os atores envolvidos 
(aprendizagem significativa).

 Outro pressuposto importante da educação permanente é o 
planejamento/programação educativa ascendente, em que, a partir 
da análise coletiva dos processos de trabalho, identificam-se os nós 
críticos (de natureza diversa) a serem enfrentados na atenção e/ou na 
gestão, possibilitando a construção de estratégias contextualizadas 
que promovam o diálogo entre as políticas gerais e a singularidade dos 
lugares e das pessoas, estimulando experiências inovadoras na gestão 
do cuidado e dos serviços de saúde.

 A vinculação dos processos de educação permanente à 
estratégia de apoio institucional pode potencializar enormemente o 
desenvolvimento de competências de gestão e de cuidado na atenção 
básica, na medida em que aumenta as alternativas para o enfrentamento 
das dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores em seu cotidiano. 

Nessa mesma linha, é importante diversificar esse repertório de ações 
incorporando dispositivos de apoio e cooperação horizontal, tais como 
trocas de experiências e discussão de situações entre trabalhadores, 
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comunidades de práticas, grupos de estudos, momentos de apoio 
matricial, visitas e estudos sistemáticos de experiências inovadoras etc.

 Por fim, reconhecendo o caráter e iniciativa ascendente da 
educação permanente, é central que cada equipe, cada unidade 
de saúde e cada município demandem, proponham e desenvolvam 
ações de educação permanente tentando combinar necessidades e 
possibilidades singulares com ofertas e processos mais gerais de uma 
política proposta para todas as equipes e para todo o município. É 
importante sintonizar e mediar as ofertas de educação permanente 
pré-formatadas (cursos, por exemplo) com o momento e contexto das 
equipes, para que façam mais sentido e tenham, por isso, maior valor de 
uso e efetividade.

 De modo análogo, é importante a articulação e apoio dos 
governos estaduais e federal aos municípios, buscando responder às 
suas necessidades e fortalecer suas iniciativas. A referência é mais de 
apoio, cooperação, qualificação e oferta de diversas iniciativas para 
diferentes contextos do que a tentativa de regular, formatar e simplificar 
a diversidade de iniciativas.

4.2 DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO 
BÁSICA

 São características do processo de trabalho das equipes de 
atenção básica:

I - Definição do território de atuação e de população sob responsa-
bilidade das UBS e das equipes;
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II - Programação e implementação das atividades de atenção à saú-
de de acordo com as necessidades de saúde da população, com 
a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas 
de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilida-
de e resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e organização da 
agenda de trabalho compartilhado de todos os profissionais e 
recomenda-se evitar a divisão de agenda segundo critérios de 
problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias, dificultan-
do o acesso dos usuários; 

III - Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores 
de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, 
com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência 
de doenças e danos evitáveis;

IV - Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação 
de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vul-
nerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da assistência 
resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às 
urgências; 

V - Prover atenção integral, contínua e organizada à população 
adscrita;

VI - Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no 
domicílio, em locais do território (salões comunitários, escolas, 
creches, praças etc.) e em outros espaços que comportem a 
ação planejada; 
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VII - Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo 
de saúde-doença da população, no desenvolvimento de autono-
mia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos 
usuários; 

VIII - Implementar diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e 
gestão, tais como a participação coletiva nos processos de gestão, 
a valorização, fomento à autonomia e protagonismo dos diferentes 
sujeitos implicados na produção de saúde, o compromisso com a 
ambiência e com as condições de trabalho e cuidado, a constitui-
ção de vínculos solidários, a identificação das necessidades sociais 
e organização do serviço em função delas, entre outras;

IX - Participar do planejamento local de saúde, assim como do mo-
nitoramento e avaliação das ações na sua equipe, unidade e 
município, visando à readequação do processo de trabalho e do 
planejamento diante das necessidades, realidade, dificuldades e 
possibilidades analisadas;

X - Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de 
apoio social voltados para o desenvolvimento de uma atenção 
integral;

XI - Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do 
controle social; e

XII - Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que 
possuam problemas de saúde controlados/compensados 
e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção 
até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados 
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com menor frequência e menor necessidade de recursos de 
saúde, e realizar o cuidado compartilhado com as equipes 
de atenção domiciliar nos demais casos.

4.3 DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO 
BÁSICA

 As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica 
devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o 
exercício de cada uma das profissões.

4.3.1 São atribuições comuns a todos os profissionais:

I - Participar do processo de territorialização e mapeamento 
da área de atuação da equipe, identificando grupos, famí-
lias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos 
no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utili-
zar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de 
saúde, considerando as características sociais, econômicas, cul-
turais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando 
as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

III - Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritaria-
mente no âmbito da unidade de saúde, e, quando necessário, no 
domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associa-
ções, entre outros); 
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IV - Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de 
saúde da população local, bem como as previstas nas priorida-
des e protocolos da gestão local; 

V - Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio 
da realização de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento 
da demanda espontânea, da realização das ações programáti-
cas, coletivas e de vigilância à saúde;

VI - Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta 
qualificada das necessidades de saúde, procedendo à primeira 
avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, 
coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das ne-
cessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendi-
mento humanizado, responsabilizando-se pela continuidade da 
atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo;

VII - Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local;

VIII - Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coor-
denação do cuidado mesmo quando necessitar de atenção em 
outros pontos de atenção do sistema de saúde;

IX - Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais 
que visa a propor intervenções que influenciem os processos de 
saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das coletividades e 
da própria comunidade;
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X - Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o pla-
nejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utiliza-
ção dos dados disponíveis; 

XI - Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementa-
das, visando à readequação do processo de trabalho; 

XII - Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de 
informação na atenção básica; 

XIII - Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas 
técnicas e profissionais de diferentes formações; 

XIV - Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, 
conforme planejamento da equipe; 

XV - Participar das atividades de educação permanente;

XVI - Promover a mobilização e a participação da comunidade, bus-
cando efetivar o controle social;

XVII - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam po-
tencializar ações intersetoriais; e 

XVIII - Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo 
com as prioridades locais.

 Outras atribuições específicas dos profissionais da atenção 
básica poderão constar de normatização do município e do Distrito 
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Federal, de acordo com as prioridades definidas pela respectiva gestão 
e as prioridades nacionais e estaduais pactuadas.

4.3.2 Das atribuições específicas

4.3.2.1 Do Enfermeiro:

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas 
nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em 
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescên-
cia, idade adulta e terceira idade;

II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em 
grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas esta-
belecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar 
exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, 
quando necessário, usuários a outros serviços;

III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS 
em conjunto com os outros membros da equipe;

V - Contribuir, participar e realizar atividades de educação perma-
nente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e
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VI - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da UBS.

 

4.3.2.2 Do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem:

I - Participar das atividades de atenção realizando procedimentos 

regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços co-

munitários (escolas, associações etc.); 

II - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

III - Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, 

conforme planejamento da equipe; 

IV - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da UBS; e 

V - Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente.

4.3.2.3 Do Médico:

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua 

responsabilidade; 

II - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgi-

cos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou ne-
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cessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações etc.); 

III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de 

atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabili-

dade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles; 

V - Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, 

a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo 

a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

VI - Contribuir, realizar e participar das atividades de educação per-

manente de todos os membros da equipe; e 

VII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da USB. 

4.3.2.4 Do Agente Comunitário de Saúde:

I - Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica defini-

da, a microárea; 

II - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os ca-

dastros atualizados;
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III - Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saú-
de disponíveis;

IV - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

V - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e in-
divíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser progra-
madas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de 
risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior neces-
sidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a 
média de uma visita/família/mês;

VI - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe 
de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as carac-
terísticas e as finalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

VII - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção 
das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visi-
tas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos 
domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, 
malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informa-
da, principalmente a respeito das situações de risco; e

VIII - Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo 
ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção 
das doenças e ao acompanhamento das pessoas com proble-
mas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicio-
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nalidades do Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro 
programa similar de transferência de renda e enfrentamento de 
vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e 
municipal, de acordo com o planejamento da equipe.

 É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades 
Básicas de Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.

4.3.2.5 Do Cirurgião-Dentista:

I - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemio-
lógico para o planejamento e a programação em saúde bucal; 

II - Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acom-
panhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e 
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, 
de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; 

III - Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde 
bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias 
ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica 
da instalação de próteses dentárias elementares;

IV - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

V - Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção 
da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
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VI - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saú-
de bucal com os demais membros da equipe, buscando aproxi-
mar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

VII - Realizar supervisão técnica do técnico em saúde bucal (TSB) e 
auxiliar em saúde bucal (ASB); e 

VIII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS. 

4.3.2.6 Do Técnico em Saúde Bucal (TSB):

I - Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas 
as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo progra-
mação e de acordo com suas competências técnicas e legais;

II - Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos 
odontológicos;

III - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saú-
de bucal com os demais membros da equipe, buscando aproxi-
mar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

IV - Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de preven-
ção e promoção da saúde bucal;

V - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS; 
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VI - Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em 

saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de 

promoção à saúde;

VII - Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde 

e na prevenção das doenças bucais; 

VIII - Participar da realização de levantamentos e estudos epidemio-

lógicos, exceto na categoria de examinador; 

IX - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

X - Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;

XI - Fazer remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica 

definida pelo cirurgião-dentista; 

XII - Realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusiva-

mente em consultórios ou clínicas odontológicas; 

XIII - Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos 

na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e ins-

trumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;

XIV - Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e 

após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; e
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XV - Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manu-
seio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. 

4.3.2.7 Do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB):

I - Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para 
as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e 
protocolos de atenção à saúde; 

II - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

III - Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do ins-
trumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho; 

IV - Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; 

V - Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;

VI - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saú-

de bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Fa-

mília, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 

multidisciplinar; 

VII - Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 

transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos; 
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VIII - Processar filme radiográfico; 

IX - Selecionar moldeiras;

X - Preparar modelos em gesso;

XI - Manipular materiais de uso odontológico; e

XII - Participar da realização de levantamentos e estudos epidemio-
lógicos, exceto na categoria de examinador.

4.4 ESPECIFICIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

 A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da 
atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único 
de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 
municipais, representados respectivamente pelo Conass e Conasems, 
como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção 
básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com 
maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos 
da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de 
saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante 
relação custo-efetividade.

4.4.1 Especificidades da Equipe de Saúde da Família

 São itens necessários à Estratégia Saúde da Família:
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I - Existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Famí-
lia) composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista 
em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, en-
fermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxi-
liar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, 
podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe 
multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-den-
tista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/
ou técnico em saúde bucal;

II - O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da po-
pulação cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando 
o limite máximo recomendado de pessoas por equipe; 

III - Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, 
no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 
3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição. 
Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere 
o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo 
que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser 
a quantidade de pessoas por equipe;

IV - Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma 
eSF, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá 
atuar em, no máximo, duas eSF e com carga horária total de 40 
horas semanais; e
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V - Carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais 
de saúde membros da equipe de Saúde da Família, à exceção 
dos profissionais médicos, cuja jornada é descrita no próximo 
inciso. A jornada de 40 horas deve observar a necessidade de 
dedicação mínima de 32 horas da carga horária para atividades 
na equipe de Saúde da Família, podendo, conforme decisão e 
prévia autorização do gestor, dedicar até oito horas do total da 
carga horária para prestação de serviços na rede de urgência 
do município ou para atividades de especialização em Saúde da 
Família, residência multiprofissional e/ou de Medicina de Família 
e de Comunidade, bem como atividades de educação perma-
nente e apoio matricial.

 Serão admitidas também, além da inserção integral (40h), 
as seguintes modalidades de inserção dos profissionais médicos 
generalistas ou especialistas em Saúde da Família ou médicos de Família 
e Comunidade nas equipes de Saúde da Família, com as respectivas 
equivalências de incentivo federal:

I - Dois médicos integrados a uma única equipe em uma mesma 
UBS, cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 
horas – equivalente a um médico com jornada de 40 horas se-
manais –, com repasse integral do incentivo financeiro referente 
a uma equipe de Saúde da Família;

II - Três médicos integrados a uma equipe em uma mesma UBS, 
cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 horas 
– equivalente a dois médicos com jornada de 40 horas, de duas 
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equipes –, com repasse integral do incentivo financeiro referente 

a duas equipes de Saúde da Família;

III - Quatro médicos integrados a uma equipe em uma mesma UBS, 

com carga horária semanal de 30 horas – equivalente a três mé-

dicos com jornada de 40 horas semanais, de três equipes –, com 

repasse integral do incentivo financeiro referente a três equipes 

de Saúde da Família;

IV - Dois médicos integrados a uma equipe, cumprindo individual-

mente jornada de 20 horas semanais, e demais profissionais 

com jornada de 40 horas semanais, com repasse mensal equi-

valente a 85% do incentivo financeiro referente a uma equipe de 

Saúde da Família; e

V - Um médico cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais 

profissionais com jornada de 40 horas semanais, com repasse 

mensal equivalente a 60% do incentivo financeiro referente a 

uma equipe de Saúde da Família. Tendo em vista a presença do 

médico em horário parcial, o gestor municipal deve organizar os 

protocolos de atuação da equipe, os fluxos e a retaguarda assis-

tencial, para atender a esta especificidade. Além disso, é reco-

mendável que o número de usuários por equipe seja próximo de 

2.500 pessoas. As equipes com essa configuração são denomi-

nadas equipes transitórias, pois, ainda que não tenham tempo 

mínimo estabelecido de permanência nesse formato, é desejá-

vel que o gestor, tão logo tenha condições, transite para um dos 
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formatos anteriores que preveem horas de médico disponíveis 
durante todo o tempo de funcionamento da equipe.

 A quantidade de equipes de Saúde da Família na modalidade 
transitória ficará condicionada aos seguintes critérios:

I - Município com até 20 mil habitantes e contando com uma a três 
equipes de Saúde da Família poderá ter até duas equipes na 
modalidade transitória;

II - Município com até 20 mil habitantes e com mais de três equipes 
poderá ter até 50% das equipes de Saúde da Família na moda-
lidade transitória; 

III - Municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes po-
derá ter até 30% das equipes de Saúde da Família na modalida-
de transitória;

IV - Município com população entre 50 mil e 100 mil habitantes po-
derá ter até 20% das equipes de Saúde da Família na modalida-
de transitória; e

V - Município com população acima de 100 mil habitantes poderá 
ter até 10% das equipes de Saúde da Família na modalidade 
transitória.

 Em todas as possibilidades de inserção do profissional médico 
descritas acima, considerando a importância de manutenção do 
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vínculo e da longitudinalidade do cuidado, esse profissional deverá ter 
usuários adscritos de modo que cada usuário seja obrigatoriamente 
acompanhando por um agente comunitário de saúde, um auxiliar ou 
técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico e preferencialmente 
por um cirurgião-dentista, um auxiliar e/ou técnico em saúde bucal, sem 
que a carga horária diferente de trabalho comprometa o cuidado e/ou 
processo de trabalho da equipe.

 Todas as equipes deverão ter responsabilidade sanitária por 
um território de referência, sendo que, nos casos previstos nos itens “b” 
e “c”, poderão ser constituídas equipes com número de profissionais e 
população adscrita equivalentes a duas e três equipes de Saúde da 
Família, respectivamente.

 As equipes de Saúde da Família devem estar devidamente 
cadastradas no sistema de cadastro nacional vigente de acordo com 
conformação e modalidade de inserção do profissional médico. O 
processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos 
profissionais das equipes e os horários e dias de funcionamento das UBS 
devem ser organizados de modo que garantam o maior acesso possível, 
o vínculo entre usuários e profissionais, a continuidade, coordenação e 
longitudinalidade do cuidado.

 Os profissionais de saúde bucal que compõem as equipes de 
Saúde da Família podem se organizar nas seguintes modalidades:

I – Cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Fa-
mília e auxiliar em saúde bucal (ASB);
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II – Cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Fa-
mília, técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal 
(ASB); e

III - Profissionais das Modalidades I ou II que operam em Unidade 
Odontológica Móvel. Independentemente da modalidade ado-
tada, recomenda-se que os profissionais de saúde bucal estejam 
vinculados a uma eSF e compartilhem a gestão e o processo 
de trabalho da equipe, tendo responsabilidade sanitária pela 
mesma população e território que a eSF à qual integra, e com 
jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus 
componentes.

 Cada equipe de Saúde de Família que for implantada com os 
profissionais de saúde bucal ou quando se introduzir pela primeira vez 
esses profissionais numa equipe já implantada, Modalidade I ou II, o 
gestor receberá do Ministério da Saúde os equipamentos odontológicos, 
por meio de doação direta ou repasse de recursos necessários para 
adquiri-los (equipo odontológico completo).

4.5 ESPECIFICIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de 
Saúde nas Unidades Básicas de Saúde como uma possibilidade para 
a reorganização inicial da atenção básica, com vistas à implantação 
gradual da Estratégia Saúde da Família ou como forma de agregar os 
agentes comunitários a outras maneiras de organização da atenção 
básica. São itens necessários à implantação desta estratégia:
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I - A existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no sis-
tema de cadastro nacional vigente, que passa a ser a UBS de 
referência para a equipe de agentes comunitários de saúde;

II - A existência de um enfermeiro para até, no máximo, 12 ACS e, 
no mínimo, quatro, constituindo, assim, uma equipe de agentes 
comunitários de saúde; e

III - O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais 
por toda a equipe de agentes comunitários, composta por ACS 
e enfermeiro supervisor.

 Fica garantido o financiamento das equipes de agentes 
comunitários de saúde já credenciadas em data anterior a esta portaria que 
não estão adequadas ao parâmetro de um enfermeiro para, no máximo, 
12 ACS, porém extinta a possibilidade de implantação de novas equipes 
com essa configuração a partir da publicação desta portaria. Cada ACS 
deve realizar as ações previstas nesta portaria e ter uma microárea sob sua 
responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas.

 O enfermeiro da Estratégia de Agentes Comunitários de 
Saúde, além das atribuições de atenção à saúde e de gestão comuns 
a qualquer enfermeiro da atenção básica descritas nesta portaria, tem 
a atribuição de planejar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas 
pelos ACS, comum aos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família, e 
deve ainda facilitar a relação entre os profissionais da Unidade Básica 
de Saúde e os ACS, contribuindo para a organização da atenção à 
saúde, qualificação do acesso, acolhimento, vínculo, longitudinalidade 
do cuidado e orientação da atuação da equipe da UBS em função das 
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prioridades definidas equanimemente conforme critérios de necessidade 
de saúde, vulnerabilidade, risco, entre outros.

4.6 EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA PARA POPULAÇÕES 
ESPECÍFICAS

4.6.1 Equipes do Consultório na Rua

 A responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua, 
como de qualquer outro cidadão, é de todo e qualquer profissional do 
Sistema Único de Saúde, com destaque especial para a atenção básica. 
Em situações específicas, com o objetivo de ampliar o acesso desses 
usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna atenção 
integral à saúde, pode-se lançar mão das equipes dos Consultórios na 
Rua, que são equipes da atenção básica, compostas por profissionais 
de saúde com responsabilidade exclusiva de articular e prestar atenção 
integral à saúde das pessoas em situação de rua.

 As equipes deverão realizar suas atividades de forma itinerante, 
desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade 
móvel e também nas instalações das Unidades Básicas de Saúde do 
território onde está atuando, sempre articuladas e desenvolvendo ações 
em parceria com as demais equipes de atenção básica do território (UBS 
e NASF), e dos Centros de Atenção Psicossocial, da Rede de Urgência e 
dos serviços e instituições componentes do Sistema Único de Assistência 
Social, entre outras instituições públicas e da sociedade civil.

 As equipes dos Consultórios na Rua deverão cumprir a 
carga horária mínima semanal de 30 horas. Porém seu horário de 
funcionamento deverá ser adequado às demandas das pessoas em 
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situação de rua, podendo ocorrer em período diurno e/ou noturno em 
todos os dias da semana.

 As equipes dos Consultórios na Rua podem estar vinculadas 
aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família e, respeitando os limites para 
vinculação, cada equipe será considerada como uma equipe de Saúde 
da Família para vinculação ao NASF.

 Em municípios ou áreas que não tenham Consultórios na Rua, 
o cuidado integral das pessoas em situação de rua deve seguir sendo 
de responsabilidade das equipes de atenção básica, incluindo os 
profissionais de saúde bucal e os NASF do território onde essas pessoas 
estão concentradas. Para cálculo do teto das equipes dos Consultórios 
na Rua de cada município, serão tomados como base os dados dos 
censos populacionais relacionados à população em situação de rua 
realizados por órgãos oficiais e reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

 Caso seja necessário o transporte da equipe para a realização 
do cuidado in loco, nos sítios de atenção da população sem domicílio, o 
gestor poderá fazer a opção de agregar ao incentivo financeiro mensal 
o componente de custeio da unidade móvel. O gestor local que fizer 
essa opção deverá viabilizar veículo de transporte com capacidade 
de levar os profissionais da equipe, equipamentos, materiais e insumos 
necessários para a realização das atividades propostas, além de 
permitir que alguns procedimentos possam ser realizados no seu interior. 
Essa unidade móvel deverá estar adequada aos requisitos pactuados e 
definidos nacionalmente, incluindo o padrão de identificação visual.

 O Ministério da Saúde publicará portaria específica e manual 
técnico disciplinando a composição das equipes, valor do incentivo 
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financeiro, diretrizes de funcionamento, monitoramento e acompanhamento 
das equipes de Consultórios na Rua, entre outras disposições.

4.6.2 Equipes de Saúde da Família para o Atendimento da População 
Ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul Mato-Grossense

 Considerando as especificidades locais, os municípios da 
Amazônia Legal e Mato Grosso do Sul podem optar entre dois arranjos 

organizacionais para equipes Saúde da Família, além dos existentes para o 

restante do País:

I - Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR): desempenham 
a maior parte de suas funções em Unidades Básicas de Saúde 
construídas/localizadas nas comunidades pertencentes à área 
adscrita e cujo acesso se dá por meio fluvial; e 

II - Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF): desempenham 
suas funções em Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF).

 As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais deverão 
ser compostas, durante todo o período de atendimento à população, por, 
no mínimo: um médico generalista ou especialista em Saúde da Família, 
ou médico de Família e Comunidade, um enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, um técnico ou auxiliar de enfermagem 
e seis a 12 agentes comunitários de saúde.

 As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas devem contar ainda, 
nas regiões endêmicas, com um microscopista.
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 As equipes de Saúde da Família Fluviais devem contar ainda 
com um técnico de laboratório e/ou bioquímico. Essas equipes poderão 
incluir na composição mínima os profissionais de saúde bucal, um 
cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, e um 
técnico ou auxiliar em saúde bucal, conforme Modalidades I e II descritas 
anteriormente.

 As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas deverão prestar 
atendimento à população por, no mínimo, 14 dias mensais (carga 

horária equivalente à 8h/dia) e dois dias para atividades de educação 

permanente, registro da produção e planejamento das ações. Os 

agentes comunitários de saúde deverão cumprir 40h/semanais de 

trabalho e residir na área de atuação. São recomendáveis as mesmas 

condições para os auxiliares e técnicos de enfermagem e saúde bucal.

 As Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) devem:

I - Funcionar, no mínimo, 20 dias/mês, com pelo menos uma equipe 

de Saúde da Família Fluvial. O tempo de funcionamento dessas 

unidades deve compreender o deslocamento fluvial até as co-

munidades e o atendimento direto à população ribeirinha. Em 

uma UBSF, pode atuar mais de uma eSFF a fim de compartilhar 

o atendimento da população e dividir e reduzir o tempo de na-

vegação de cada equipe. O gestor municipal deve prever tempo 

em solo, na sede do município, para que as equipes possam fazer 

atividades de planejamento e educação permanente junto com 

outros profissionais e equipes. Os agentes comunitários de saú-

de deverão cumprir 40h/semanais e residir na área de atuação. 
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São recomendáveis as mesmas condições para os auxiliares e 
técnicos de enfermagem e saúde bucal; 

II - Nas situações nas quais for demonstrada a impossibilidade de 
funcionamento da Unidade Básica de Saúde Fluvial pelo mínimo 
de 20 dias devido às características e dimensões do território, 
deverá ser construída justificativa e proposição alternativa de 
funcionamento, aprovada na Comissão Intergestores Regional 
(CIR) e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e encaminha-
da ao Ministério da Saúde para avaliação e parecer redefinindo 
tempo mínimo de funcionamento e adequação do financiamen-
to, se for o caso;

III - Adotar circuito de deslocamento que garanta o atendimento a 
todas as comunidades assistidas, ao menos até 60 dias, para as-
segurar a execução das ações de atenção básica pelas equipes, 
visando minimamente à continuidade de pré-natal, puericultura 
e cuidado continuado de usuários com condições crônicas den-
tro dos padrões mínimos recomendados;

IV - Delimitar área de atuação com população adscrita, acompa-
nhada por agentes comunitários de saúde, compatível com sua 
capacidade de atuação e considerando a alínea II; 

V - As equipes que trabalharão nas UBSF deverão garantir as in-
formações referentes à sua área de abrangência. No caso de 
prestar serviços em mais de um município, este deverá garan-
tir a alimentação das informações de suas respectivas áreas de 
abrangência.
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 As Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) deverão cumprir, 

cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - Quanto à estrutura física mínima, devem dispor de: consultório 

médico; consultório de enfermagem; consultório odontológico; 

ambiente para armazenamento e dispensação de medicamen-

tos; laboratório; sala de vacina; banheiros; expurgo; cabines com 

leitos em número suficiente para toda a equipe; cozinha; sala de 

procedimentos; identificação segundo padrões visuais da Saúde 

da Família estabelecidos nacionalmente; e

II - Quanto aos equipamentos, devem dispor, no mínimo, de: maca 

ginecológica; balança adulto; balança pediátrica; geladeira 

para vacinas; instrumentos básicos para o laboratório: macro e 

microcentrífuga e microscópio binocular, contador de células, es-

pectrofotômetro e agitador de Kline, autoclave e instrumentais; 

equipamentos diversos: sonar, esfigmomanômetros, estetoscó-

pios, termômetros, medidor de glicemia capilar, equipo odonto-

lógico completo e instrumentais.

 O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das 

equipes de Saúde da Família Ribeirinhas será publicado em portaria 

específica e poderá ser agregado de um valor caso elas necessitem de 

transporte fluvial para a execução de suas atividades.

 O valor do incentivo mensal para custeio das Unidades 

Básicas de Saúde Fluviais será publicado em portaria específica, com 
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uma modalidade sem profissionais de saúde bucal e outra com esses 
profissionais.

 Devido à grande dispersão populacional, os municípios poderão 
solicitar ampliação da composição mínima das equipes de Saúde da 
Família Fluviais e equipes de Saúde da Família Ribeirinhas conforme o 
quadro abaixo, fazendo jus a um incentivo para cada agregação a ser 
definido em portaria específica:

Quadro 1 – Composição mínima das equipes

Profissionais
Critério para solicitação 
de ampliação da equipe

Máximo

Agente comunitário de 
saúde

Trabalhador vinculado a, 
no mínimo, 100 pessoas

12 

Auxiliar ou técnico de 
enfermagem

Trabalhador vinculado a, 
no mínimo, 500 pessoas

4 

Técnico em saúde bucal
Trabalhador vinculado a, 
no mínimo, 500 pessoas

1 

Enfermeiro
Trabalhador vinculado a, 

no mínimo, 1.000 pessoas
2 

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica, 2012.

 Para implantar equipes de Saúde da Família Ribeirinhas nos 
municípios onde o teto de cobertura de equipes de Saúde da Família já 
tenha sido atingido, estas devem ser substituídas pela nova modalidade 
de equipe mediante aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde 
(CMS), Comissão Intergestores Regional (CIR) e Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB).
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 As Unidades Básicas de Saúde Fluviais e as equipes de Saúde da 
Família Ribeirinhas poderão prestar serviços a populações de mais de um 
município, desde que celebrado instrumento jurídico que formalize a relação 
entre os municípios, devidamente aprovado na respectiva CIR e CIB.

 Para implantação de equipes de Saúde da Família Fluviais e 
equipes de Saúde da Família Ribeirinhas, os municípios deverão seguir o 
fluxo previsto para a implantação de equipes de Saúde da Família.

4.7 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

 Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados 
com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
atenção básica, bem como sua resolubilidade. 

 São constituídos por equipes compostas por profissionais 
de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira 
integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da 
Família, das equipes de atenção básica para populações específicas 
(Consultórios na Rua, equipes Ribeirinhas e Fluviais etc.) e Academia da 
Saúde, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios 
sob responsabilidade dessas equipes, atuando diretamente no apoio 
matricial às equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o NASF está vinculado 
e no território dessas equipes.

 Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não se constituem 
como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e não 
são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo (estes, quando 
necessários, devem ser regulados pelas equipes de atenção básica). 
Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com 
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as equipes e/ou Academia da Saúde, atuar de forma integrada à Rede 
de Atenção à Saúde e seus serviços (ex.: CAPS, Cerest, Ambulatórios 
Especializados etc.), além de outras redes como SUAS, redes sociais e 
comunitárias.

 A responsabilização compartilhada entre a equipe do NASF 
e as equipes de Saúde da Família/equipes de atenção básica para 
populações específicas prevê a revisão da prática do encaminhamento 
com base nos processos de referência e contrarreferência, ampliando-a 
para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento 
longitudinal de responsabilidade das equipes de atenção básica, 
atuando no fortalecimento de seus princípios e no papel de coordenação 
do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde.

 Os NASF devem buscar contribuir para a integralidade 
do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da 
ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de 
análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, 
tanto em termos clínicos quanto sanitários. São exemplos de ações 
de apoio desenvolvidas pelos profissionais dos NASF: discussão de 
casos, atendimento conjunto ou não, interconsulta, construção conjunta 
de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no 
território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade, ações 
intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do 
processo de trabalho das equipes etc.

 Todas as atividades podem se desenvolvidas nas Unidades 
Básicas de Saúde, Academias da Saúde ou em outros pontos do território. 
Os NASF devem utilizar as Academias da Saúde como espaços que 
ampliam a capacidade de intervenção coletiva das equipes de atenção 
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básica para as ações de promoção de saúde, buscando fortalecer o 
protagonismo de grupos sociais em condições de vulnerabilidade na 
superação de sua condição.

 Quando presente no NASF, o profissional sanitarista pode 
reforçar as ações de apoio institucional e/ou matricial, ainda que não 
sejam exclusivas dele, tais como: análise e intervenção conjunta sobre 
riscos coletivos e vulnerabilidades, apoio à discussão de informações e 
indicadores e saúde (bem como de eventos-sentinela e casos traçadores 
e analisadores), suporte à organização do processo de trabalho 
(acolhimento, cuidado continuado/programado, ações coletivas, gestão 
das agendas, articulação com outros pontos de atenção da rede, 
identificação de necessidades de educação permanente, utilização de 
dispositivos de gestão do cuidado etc.). 

 Os NASF podem ser organizados em duas modalidades, 
NASF 1 e NASF 2. A implantação de mais de uma modalidade de 
forma concomitante nos municípios e no Distrito Federal não receberá 
incentivo financeiro federal. 

 O NASF 1 deverá ter equipe formada por uma composição de 
profissionais de nível superior escolhidos entre as ocupações listadas 
abaixo que reúnam as seguintes condições:

I - A soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe 
deve acumular, no mínimo, 200 horas semanais; 

II - Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor 
que 20 horas; e
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III - Cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter, no mínimo, 
20 horas e, no máximo, 80 horas de carga horária semanal.

 O NASF 2 deverá ter equipe formada por uma composição de 
profissionais de nível superior escolhidos entre as ocupações listadas 
abaixo que reúnam as seguintes condições:

I - A soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe 
deve acumular, no mínimo, 120 horas semanais; 

II - Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor 
que 20 horas; e

III - Cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter, no mínimo, 
20 horas e, no máximo, 40 horas de carga horária semanal.

 Poderão compor os NASF 1 e 2 as seguintes ocupações do Código 
Brasileiro de Ocupações (CBO): médico acupunturista; assistente social; 
profissional/professor de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; 
fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra; médico homeopata; 
nutricionista; médico pediatra; psicólogo; médico psiquiatra; terapeuta 
ocupacional; médico geriatra; médico internista (clínica médica); médico 
do trabalho; médico veterinário; profissional com formação em arte e 
educação (arte educador); e profissional de saúde sanitarista, ou seja, 
profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde 
pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.

 A composição de cada um dos NASF será definida pelos 
gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados 
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a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das 
equipes de saúde que serão apoiadas.

 Os NASF 1 e 2 devem funcionar em horário de trabalho 

coincidente com o das equipes de Saúde da Família e/ou equipes de 

atenção básica para populações específicas que apoiam.

 Os profissionais do NASF devem ser cadastrados em uma única 

unidade de saúde, localizada preferencialmente dentro do território 

de atuação das equipes de Saúde da Família e/ou equipes de atenção 

básica para populações específicas, às quais estão vinculados, não 

recomendada a existência de uma unidade de saúde ou serviço de 

saúde específicos para a equipe de NASF.

 A organização do trabalho do NASF deve seguir as normas 

publicadas pelo Ministério da Saúde, destacando os Cadernos de Atenção 

Básica/Primária que tratam do tema, descrevendo as diretrizes, o processo 

de trabalho, as principais ferramentas e as ações de responsabilidade 

de todos os profissionais dos NASF a serem desenvolvidas em conjunto 

com as equipes de Saúde da Família, equipes de atenção básica para 

populações específicas e/ou Academia da Saúde.

Define-se que cada NASF 1 realize suas atividades vinculado a, no 

mínimo, oito e, no máximo, 15 equipes de Saúde da Família e/ou equipes 

de atenção básica para populações específicas. Excepcionalmente, 

nos municípios com menos de 100.000 habitantes dos Estados da 
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Amazônia Legal e Pantanal Sul Mato-Grossense, poderá ser vinculado 

a, no mínimo, cinco e, no máximo, nove equipes.

 Define-se que cada NASF 2 realize suas atividades vinculado a, 

no mínimo, três e, no máximo, 7 (sete) equipes de Saúde da Família.

 Os NASF 3, que são suprimidos por esta portaria, se tornarão 

automaticamente NASF 2. Para isso, os municípios com projetos de 

NASF 3 anteriormente enviados ao Ministério da Saúde deverão 

enviar para a CIB documento que informa as alterações ocorridas. Fica 

garantido o financiamento dos NASF intermunicipais já habilitados em 

data anterior, porém extinta a possibilidade de implantação de novos a 

partir da publicação desta portaria.

 Cada NASF poderá ser vinculado a, no máximo, três polos 

do Programa Academia da Saúde em seu território de abrangência, 

independentemente do tipo de NASF e da modalidade do polo 

implantado. Para cada polo vinculado à equipe do NASF, deverá existir 

pelo menos um profissional de saúde de nível superior com carga horária 

de 40 horas semanais ou dois profissionais de saúde de nível superior 

com carga horária mínima de 20 horas semanais cada, que será(ao) 

responsável(is) pelas atividades do Programa Academia da Saúde. 

Este(s) profissional(is) deve(m) ter formação compatível e exercer função 

relacionada às atividades da Academia da Saúde.

 Quanto ao NASF, compete às Secretarias de Saúde dos 

municípios e do Distrito Federal:
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I - Definir o território de atuação de cada NASF de acordo com as 

equipes de Saúde da Família e/ou equipes de atenção básica 

para populações específicas às quais eles estiverem vinculados;

II - Propiciar o planejamento das ações que serão realizadas pe-

los NASF, de forma compartilhada entre os profissionais (equi-

pe de NASF, eSF e equipes de atenção básica para popula-

ções específicas);

III - Selecionar, contratar e remunerar os profissionais dos NASF, em 

conformidade com a legislação vigente nos municípios e Distrito 

Federal; e

VI - Disponibilizar espaço físico adequado nas UBS e garantir os 

recursos de custeio necessários ao desenvolvimento das ati-

vidades mínimas descritas no escopo de ações dos diferentes 

profissionais que comporão os NASF, não sendo recomendada 

estrutura física específica para a equipe de NASF.

4.8 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

 O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto 

Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, surgiu como uma 

política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação, na 

perspectiva da atenção integral (promoção, prevenção, diagnóstico e 

recuperação da saúde e formação) à saúde de crianças, adolescentes 

e jovens do ensino público básico, no âmbito das escolas e Unidades 
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Básicas de Saúde, realizada pelas equipes de saúde da atenção básica 
e educação de forma integrada, por meio de ações de:

I - Avaliação clínica e psicossocial que objetivam identificar necessi-
dades de saúde e garantir a atenção integral a elas na Rede de 
Atenção à Saúde;

II - Promoção e prevenção que articulem práticas de formação, 
educativas e de saúde, visando à promoção da alimentação sau-
dável, à promoção de práticas corporais e atividades físicas nas 
escolas, à educação para a saúde sexual e reprodutiva, à pre-
venção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, à promoção da 
cultura de paz e prevenção das violências, à promoção da saúde 
ambiental e desenvolvimento sustentável; e

III - Educação permanente para qualificação da atuação dos profis-
sionais da educação e da saúde e formação de jovens. 

 A gestão do PSE é centrada em ações compartilhadas e 
corresponsáveis. A articulação intersetorial das redes públicas de saúde, 
de educação e das demais redes sociais se dá por meio dos Grupos de 
Trabalho Intersetoriais (GTI) – federal, estadual e municipal –, que são 
responsáveis pela gestão do incentivo financeiro e material, pelo apoio 
institucional às equipes de saúde e educação na implementação das 
ações, pelo planejamento, monitoramento e avaliação do programa.

 Sobre o processo de implantação, credenciamento, cálculo dos 
tetos das equipes de atenção básica, e do financiamento do Bloco de 
Atenção Básica:
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5 IMPLANTAÇÃO E CREDENCIAMENTO DAS 
EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA

 Para implantação e credenciamento das equipes de atenção 
básica, descritas neste anexo, os municípios e o Distrito Federal deverão:

I - Realizar projeto(s) de implantação das equipes de Saúde da Família, 
com ou sem os profissionais de saúde bucal, das equipes de agentes 
comunitários de saúde, das equipes de atenção básica para popula-
ções específicas e do NASF. Os itens que devem minimamente cons-
tar do projeto estão descritos no anexo B desta portaria;

II - Aprovar projeto elaborado nos Conselhos de Saúde dos muni-
cípios e encaminhá-lo à Secretaria Estadual de Saúde ou sua 
instância regional para análise. O Distrito Federal, após a apro-
vação por seu Conselho de Saúde, deverá encaminhar sua pro-
posta para o Ministério da Saúde;

III - Cadastrar os profissionais das equipes, previamente credencia-
das pelo Estado conforme decisão da CIB, no SCNES, e alimen-
tar os dados no sistema de informação que comprove o início 
de suas atividades, para passar a receber o incentivo correspon-

dente às equipes efetivamente implantadas; e

IV - Solicitar substituição, no SCNES, de categorias de profissionais 

colocados no projeto inicial caso exista a necessidade de mudan-

ça, sendo necessário o envio de um ofício ao Estado justificando 

essa alteração.
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 Para implantação e credenciamento das referidas equipes, as 

Secretarias Estaduais de Saúde e o Distrito Federal deverão:

I - Analisar e encaminhar as propostas de implantação das equi-

pes elaboradas pelos municípios e aprovadas pelos Conselhos 

Municipais à Comissão Intergestores Bipartite (CIB), no prazo 

máximo de 30 dias, após a data do protocolo de entrada do 

processo na Secretaria Estadual de Saúde ou na instância regio-

nal;

II - Após aprovação na CIB, cabe à Secretaria de Saúde dos Estados 

e do Distrito Federal informar ao Ministério da Saúde, até o dia 15 

de cada mês, o número de equipes, suas diferentes modalidades e 

composições de profissionais com as respectivas cargas horárias 

que farão jus ao recebimento de incentivos financeiros da atenção 

básica;

III - Submeter à CIB, para resolução, o fluxo de acompanhamento 
do cadastramento dos profissionais das equipes nos sistemas de 
informação nacionais, definidos para esse fim;

IV - Submeter à CIB, para resolução, o fluxo de descredenciamento 
e/ou o bloqueio de recursos diante de irregularidades constata-
das na implantação e no funcionamento das equipes a ser publi-
cado como portaria de resolução da CIB, visando à regulariza-
ção das equipes que atuam de forma inadequada; e
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V - Responsabilizar-se perante o Ministério da Saúde pelo monitora-
mento, controle e avaliação da utilização dos recursos de incen-
tivo dessas equipes.

5.1 CÁLCULO DO TETO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA

 Para o cálculo do teto máximo de equipes de Saúde da Família, 
de agentes comunitários de saúde, de equipes de Saúde Bucal e dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família, a fonte de dados populacionais 
utilizada será a mesma vigente para cálculo do recurso per capita 
definida pelo IBGE e publicada pelo Ministério da Saúde.

 A)  Saúde da Família com ou sem os profissionais de saúde 
bucal – o número máximo de eSF com ou sem os profissionais 
de saúde bucal pelas quais o município e o Distrito Federal 

podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros 

específicos será calculado pela fórmula: população/2.400.

 B)  Agentes comunitários de saúde – o número máximo de ACS 

pelos quais o município e o Distrito Federal podem fazer 

jus ao recebimento de recursos financeiros específicos será 

calculado pela fórmula: população/400. Para municípios 

dos Estados da Região Norte, Maranhão e Mato Grosso, a 

fórmula será: população da área urbana/400 + população 

da área rural/280.

 C)  Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) – o número 

máximo de NASF 1 aos quais os municípios e o Distrito Federal 
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podem fazer jus para recebimento de recursos financeiros 
específicos será calculado pelas fórmulas:

I - Para municípios com menos de 100.000 habitantes da Amazô-
nia Legal = número de eSF do município/5; e

II - Para municípios com 100.000 habitantes ou mais da Amazônia 
Legal e para municípios das demais Unidades da Federação = 
número de eSF do município/8. O número máximo de NASF 2 
aos quais o município pode fazer jus para recebimento de recur-
sos financeiros específicos será de um NASF 2.

 D)  O teto máximo de equipes de Saúde da Família Ribeirinha 
e Fluvial e equipes de Consultório na Rua será avaliado 
posteriormente, de acordo com cada projeto.
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6  DO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

 O financiamento da atenção básica deve ser tripartite. No âmbito 
federal, o montante de recursos financeiros destinados à viabilização de 
ações de atenção básica à saúde compõe o Bloco de Financiamento 
de Atenção Básica (Bloco AB) e parte do Bloco de Financiamento de 
Investimento. Seus recursos deverão ser utilizados para financiamento 
das ações de atenção básica descritas na RENASES e nos planos de 
saúde do município e do Distrito Federal.

 Os repasses dos recursos do Bloco AB aos municípios são 
efetuados em conta aberta especificamente para esse fim, de acordo 
com a normatização geral de transferências de recursos fundo a fundo 
do Ministério da Saúde, com o objetivo de facilitar o acompanhamento 
pelos Conselhos de Saúde no âmbito dos municípios, dos Estados e do 
Distrito Federal.

 O Ministério da Saúde definirá os códigos de lançamentos, 
assim como seus identificadores literais, que constarão nos respectivos 
avisos de crédito, para tornar claro o objeto de cada lançamento em 
conta. O aviso de crédito deverá ser enviado ao secretário de Saúde, 
ao Fundo de Saúde, ao Conselho de Saúde, ao Poder Legislativo e ao 
Ministério Público dos respectivos níveis de governo.

 Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais 
mensais devidamente atualizados relativos aos recursos repassados 
a essas contas ficarão, permanentemente, à disposição dos conselhos 
responsáveis pelo acompanhamento, e a fiscalização, no âmbito dos 
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municípios, dos Estados, do Distrito Federal e dos órgãos de fiscalização 
federais, estaduais e municipais, de controle interno e externo.

 Os municípios deverão remeter, por via eletrônica, o 
processamento da produção de serviços referentes ao Bloco AB ao 
Ministério da Saúde ou à Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com 
o cronograma pactuado. As Secretarias de Saúde dos Estados e do 
Distrito Federal devem enviar as informações ao DATASUS, observando 
o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde.

 De acordo com o artigo 6º do Decreto nº 1.651/95, a 
comprovação da aplicação dos recursos transferidos do Fundo Nacional 
de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, na forma 
do Decreto nº 1.232/94, que trata das transferências, fundo a fundo, 
deve ser apresentada ao Ministério da Saúde e ao Estado, por meio de 
relatório de gestão aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde.

 Da mesma forma, a prestação de contas dos valores recebidos 
e aplicados no período deve ser aprovada no Conselho Municipal de 
Saúde e encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado ou município e 
à Câmara Municipal.

 A demonstração da movimentação dos recursos de cada conta 
deverá ser efetuada, seja na prestação de contas, seja quando solicitada 
pelos órgãos de controle, mediante a apresentação de:

I - Relatórios mensais da origem e da aplicação dos recursos;
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II - Demonstrativo sintético de execução orçamentária;

III - Demonstrativo detalhado das principais despesas; e

IV - Relatório de gestão.

 O relatório de gestão deverá demonstrar como a aplicação 
dos recursos financeiros resultou em ações de saúde para a população, 
incluindo quantitativos mensais e anuais de produção de serviços de 
atenção básica.

6.1 O FINANCIAMENTO FEDERAL

 O financiamento federal é composto pelos seguintes itens:  

 A) Recursos per capita;

 B)  Recursos para projetos específicos, tais como os recursos 
da Compensação das Especificidades Regionais (CER), 
do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de 
Saúde, recursos de investimento/estruturação e recursos de 
estruturação na implantação;

 C) Recursos de investimento;

 D)  Recursos que estão condicionados à implantação de 
estratégias e programas prioritários, tais como os recursos 
específicos para os municípios que implantarem as 
equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal, de agentes 
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comunitários de saúde, dos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família, dos Consultórios na Rua, de Saúde da Família Fluviais 
e Ribeirinhas, de Atenção Domiciliar, Programa Saúde na 
Escola (PSE), microscopistas e Academia da Saúde;

 E)  Recursos condicionados a resultados e avaliação do acesso e 
da qualidade, tal como o do Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade (PMAQ);

 Em relação ao item A (Recurso Per capita) - será transferido 
mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de 
Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal com base 
num valor multiplicado pela população do município.

 O recurso será calculado pela multiplicação da população de 
cada município e do Distrito Federal por um valor, fruto de pactuação 
tripartite, e devidamente publicado em portaria específica, levando em 
conta critérios de equidade.

 A população de cada município e do Distrito Federal será a 
que for definida pelo IBGE e publicada em portaria específica pelo 
Ministério da Saúde.

 Em relação ao item B (Recursos para projetos específicos) , 
estão incluídos os recursos da CER, do Programa de Requalificação das 
Unidades Básicas de Saúde e recursos de estruturação.

 Parte dos recursos do Bloco AB poderá ser repassada para 
implantação e execução de ações e programas específicos definidos de 
maneira tripartite, entre eles:
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 1 Compensação de especificidades regionais 

 Trata-se de recursos transferidos com o objetivo 
de responder a especificidades de municípios, populações 
ou situações que exigem maior aporte de recursos, mas 
que não são devidamente contempladas nos demais 
componentes do Bloco AB. Os critérios de distribuição 
dos recursos e valores para cada Estado e para o Distrito 
Federal pactuados são definidos em portaria ministerial 
específica para esse fim. A utilização dos recursos da CER é 
definida por cada CIB, levando em conta os objetivos desse 
componente e pactuando projeto com finalidade, critérios, 
distribuição e utilização dos recursos, monitoramento e 
avaliação dos resultados. O projeto, os critérios, bem como 
a lista de municípios contemplados com seus respectivos 
valores, deverão ser informados ao plenário da CIT. No caso 
do Distrito Federal, a proposta de aplicação desse recurso 
deverá ser submetida à aprovação pelo Colegiado Gestor 
do Distrito Federal.

 Assim, os municípios podem receber um recurso 
complementar aos demais componentes do Bloco AB 
relacionados ao enfrentamento de especificidades geradoras 
de iniquidade, tais como: municípios mais pobres, com piores 
indicadores e maiores necessidades; municípios com maiores 
dificuldades de atração e fixação de profissionais e municípios 
isolados ou com problema de acesso; qualificação da atenção 
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a populações sazonais, rurais, quilombolas, tradicionais, 
assentadas, isoladas; projetos cuja implantação se dá mediante 
adesão e estão ligados ao enfrentamento da iniquidade por 
meio de ações de educação permanente, fortalecimento, 
modernização e qualificação da gestão, implantação de ações 
e alternativas que enfrentem entre os municípios iniquidades 
ligadas a qualquer um dos temas citados ou outros.

 2 Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde:

 Recursos destinados à estruturação da rede de serviços 
da atenção básica publicados em portaria específica com o 
montante disponibilizado por Unidade da Federação e cuja 
aplicação dos critérios de decisão é objeto de pactuação na CIT 
e nas CIB. Esses recursos serão transferidos fundo a fundo aos 
municípios que se adequarem a esses critérios e depositados 
em conta específica.

 Em relação ao  item C (Recursos para Investimento / Estritiração) 
são recursos destinados  à estruturação dos serviços e ações da atenção 
básica que podem ser repassados aos municípios/Estados fundo a fundo 
ou por meio de convênio. 

 Em relação ao item D (Recursos que estão condicionados à 
implantação de estratégias e programas prioritários): na implantação 
das equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e dos NASF, os 
municípios e/ou o Distrito Federal receberão recursos específicos para 
estruturação das Unidades Básicas de Saúde, visando à melhoria da 
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infraestrutura física e de equipamentos para o trabalho das equipes. 
Esses recursos serão repassados na competência financeira do mês 
posterior à implantação das equipes.

D.1 Recursos de Implantação

 Em caso de redução do número de equipes, o município ou o 
Distrito Federal não fará jus a novos recursos de implantação até que 
seja alcançado o número de equipes já implantado anteriormente.

D.2 Equipes de Saúde da Família (eSF): 

 Os valores dos incentivos financeiros para as equipes 
de Saúde da Família implantadas serão transferidos a 
cada mês, tendo como base o número de eSF registrado no 
sistema de cadastro nacional vigente no mês anterior ao da 
respectiva competência financeira. São estabelecidas duas 
modalidades de financiamento:

 1 Equipes de Saúde da Família Modalidade 1: atendem 
aos seguintes critérios:

I - Estiverem implantadas em municípios com população de 
até 50 mil habitantes nos Estados da Amazônia Legal e 
até 30 mil habitantes nos demais Estados do País; e

II - Estiverem implantadas em municípios não incluídos no es-
tabelecido na alínea I e atendam a população remanes-
cente de quilombos ou residente em assentamentos de, 
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no mínimo, 70 pessoas, respeitado o número máximo de 

equipes por município, publicado em portaria específica.

*Obs.: Com a edição da Portaria 978/GM, de 16 de maio de 2012, só fazem jus ao 
recebimento na Modalidade 1: as ESF dos Municípios constantes do Anexo I da 
Portaria nº 822/GM/MS, de 17 de abril de 2006; as ESF dos Municípios constantes 
do Anexo da Portaria nº 90/GM/MS, de 17 de janeiro de 2008, que atendam 
a populações residentes em assentamentos ou remanescentes de quilombos, 
respeitado o número máximo de equipes definidos também na Portaria nº 90/GM; 
e as ESF que atuam em Municípios e áreas priorizadas para o Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), definidos na Portaria nº 2.920/
GM/MS, de 3 de dezembro de 2008.

 As equipes que na data de publicação desta portaria 
recebem como Modalidade 1 de financiamento, por qualquer 
um dos motivos listados abaixo, não terão decréscimo do 
recurso repassado atualmente, ainda que não enquadradas 
nos critérios acima descritos:

I - Pertencerem a municípios que integraram o Programa de 
Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS);

II - Pertencerem a municípios que têm Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) igual ou inferior a 0,7; e

III - Estiverem nas áreas do Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania (Pronasci).

 2 Equipes de Saúde da Família Modalidade 2: 
implantadas em todo o território nacional que não se 
enquadram nos critérios da Modalidade 1.

 Quando um município, por aumento da população, 
deixar de ter direito ao valor da Modalidade 1, deverá ser 
realizada etapa de transição durante o ano da mudança 
que busque evitar a perda nominal acentuada de recursos 
do Bloco de Atenção Básica.
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 3 As equipes de Saúde da Família com diferentes 
inserções do profissional médico receberão recursos de 
acordo com sua modalidade e segundo a descrição abaixo:

 3.1 Dois médicos integrados a uma única equipe, 
cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 
horas (equivalente a um médico com jornada de 40 horas 
semanais), com repasse integral do financiamento para uma 
eSF Modalidade I ou II.

 3.2 Três médicos cumprindo individualmente carga 
horária semanal de 30 horas (equivalente a dois médicos 
com jornada de 40 horas, de duas equipes), com repasse 
integral do financiamento para duas eSF Modalidade I ou II.

 3.3 Quatro médicos com carga horária semanal de 
30 horas (equivalente a três médicos com jornada de 40 
horas semanais, de três equipes), com repasse integral do 
financiamento para três eSF Modalidade I ou II.

 3.4 Dois médicos integrados a uma equipe, cumprindo 
individualmente jornada de 20 horas semanais, e demais 
profissionais com jornada de 40 horas semanais, com repasse 
de 85% do financiamento para uma eSF Modalidade I ou II.

 3.5 As eSF na modalidade transitória: um médico 
cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais 
profissionais com jornada de 40 horas semanais, o município 
receberá repasse mensal equivalente a 60% do valor do 
incentivo financeiro para uma equipe, sendo vedada sua 
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participação no Programa de Melhoria de Acesso e da 
Qualidade.

 Quando as equipes de Saúde da Família forem 
compostas também por profissionais de saúde bucal, o 
incentivo financeiro será transferido a cada mês, tendo 
como base:

I - A modalidade específica dos profissionais de saúde bucal 
(eSB) que compõem a eSF e estão registrados no cadas-
tro do SCNES no mês anterior ao da respectiva compe-
tência financeira; e

II - A modalidade de toda a equipe de Saúde da Família, 
conforme descrito acima e relacionado às características 
dos municípios e da população atendida. Assim, se ela faz 
parte de uma eSF Modalidade I, tem 50% de acréscimo 
no incentivo financeiro específico.

D.3 Equipes de Saúde da Família Para Comunidades Ribeirinhas e 
Fluviais

 1 Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas: os valores 
dos incentivos financeiros para as que estão implantadas 
serão transferidos a cada mês, tendo como base o número 
de equipe de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR) registrado 
no sistema de cadastro nacional vigente no mês anterior ao 
da respectiva competência financeira.
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 O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio 
das equipes de Saúde da Família Ribeirinhas será publicado 
em portaria específica e poderá ser agregado um valor nos 
casos em que a equipe necessite de transporte fluvial para 
acessar as comunidades ribeirinhas adscritas para execução 
de suas atividades.

 2 Equipes de Saúde da Família Fluviais: os valores dos 
incentivos financeiros para as que estão implantadas serão 
transferidos a cada mês, tendo como base o número de 
Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) registrado no 
sistema de cadastro nacional vigente no mês anterior ao da 
respectiva competência financeira.

 O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio 
das Unidades Básicas de Saúde Fluviais será publicado em 
portaria específica, com uma modalidade sem profissionais 
de saúde bucal e outra com esses profissionais. Os critérios 
mínimos para o custeio das unidades preexistentes ao 
Programa de Construção de Unidades Básicas de Saúde 
Fluviais também serão publicados em portaria específica.

D.4 Equipes do Consultório na Rua

 Os valores do incentivo financeiro para as equipes dos 
Consultórios na Rua implantadas serão transferidos a cada 
mês, tendo como base a modalidade e o número de equipes 
cadastradas no sistema de cadastro nacional vigente no 
mês anterior ao da respectiva competência financeira.
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 Os valores do repasse mensal que as equipes dos 
Consultórios na Rua farão jus serão definidos em portaria 
específica, conforme sua modalidade e a necessidade de 
custeio para transporte da equipe.

 O início do repasse mensal do incentivo ocorrerá após 
a publicação de portaria de habilitação ao custeio, que será 
emitida pelo Ministério da Saúde após a demonstração, pelo 
município, do cadastramento da equipe do Consultório de Rua 
no sistema de cadastro nacional vigente e da alimentação de 
dados no sistema de informação indicado pelo Ministério da 
Saúde que comprovem o início de suas atividades.

D.5 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

 O valor do incentivo federal para o custeio de cada NASF 
dependerá da sua categoria (1 ou 2) e será determinado em 
portaria específica. Os valores dos incentivos financeiros 
para os que estão implantados serão transferidos a cada 
mês, tendo como base o número de NASF cadastrados no 
SCNES. O registro de procedimentos referentes à produção 
de serviços realizada pelos profissionais cadastrados 
nos NASF deverá ser realizado no sistema indicado pelo 
Ministério da Saúde, mas não gerará créditos financeiros.

D.6 Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

 Os valores dos incentivos financeiros para as equipes 
de ACS implantadas serão transferidos a cada mês, tendo 
como base o número de agentes comunitários de saúde 
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registrados no sistema de cadastro nacional vigente no 
mês anterior ao da respectiva competência financeira. 
Será repassada uma parcela extra, no último trimestre de 
cada ano, cujo valor será calculado com base no número de 
ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do 
SCNES, no mês de agosto do ano vigente.

D.7 Microscopistas, Programa Saúde na Escola (PSE), Academia da 
Saúde e Atenção Domiciliar

 O repasse do recurso para microscopistas, PSE, 
Academia da Saúde e Atenção domiciliar, assim como seus 
respectivos valores, será definido em portarias específicas.

 Sobre a efetivação do repasse dos recursos referentes ao item D:

 A efetivação da transferência dos recursos financeiros descritos 
no item D tem por base os dados de alimentação obrigatória do Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), cuja 
responsabilidade de manutenção e atualização é dos gestores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, estes devem:

I - Transferir os dados mensalmente para o Departamento de Infor-
mática do SUS – DATASUS, por via magnética, de acordo com o 
cronograma definido anualmente pelo SCNES; e

II - A transferência dos dados para a base nacional do sistema de 
cadastro nacional vigente se dará após geração do arquivo pelo 
sistema de informação definido pelo Ministério da Saúde para a 
atenção básica.
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 Os valores dos componentes descritos acima serão definidos 

em portarias específicas pelo Ministério da Saúde.

 Sobre a suspensão do repasse dos recursos referentes ao item D:

 O Ministério da Saúde suspenderá os repasses dos incentivos 

referentes às equipes e aos serviços citados acima nos casos em que for 

constatada, por meio do monitoramento e/ou da supervisão direta do 

Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde ou por auditoria 

do DENASUS ou dos órgãos de controle competentes, qualquer uma 

das seguintes situações:

I - Inexistência de Unidade Básica de Saúde cadastrada para o tra-

balho das equipes; e/ou

II - Ausência, por um período superior a 60 dias, de qualquer um 

dos profissionais que compõem as equipes descritas no item D, 

com exceção dos períodos em que a contratação de profissio-

nais esteja impedida por legislação específica; e/ou

III - Descumprimento da carga horária mínima prevista para os pro-

fissionais das equipes; e

IV - Ausência de alimentação de dados no sistema de informação 

definidos pelo Ministério da saúde que comprovem o início de 

suas atividades.
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 Especificamente para as equipes de Saúde da Família com os 
profissionais de saúde bucal:

 As equipes de Saúde da Família que sofrerem suspensão de 
recurso, por falta de profissional médico, enfermeiro ou técnico/auxiliar 
de enfermagem, conforme previsto acima, poderão manter os incentivos 
financeiros específicos para saúde bucal, conforme modalidade 
de implantação, contanto que adotem procedimento do SCNES 
preconizado pelo Ministério da Saúde.

 Especificamente para o NASF:

I - Inexistência de, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família/
equipes de atenção básica para populações específicas, vincula-
das ao NASF 1 para municípios com menos de 100.000 hab. da 
Amazônia Legal; ou

II - Inexistência de, no mínimo, quatro equipes de Saúde da Família/
equipes de atenção básica para populações específicas, vincula-
das ao NASF 1 no restante do País; e/ou

III - Inexistência de, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família/
equipes de atenção básica para populações específicas, vincu-
ladas ao NASF 2.

 Sendo consideradas para esse fim as equipes completas 
de Saúde da Família/equipes de atenção básica para populações 
específicas, ou equipes incompletas por período de até 60 dias.
Especificamente para os Consultórios na Rua:
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I - Ausência de vinculação à equipe de Saúde Bucal cadastrada 
para o trabalho das equipes.

 Da solicitação de crédito retroativo dos recursos referentes ao 
item D:

 Considerando a ocorrência de problemas na alimentação do 
SCNES por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na 
transferência dos arquivos realizada pelos municípios, o Distrito Federal 
e os Estados, o Fundo Nacional de Saúde (FNS/SE/MS) poderá efetuar 
crédito retroativo dos incentivos financeiros desse recurso variável (D), com 
base em solicitação da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS). Essa 
retroatividade se limitará aos seis meses anteriores ao mês em curso.

 Para solicitar os créditos retroativos, os municípios e o Distrito 
Federal deverão:

I - Preencher a planilha constante do Anexo III a esta portaria, para 
informar o tipo de incentivo financeiro que não foi creditado no 
Fundo Municipal de Saúde ou do Distrito Federal, discriminando 
a competência financeira correspondente e identificando a equi-
pe, com os respectivos profissionais que a compõem;

II - Imprimir o relatório de produção das equipes de atenção bási-
ca referente à equipe e ao mês trabalhado que não geraram a 
transferência dos recursos; e

III - Enviar ofício à Secretaria de Saúde do Estado, pleiteando a com-
plementação de crédito, acompanhado da planilha referida no 
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item I e do relatório de produção correspondente. No caso do 
Distrito Federal, o ofício deverá ser encaminhado ao Departa-
mento de Atenção Básica da SAS/MS.

 As Secretarias Estaduais de Saúde, após analisarem a 
documentação recebida dos municípios, deverão encaminhar 
ao Departamento de Atenção Básica da SAS/MS solicitação de 
complementação de crédito dos incentivos tratados nesta portaria, 
acompanhada dos documentos referidos nos itens I e II.

 A Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), por meio do 
Departamento de Atenção Básica, procederá à análise das solicitações 
recebidas, verificando a adequação da documentação enviada, se houve 
suspensão do crédito em virtude da constatação de irregularidade no 
funcionamento das equipes e se a situação de qualificação do município 
ou do Distrito Federal, na competência reclamada, permite o repasse 
dos recursos pleiteados.

 Em relação ao item E (recursos condicionados a resultados e 
avaliação do acesso e da qualidade), tal como o do Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ).

 Há um esforço do Ministério da Saúde em fazer com que parte 
dos recursos induza a ampliação do acesso, a qualificação do serviço 
e a melhoria da atenção à saúde da população. Esses recursos devem 
ser repassados em função de programas que avaliem a implantação de 
processos e a melhoria de resultados como o PMAQ.
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 O PMAQ tem como objetivo ampliar o acesso e a qualidade 
do cuidado na atenção básica. Ele se dá por meio de monitoramento e 
avaliação da atenção básica, e está atrelado a um incentivo financeiro 
para as gestões municipais que aderirem ao programa. O incentivo de 
qualidade é variável e dependente dos resultados alcançados pelas 
equipes e gestão municipal. Esse incentivo será transferido a cada mês, 
tendo como base o número de equipes cadastradas no programa e os 
critérios definidos em portaria específica do PMAQ.

6.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA MANUTENÇÃO DA 
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO BLOCO DA ATENÇÃO 
BÁSICA:

 Os requisitos mínimos para a manutenção da transferência do 
Bloco da Atenção Básica são aqueles definidos pela legislação federal 
do SUS.

 O plano de saúde municipal ou do Distrito Federal e a 
programação anual de saúde aprovada pelo respectivo Conselho de 
Saúde devem especificar a proposta de organização da atenção básica 
e explicitar como serão utilizados os recursos do Bloco da Atenção 
Básica.

 O relatório de gestão deverá demonstrar como a aplicação 
dos recursos financeiros resultou em ações de saúde para a população, 
incluindo quantitativos mensais e anuais de produção de serviços de 
atenção básica.
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6.3 DA SUSPENSÃO DO REPASSE DE RECURSOS DO BLOCO DA 
ATENÇÃO BÁSICA

 O Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos do 
Bloco da Atenção Básica aos municípios e ao Distrito Federal, quando:

I - Não houver alimentação regular, por parte dos municípios e do 
Distrito Federal, dos bancos de dados nacionais de informação, 
relacionados na Portaria nº 3.462, de 11 de novembro de 2010; e

II - For detectado, por meio de auditoria federal ou estadual, 
malversação ou desvio de finalidade na utilização dos recursos.

 A suspensão será mantida até a adequação das irregularidades 
identificadas.

Num. 56754597 - Pág. 101Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 12/12/2020 21:09:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121221090157500000054494943
Número do documento: 20121221090157500000054494943

Num. 13843761 - Pág. 18



Num. 56754597 - Pág. 102Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 12/12/2020 21:09:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121221090157500000054494943
Número do documento: 20121221090157500000054494943

Num. 13843761 - Pág. 19



Política Nacional de Atenção Básica

101

ANEXO B – IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES E DOS 
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

 O projeto de implantação das equipes de Saúde da Família e/ou de 
Saúde Bucal, de agentes comunitários, de atenção básica para populações 
específicas e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família deve conter:

I - O território a ser coberto, com estimativa da população residen-
te, definição do número de equipes que deverão atuar e com o 
mapeamento das áreas;

II - A infraestrutura incluindo área física, equipamentos e mate-
riais disponíveis nas UBS onde atuarão as equipes, explicitan-
do o número e o local das unidades onde irão atuar cada uma 
das equipes;

III - O fluxo dos usuários para garantia da referência e contrarrefe-
rência e cuidado em outros pontos de atenção, incluindo apoio 
diagnóstico laboratorial e de imagem, levando em conta os pa-
drões mínimos de oferta de serviços de acordo com a RENASES 
e protocolos estabelecidos pelos municípios, Estados e Ministé-
rio da Saúde;

IV - A proposta para garantia da assistência farmacêutica básica;

V - A descrição das principais ações a serem desenvolvidas pelas equi-
pes no âmbito da atenção básica, especialmente nas áreas priori-
tárias definidas no âmbito nacional;
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VI - O processo de gerenciamento e apoio institucional ao trabalho 
das equipes;

VII - A forma de recrutamento, seleção e contratação dos profissio-
nais das equipes, contemplando o cumprimento da carga horá-
ria definida para cada profissional das equipes;

VIII - A implantação do sistema de informação para atenção básica 
vigente no momento da implantação da equipe da atenção bási-
ca, incluindo recursos humanos e materiais para operá-lo;

IX – O processo de avaliação do trabalho das equipes e a forma de 
acompanhamento dos indicadores da atenção básica;

X - A contrapartida de recursos dos municípios e do Distrito Federal; 
e

XI - No caso das equipes do NASF: os profissionais que vão compor 
os NASF, incluindo as justificativas da escolha, a identificação 
das equipes que cada núcleo vai apoiar, o planejamento e/ou a 
previsão de agenda compartilhada entre as diferentes equipes e 
a equipe dos NASF, que incluam ações individuais e coletivas, de 
assistência, de apoio pedagógico tanto das equipes quanto da 
comunidade e as ações de visita domiciliar, em qual(ais) UBS. O 
NASF será cadastrado no SCNES de acordo com o número de 
equipes que a ele está vinculado.
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ANEXO C – SOLICITAÇÃO RETROATIVA DE 
COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DOS 
INCENTIVOS FINANCEIROS

UF:__________ MUNICÍPIO: _________________  CÓDIGO IBGE:  ________________ 
COMPETÊNCIA(S):____________TIPO DE INCENTIVO:_______
ESF (   )__________ACS (   )_____________ESB mod.___________I (   ) _________II (   ) ______________
UOM (   ) ___________
ESFPR (   )__________ ESFPRSB (   ) ____________ ESFF (   ) __________ ESFFSB (   ) _______ 
NASF tipo _______I (   ) __________ II (   )_____
CÓDIGO DO CNES:____________________ IDENTIFICAÇÃO DA 
EQUIPE:__________________________________

MOTIVO DO NÃO CADASTRAMENTO NO SISTEMA: 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

NOME DOS PROFISSIONAIS – CATEGORIA PROFISSIONAL – CPF:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE: Identificação da equipe por meio do 
nome por ela utilizado.

TIPO DE INCENTIVO: Marcar se é relativo à equipe de Saúde da Família, 
agentes comunitários de saúde, equipe de Saúde Bucal modalidade I ou 
II, Unidade Odontológica Móvel, equipe de Saúde da Familia População 
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Ribeirinha, equipe de Saúde da Família População Ribeirinha com Saúde 
Bucal, equipe de Saúde da Família Fluvial, equipe de Saúde da Família 
Fluvial com Saúde Bucal ou Núcleo de Apoio à Saúde da Família tipo I ou II.

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS: Nome completo de cada profissional 
integrante da equipe que não gerou incentivo.

CATEGORIA PROFISSIONAL: Identificar a categoria de cada 
profissional listado na coluna anterior.

CPF: Informar o CPF dos profissionais das equipes que foram suspensas.

DATA: ___/___/_____

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE:____________________ SECRETÁRIO DE 
SAÚDE DO ESTADO: _______________________________________
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PORTARIA Nº 978, DE 16 DE MAIO DE 2012
 

 Define valores de financiamento do Piso da Atenção Básica variável 

para as equipes de Saúde da Família, equipes de Saúde Bucal e para os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família, instituídos pela Política Nacional de 

Atenção Básica.

 O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição, e

 Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro 
de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e dispõe 
como responsabilidade do Ministério da Saúde a garantia de recursos 
financeiros para compor o financiamento da atenção básica;

 Considerando a Portaria nº 822/GM/MS, de 17 de abril de 
2006, que altera os critérios para a definição de modalidades das 
equipes de Saúde da Família dispostos na Política Nacional de Atenção 
Básica;

 Considerando a Portaria nº 90/GM/MS, de 17 de janeiro 
de 2008, que atualiza o quantitativo populacional de residentes em 
assentamentos da reforma agrária e de remanescentes de quilombos, 
por município, para cálculo do teto de equipes de Saúde da Família, 
Modalidade I, e de equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da 
Família;
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 Considerando a Portaria nº 2.920/GM/MS, de 3 de dezembro 
de 2008, que estabelece recursos financeiros para municípios com 
equipes de Saúde da Família que atuem em áreas priorizadas para o 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania; e

 Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido 
para o incentivo referente às equipes de Saúde da Família, às equipes 
de Saúde Bucal e aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, resolve:
 Art. 1º Fica definido o valor do incentivo financeiro para o custeio das 
equipes de Saúde da  Família (eSF), implantadas em conformidade aos 
critérios estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Básica.

 § 1º O valor do incentivo financeiro referente às eSF na 
Modalidade 1 é de R$ 10.695,00 (dez mil, seiscentos e noventa e cinco 
reais) a cada mês, por equipe.

 § 2º Fazem jus ao recebimento na Modalidade 1 todas as eSF 
dos municípios constantes do Anexo I da Portaria nº 822/GM/MS, de 17 
de abril de 2006, as eSF dos municípios constantes do Anexo da Portaria 
nº 90/GM/MS, de 17 de janeiro de 2008, que atendam a populações 
residentes em assentamentos ou remanescentes de quilombos, 
respeitado o número máximo de equipes definidos também na Portaria 
nº 90/GM, e as eSF que atuam em municípios e áreas priorizadas para 
o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), 
definidos na Portaria nº 2.920/GM/MS, de 3 de dezembro de 2008.

 § 3º O valor dos incentivos financeiros referentes às eSF na 
Modalidade 2 é de R$ 7.130,00 (sete mil, cento e trinta reais) a cada 
mês, por equipe.
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 Art. 2º Ficam definidos os seguintes valores do incentivo 
financeiro para o custeio das equipes de Saúde Bucal (eSB) nas 
Modalidades 1 e 2, segundo critérios estabelecidos pela Política Nacional 
de Atenção Básica:

I - Para as eSB na Modalidade 1, serão transferidos R$ 2.230,00 
(dois mil, duzentos e trinta reais) a cada mês, por equipe; e

II - Para as eSB na Modalidade 2, serão transferidos R$ 2.980,00 
(dois mil, novecentos e oitenta reais) a cada mês, por equipe.

 Parágrafo único. Fazem jus a 50% a mais sobre os valores 
transferidos referentes às eSB implantadas de acordo com as modalidades 
definidas no caput deste artigo todas as eSB dos municípios constantes 
do Anexo I da Portaria nº 822/GM/MS, de 17 de abril de 2006, e as 
eSB dos municípios constantes no Anexo da Portaria nº 90/GM/MS, 
de 17 de janeiro de 2008, que atendam a populações residentes em 
assentamentos ou remanescentes de quilombos, respeitado o número 
máximo de equipes definido também na Portaria nº 90/GM/MS, de 17 
de janeiro de 2008.

 Art. 3º Ficam definidos os seguintes valores do incentivo 
financeiro para o custeio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) nas Modalidades 1 e 2, segundo critérios estabelecidos pela 
Política Nacional de Atenção Básica:

I - Para cada NASF Modalidade 1, serão transferidos R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) a cada mês; e
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II - Para cada NASF Modalidade 2, serão transferidos R$ 8.000,00 
(oito mil reais) a cada mês.

  Art. 4º Fica definido como valor de recurso para a implantação 
dos NASF, segundo critérios estabelecidos pela Política Nacional de 
Atenção Básica:

I - Para os NASF tipo 1, serão transferidos R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) em parcela única no mês subsequente à competência de 
implantação de cada NASF 1; e

II - Para os NASF tipo 2, serão transferidos R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) em parcela única no mês subsequente à competência de 
implantação de cada NASF 2.

  Art. 5º Os recursos orçamentários, de que trata esta portaria, 
correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo 
onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD – Piso de Atenção 
Básica Variável – Saúde da Família.

  Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir da competência março de 2012.

 
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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ADVERTÊNCIA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências,
considerando:

Considerando a experiência acumulada do Controle Social da Saúde à necessidade de aprimoramento do
Controle Social da Saúde no âmbito nacional e as reiteradas demandas dos Conselhos Estaduais e Municipais
referentes às propostas de composição, organização e funcionamento, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990;

Considerando a Portaria nº 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 2.715/GM/MS, de 17 de novembro de 2011, que atualiza a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição;

Considerando a Portaria Interministerial Nº 1, de 2 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS);

Considerando as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal;

Considerando a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que Institui o Programa Mais Médicos, alterando a Lei
no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 21 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde, e a articulação interfederativa;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a
transferência de recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com
respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, que aprova a Política de Promoção da Saúde;

Considerando a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da
Rede de Aten- ção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Resolução CIT Nº 21, de 27 de julho de 2017 Consulta Pública sobre a proposta de revisão da
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). agosto de 2017; e

Considerando a pactuação na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite do dia 31 de agosto de 2017, resolve:
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Art. 1º Esta Portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, com vistas à revisão da
regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS,
estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde - RAS.

Parágrafo único. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção
Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e
as diretrizes definidas neste documento.

Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância
em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade
sanitária.

§1º A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do
cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

§ 2º A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas
necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

§ 3º É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação
sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual,
funcional e outras.

§ 4º Para o cumprimento do previsto no § 3º, serão adotadas estratégias que permitam minimizar
desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou
discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.

Art. 3º São Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

I - Princípios:

a) Universalidade;

b) Equidade; e

c) Integralidade.

II - Diretrizes:

a) Regionalização e Hierarquização:

b) Territorialização;

c) População Adscrita;

d) Cuidado centrado na pessoa;

e) Resolutividade;

f) Longitudinalidade do cuidado;

g) Coordenação do cuidado;

h) Ordenação da rede; e

i) Participação da comunidade.

Art. 4º A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção
Básica.

Parágrafo único. Serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e
diretrizes previstos nesta portaria e tenham caráter transitório, devendo ser estimulada sua conversão em Estratégia
Saúde da Família.

Art. 5º A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de
resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa
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estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra
e intersetorialidade.

Art. 6º Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS,
de acordo com esta portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde - UBS. Parágrafo único. Todas as UBS são
consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação
e avaliação tecnológica para a RAS.

CAPÍTULO I

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 7º São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

I - contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão com base nos princípios e nas diretrizes
contidas nesta portaria;

II - apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família - ESF como estratégia prioritária de expansão,
consolidação e qualificação da Atenção Básica;

III - garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das UBS, garantindo espaço,
mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes;

IV - contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica;

V - assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, além
de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores;

VI - estabelecer, nos respectivos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, prioridades, estratégias e
metas para a organização da Atenção Básica;

VII -desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de trabalho para
gestão e atenção à saúde, estimular e viabilizar a formação, educação permanente e continuada dos profissionais,
garantir direitos trabalhistas e previdenciários, qualificar os vínculos de trabalho e implantar carreiras que associem
desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas;

VIII - garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica com vistas a
promover ofertas de cuidado e o vínculo;

IX - desenvolver, disponibilizar e implantar os Sistemas de Informação da Atenção Básica vigentes, garantindo
mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas ferramentas nas UBS, de acordo com suas responsabilidades;

X - garantir, de forma tripartite, dispositivos para transporte em saúde, compreendendo as equipes, pessoas para
realização de procedimentos eletivos, exames, dentre outros, buscando assegurar a resolutividade e a integralidade do
cuidado na RAS, conforme necessidade do território e planejamento de saúde;

XI - planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios;

XII - estabelecer mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos
resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, como parte do processo de planejamento e programação;

XIII - divulgar as informações e os resultados alcançados pelas equipes que atuam na Atenção Básica,
estimulando a utilização dos dados para o planejamento das ações;

XIV - promover o intercâmbio de experiências entre gestores e entre trabalhadores, por meio de cooperação
horizontal, e estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas que busquem o aperfeiçoamento e a disseminação de
tecnologias e conhecimentos voltados à Atenção Básica;

XV - estimular a participação popular e o controle social;

XVI - garantir espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde,
para a formação em serviço e para a educação permanente e continuada nas Unidades Básicas de Saúde;

XVII - desenvolver as ações de assistência farmacêutica e do uso racional de medicamentos, garantindo a
disponibilidade e acesso a medicamentos e insumos em conformidade com a RENAME, os protocolos clínicos e
diretrizes terapêuticas, e com a relação específica complementar estadual, municipal, da união, ou do distrito federal de
medicamentos nos pontos de atenção, visando a integralidade do cuidado;
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XVIII - adotar estratégias para garantir um amplo escopo de ações e serviços a serem ofertados na Atenção
Básica, compatíveis com as necessidades de saúde de cada localidade;

XIX - estabelecer mecanismos regulares de auto avaliação para as equipes que atuam na Atenção Básica, a fim
de fomentar as práticas de monitoramento, avaliação e planejamento em saúde; e

XX -articulação com o subsistema Indígena nas ações de Educação Permanente e gestão da rede assistencial.

Art. 8º Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo
responsabilidades da União:

I -definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da
Política Nacional de Atenção Básica;

II - garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da Atenção Básica;

III - destinar recurso federal para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo mensal, regular e
automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;

IV - prestar apoio integrado aos gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no processo de
qualificação e de consolidação da Atenção Básica;

V - definir, de forma tripartite, estratégias de articulação junto às gestões estaduais e municipais do SUS, com
vistas à institucionalização da avaliação e qualificação da Atenção Básica;

VI - estabelecer, de forma tripartite, diretrizes nacionais e disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos que
facilitem o processo de gestão, formação e educação permanente dos gestores e profissionais da Atenção Básica;

VII - articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de
graduação e pósgraduação na área da saúde, visando à formação de profissionais e gestores com perfil adequado à
Atenção Básica; e

VIII -apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias de Saúde Municipais, Estaduais e do
Distrito Federal, para formação e garantia de educação permanente e continuada para os profissionais de saúde da
Atenção Básica, de acordo com as necessidades locais.

Art. 9º Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual
e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades
estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

I - pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias,
diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e
Distrito Federal;

II - destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e
automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;

III - ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios;

IV - analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e
divulgar os resultados obtidos;

V -verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios, de
acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema, retornando informações aos gestores municipais;

VI - divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da Atenção Básica, com intuito de assegurar o direito
fundamental de acesso à informação;

VII - prestar apoio institucional aos municípios no processo de implantação, acompanhamento e qualificação da
Atenção Básica e de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família;

VIII - definir estratégias de articulação com as gestões municipais, com vistas à institucionalização do
monitoramento e avaliação da Atenção Básica;

IX - disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de formação e
educação permanente dos membros das equipes de gestão e de atenção;
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X - articular instituições de ensino e serviço, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, para formação
e garantia de educação permanente aos profissionais de saúde das equipes que atuam na Atenção Básica; e

XI -fortalecer a Estratégia Saúde da Família na rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da
Atenção Básica.

Art. 10 Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção
Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo
responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal:

I -organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu
território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União;

II - programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com as necessidades de
saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente;

III - organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos
na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados
por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.

IV -estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que atuam na Atenção
Básica de acordo com as necessidades de saúde das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação do cuidado;

V - manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados,
equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, conforme
regulamentação específica;

VI - organizar os serviços para permitir que a Atenção Básica atue como a porta de entrada preferencial e
ordenadora da RAS;

VII - fomentar a mobilização das equipes e garantir espaços para a participação da comunidade no exercício do
controle social;

VIII - destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica;

IX - ser corresponsável, junto ao Ministério da Saúde, e Secretaria Estadual de Saúde pelo monitoramento da
utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos aos município;

X - inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização
da Atenção Básica;

XI -prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação, acompanhamento, e qualificação
da Atenção Básica e de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família;

XII - definir estratégias de institucionalização da avaliação da Atenção Básica;

XIII -desenvolver ações, articular instituições e promover acesso aos trabalhadores, para formação e garantia de
educação permanente e continuada aos profissionais de saúde de todas as equipes que atuam na Atenção Básica
implantadas;

XIV - selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais de Atenção
Básica, em conformidade com a legislação vigente;

XV -garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento das UBS e equipes,
para a execução do conjunto de ações propostas;

XVI - garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população;

XVII -alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados inseridos nos sistemas nacionais de
informação a serem enviados às outras esferas de gestão, utilizá-los no planejamento das ações e divulgar os resultados
obtidos, a fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação;

XVIII - organizar o fluxo de pessoas, visando à garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do
âmbito da Atenção Básica e de acordo com as necessidades de saúde das mesmas; e

IX - assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõem as equipes que
atuam na Atenção Básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde vigente e a modalidade de atenção.
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Art. 11 A operacionalização da Política Nacional de Atenção Básica está detalhada no Anexo a esta Portaria.

Art. 12 Fica revogada a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

ANEXO

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA OPERACIONALIZAÇÃO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores
envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como
movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Esta Portaria, conforme
normatização vigente no SUS, que define a organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um
cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população, destaca a Atenção Básica como primeiro ponto
de atenção e porta de entrada preferencial do sistema, que deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas , produtos
e informações em todos os pontos de atenção à saúde.

Esta Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e
consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras estratégias de organização da Atenção Básica nos
territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS, configurando um processo
progressivo e singular que considera e inclui as especificidades locorregionais, ressaltando a dinamicidade do território e
a existência de populações específicas, itinerantes e dispersas, que também são de responsabilidade da equipe
enquanto estiverem no território, em consonância com a política de promoção da equidade em saúde.

A Atenção Básica considera a pessoa em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção
integral, incorporar as ações de vigilância em saúde - a qual constitui um processo contínuo e sistemático de coleta,
consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde - além disso, visa o planejamento e
a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos
e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Destaca-se ainda o desafio de superar compreensões simplistas, nas quais, entre outras, há dicotomia e oposição
entre a assistência e a promoção da saúde. Para tal, deve-se partir da compreensão de que a saúde possui múltiplos
determinantes e condicionantes e que a melhora das condições de saúde das pessoas e coletividades passa por
diversos fatores, os quais grande parte podem ser abordados na Atenção Básica.

1 - PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA ATENÇÃO BÁSICA

Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção Básica serão
orientadores para a sua organização nos municípios, conforme descritos a seguir:

1.1 - Princípios

- Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e
promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de
mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do
serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e
ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações
excludentes, e a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades.

- Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as
necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à
diversidade. Ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação
sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual,
funcional, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que
possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação; de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.

- Integralidade: É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da
população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos,
da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços
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em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas,
ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a
estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.

1.2 - Diretrizes

- Regionalização e Hierarquização: dos pontos de atenção da RAS, tendo a Atenção Básica como ponto de
comunicação entre esses. Considera-se regiões de saúde como um recorte espacial estratégico para fins de
planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada localidade, e a
hierarquização como forma de organização de pontos de atenção da RAS entre si, com fluxos e referências
estabelecidos.

- Territorialização e Adstrição: de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos
condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto,
adstritos a ele. Para efeitos desta portaria, considerase Território a unidade geográfica única, de construção
descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e
recuperação da saúde. Os Territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde pública, o estudo social,
econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma ampla visão de cada unidade
geográfica e subsidiando a atuação na Atenção Básica, de forma que atendam a necessidade da população adscrita e
ou as populações específicas.

III - População Adscrita: população que está presente no território da UBS, de forma a estimular o
desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade
das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.

- Cuidado Centrado na Pessoa: aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que
auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e
tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é
construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de uma vida independente e
plena. A família, a comunidade e outras formas de coletividade são elementos relevantes, muitas vezes condicionantes
ou determinantes na vida das pessoas e, por consequência, no cuidado.

- Resolutividade: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes
tecnologias de cui-dado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e
intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia
dos indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população,
coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da RAS, quando necessário.

VI - Longitudinalidade do cuidado: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e
responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente,
acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas , evitando a perda de
referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da
falta de coordenação do cuidado.

VII - Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das
RAS. Atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado
dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de
produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articulando também as outras estruturas das redes de saúde e
intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais.

VIII - Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade,
organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que
o planejamento das ações, assim como, a programação dos serviços de saúde, parta das necessidades de saúde das
pessoas.

IX - Participação da comunidade: estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de
saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na
construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território. Considerando ainda o enfrentamento dos
determinantes e condicionantes de saúde, através de articulação e integração das ações intersetoriais na organização e
orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social.

2 - A ATENÇÃO BÁSICA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Esta portaria, conforme normatização vigente do SUS, define a organização na RAS, como estratégia para um
cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população. As RAS constituem-se em arranjos
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organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões
assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial, e têm diversos atributos, entre eles, destaca-se:
a Atenção Básica estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, constituída de
equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de
saúde das pessoas do seu território.

O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede
regionalizada e hierarquizada".

Para que a Atenção Básica possa ordenar a RAS, é preciso reconhecer as necessidades de saúde da população
sob sua responsabilidade, organizando-as em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a
programação dos serviços de saúde parta das necessidades das pessoas, com isso fortalecendo o planejamento
ascendente.

A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, possui um espaço privilegiado de
gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção, servindo como base para o seu
ordenamento e para a efetivação da integralidade. Para tanto, é necessário que a Atenção Básica tenha alta
resolutividade, com capacidade clínica e de cuidado e incorporação de tecnologias leves, leve duras e duras
(diagnósticas e terapêuticas), além da articulação da Atenção Básica com outros pontos da RAS.

Os estados, municípios e o distrito federal, devem articular ações intersetoriais, assim como a organização da
RAS, com ênfase nas necessidades locorregionais, promovendo a integração das referências de seu território.

Recomenda-se a articulação e implementação de processos que aumentem a capacidade clínica das equipes,
que fortaleçam práticas de microrregulação nas Unidades Básicas de Saúde, tais como gestão de filas próprias da UBS
e dos exames e consultas descentralizados/programados para cada UBS, que propiciem a comunicação entre UBS,
centrais de regulação e serviços especializados, com pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial presencial e/ou a
distância, entre outros.

Um dos destaques que merecem ser feitos é a consideração e a incorporação, no processo de referenciamento,
das ferramentas de telessaúde articulado às decisões clínicas e aos processos de regulação do acesso. A utilização de
protocolos de encaminhamento servem como ferramenta, ao mesmo tempo, de gestão e de cuidado, pois tanto orientam
as decisões dos profissionais solicitantes quanto se constituem como referência que modula a avaliação das solicitações
pelos médicos reguladores.

Com isso, espera-se que ocorra uma ampliação do cuidado clínico e da resolutividade na Atenção Básica,
evitando a exposição das pessoas a consultas e/ou procedimentos desnecessários. Além disso, com a organização do
acesso, induz-se ao uso racional dos recursos em saúde, impede deslocamentos desnecessários e traz maior eficiência
e equidade à gestão das listas de espera.

A gestão municipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados
ambulatoriais, sejam realizados preferencialmente pela Atenção Básica, sendo de sua responsabilidade:

a) Ordenar o fluxo das pessoas nos demais pontos de atenção da RAS;

b) Gerir a referência e contrarreferência em outros pontos de atenção; e

c) Estabelecer relação com os especialistas que cuidam das pessoas do território.

3 - INFRAESTRUTURA, AMBIÊNCIA E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Este item refere-se ao conjunto de procedimentos que objetiva adequar a estrutura física, tecnológica e de
recursos humanos das UBS às necessidades de saúde da população de cada território.

3.1 Infraestrutura e ambiência

A infraestrutura de uma UBS deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especificidades,
bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários. Os parâmetros de estrutura
devem, portanto, levar em consideração a densidade demográfica, a composição, atuação e os tipos de equipes, perfil
da população, e as ações e serviços de saúde a serem realizados. É importante que sejam previstos espaços físicos e
ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde de nível médio e superior, para a
formação em serviço e para a educação permanente na UBS.

As UBS devem ser construídas de acordo com as normas sanitárias e tendo como referência as normativas de
infraestrutura vigentes, bem como possuir identificação segundo os padrões visuais da Atenção Básica e do SUS.
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Devem, ainda, ser cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de acordo
com as normas em vigor para tal.

As UBS poderão ter pontos de apoio para o atendimento de populações dispersas (rurais, ribeirinhas,
assentamentos, áreas pantaneiras, etc.), com reconhecimento no SCNES, bem como nos instrumentos de
monitoramento e avaliação. A estrutura física dos pontos de apoio deve respeitar as normas gerais de segurança
sanitária.

A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar social, profissional e de
relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um
ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde.

Para um ambiente adequado em uma UBS, existem componentes que atuam como modificadores e qualificadores
do espaço, recomenda-se contemplar: recepção sem grades (para não intimidar ou dificultar a comunicação e também
garantir privacidade à pessoa), identificação dos serviços existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento
e sinalização de fluxos, conforto térmico e acústico, e espaços adaptados para as pessoas com deficiência em
conformidade com as normativas vigentes.

Além da garantia de infraestrutura e ambiência apropriadas, para a realização da prática profissional na Atenção
Básica, é necessário disponibilizar equipamentos adequados, recursos humanos capacitados, e materiais e insumos
suficientes à atenção à saúde prestada nos municípios e Distrito Federal.

3.2 Tipos de unidades e equipamentos de Saúde

São considerados unidades ou equipamentos de saúde no âmbito da Atenção Básica:

a) Unidade Básica de Saúde

Recomenda-se os seguintes ambientes:

consultório médico e de enfermagem, consultório com sanitário, sala de procedimentos, sala de vacinas, área
para assistência farmacêutica, sala de inalação coletiva, sala de procedimentos, sala de coleta/exames, sala de
curativos, sala de expurgo, sala de esterilização, sala de observação e sala de atividades coletivas para os profissionais
da Atenção Básica. Se forem compostas por profissionais de saúde bucal, será necessário consultório odontológico com
equipo odontológico completo;

a. área de recepção, local para arquivos e registros, sala multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea
, sala de administração e gerência, banheiro público e para funcionários, entre outros ambientes conforme a
necessidade.

b) Unidade Básica de Saúde Fluvial

Recomenda-se os seguintes ambientes:

a. consultório médico; consultório de enfermagem; área para assistência farmacêutica, laboratório, sala de vacina;
sala de procedimentos; e, se forem compostas por profissionais de saúde bucal, será necessário consultório
odontológico com equipo odontológico completo;

b. área de recepção, banheiro público; banheiro exclusivo para os funcionários; expurgo; cabines com leitos em
número suficiente para toda a equipe; cozinha e outro ambientes conforme necessidade.

c) Unidade Odontológica Móvel

Recomenda-se veículo devidamente adaptado para a finalidade de atenção à saúde bucal, equipado com:

Compressor para uso odontológico com sistema de filtragem; aparelho de raios-x para radiografias periapicais e
interproximais; aventais de chumbo; conjunto peças de mão contendo micro-motor com peça reta e contra ângulo, e alta
rotação; gabinete odontológico; cadeira odontológica, equipo odontológico e refletor odontológico; unidade auxiliar
odontológica; mocho odontológico; autoclave; amalgamador; fotopolimerizador; e refrigerador.

3.3 - Funcionamento

Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40
horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à
população.

Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados através das instâncias de participação social, desde
que atendam expressamente a necessidade da população, observando, sempre que possível, a carga horária mínima
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descrita acima.

Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das equipes que atuam
na Atenção Básica, recomenda-se :

i) - População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500
pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.

Além dessa faixa populacional, podem existir outros arranjos de adscrição, conforme vulnerabilidades, riscos e
dinâmica comunitária, facultando aos gestores locais, conjuntamente com as equipes que atuam na Atenção Básica e
Conselho Municipal ou Local de Saúde, a possibilidade de definir outro parâmetro populacional de responsabilidade da
equipe, podendo ser maior ou menor do que o parâmetro recomendado, de acordo com as especificidades do território,
assegurando-se a qualidade do cuidado.

ii) - 4 (quatro) equipes por UBS (Atenção Básica ou Saúde da Família), para que possam atingir seu potencial
resolutivo.

iii) - Fica estipulado para cálculo do teto máximo de equipes de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família
(eSF), com ou sem os profissionais de saúde bucal, pelas quais o Município e o Distrito Federal poderão fazer jus ao
recebimento de recursos financeiros específicos, conforme a seguinte fórmula: População/2.000.

iv) - Em municípios ou territórios com menos de 2.000 habitantes, que uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou
de Atenção Básica (eAB) seja responsável por toda população;

Reitera-se a possibilidade de definir outro parâmetro populacional de responsabilidade da equipe de acordo com
especificidades territoriais, vulnerabilidades, riscos e dinâmica comunitária respeitando critérios de equidade, ou, ainda,
pela decisão de possuir um número inferior de pessoas por equipe de Atenção Básica (eAB) e equipe de Saúde da
Família (eSF) para avançar no acesso e na qualidade da Atenção Básica.

Para que as equipes que atuam na Atenção Básica possam atingir seu potencial resolutivo, de forma a garantir a
coordenação do cuidado, ampliando o acesso, é necessário adotar estratégias que permitam a definição de um amplo
escopo dos serviços a serem ofertados na UBS, de forma que seja compatível com as necessidades e demandas de
saúde da população adscrita, seja por meio da Estratégia Saúde da Família ou outros arranjos de equipes de Atenção
Básica (eAB), que atuem em conjunto, compartilhando o cuidado e apoiando as práticas de saúde nos territórios. Essa
oferta de ações e serviços na Atenção Básica devem considerar políticas e programas prioritários, as diversas realidades
e necessidades dos territórios e das pessoas, em parceria com o controle social.

As ações e serviços da Atenção Básica, deverão seguir padrões essenciais e ampliados:

Padrões Essenciais - ações e procedimentos básicos relacionados a condições básicas/essenciais de acesso e
qualidade na Atenção Básica; e

- Padrões Ampliados -ações e procedimentos considerados estratégicos para se avançar e alcançar padrões
elevados de acesso e qualidade na Atenção Básica, considerando especificidades locais, indicadores e parâmetros
estabelecidos nas Regiões de Saúde.

A oferta deverá ser pública, desenvolvida em parceria com o controle social, pactuada nas instâncias
interfederativas, com financiamento regulamentado em normativa específica.

Caberá a cada gestor municipal realizar análise de demanda do território e ofertas das UBS para mensurar sua
capacidade resolutiva, adotando as medidas necessárias para ampliar o acesso, a qualidade e resolutividade das
equipes e serviços da sua UBS.

A oferta de ações e serviços da Atenção Básica deverá estar disponível aos usuários de forma clara, concisa e de
fácil visualização, conforme padronização pactuada nas instâncias gestoras.

Todas as equipes que atuam na Atenção Básica deverão garantir a oferta de todas as ações e procedimentos do
Padrão Essencial e recomenda-se que também realizarem ações e serviços do Padrão Ampliado, considerando as
necessidades e demandas de saúde das populações em cada localidade. Os serviços dos padrões essenciais, bem
como os equipamentos e materiais necessários, devem ser garantidos igualmente para todo o país, buscando
uniformidade de atuação da Atenção Básica no território nacional. Já o elenco de ações e procedimentos ampliados
deve contemplar de forma mais flexível às necessidades e demandas de saúde das populações em cada localidade,
sendo definido a partir de suas especificidades locorregionais.

As unidades devem organizar o serviço de modo a otimizar os processos de trabalho, bem como o acesso aos
demais níveis de atenção da RAS.
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Toda UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo o registro de elogios, críticas ou
reclamações, por meio de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos. As UBS deverão assegurar o acolhimento e
escuta ativa e qualificada das pessoas, mesmo que não sejam da área de abrangência da unidade, com classificação de
risco e encaminhamento responsável de acordo com as necessidades apresentadas, articulando-se com outros serviços
de forma resolutiva, em conformidade com as linhas de cuidado estabelecidas.

Deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da UBS:

- Identificação e horário de atendimento;

- Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe;

- Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS;

- Relação de serviços disponíveis; e

- Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe.

3.4 - Tipos de Equipes:

1 - Equipe de Saúde da Família (eSF): É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da
Atenção Básicano país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e
consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de
ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante
relação custo-efetividade.

Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade,
enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente
comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais
de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde
bucal.

O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos,
epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local.

Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de
100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS.

Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para
todos os profissionais de saúde membros da ESF. Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a
apenas 1 (uma) equipe de Saúde da Família, no SCNES vigente.

2 - Equipe da Atenção Básica (eAB): esta modalidade deve atender aos princípios e diretrizes propostas para a
AB. A gestão municipal poderá compor equipes de Atenção Básica (eAB) de acordo com características e necessidades
do município. Como modelo prioritário é a ESF, as equipes de Atenção Básica (eAB) podem posteriormente se organizar
tal qual o modelo prioritário.

As equipes deverão ser compostas minimamente por médicos preferencialmente da especialidade medicina de
família e comunidade, enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou
técnicos de enfermagem. Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos
de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias.

A composição da carga horária mínima por categoria pro-fissional deverá ser de 10 (dez) horas, com no máximo
de 3 (três) profissionais por categoria, devendo somar no mínimo 40 horas/semanais.

O processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os horários e dias
de funcionamento devem ser organizados de modo que garantam amplamente acesso, o vínculo entre as pessoas e
profissionais, a continuidade, coordenação e longitudinalidade do cuidado.

A distribuição da carga horária dos profissionais é de responsabilidade do gestor, devendo considerar o perfil
demográfico e epidemiológico local para escolha da especialidade médica, estes devem atuar como generalistas nas
equipes de Atenção Básica (eAB).

Importante ressaltar que para o funcionamento a equipe deverá contar também com profissionais de nível médio
como técnico ou auxiliar de enfermagem.
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3 - Equipe de Saúde Bucal (eSB): Modalidade que pode compor as equipes que atuam na atenção básica,
constituída por um cirurgião-dentista e um técnico em saúde bucal e/ou auxiliar de saúde bucal.

Os profissionais de saúde bucal que compõem as equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB)
e de devem estar vinculados à uma UBS ou a Unidade Odontológica Móvel, podendo se organizar nas seguintes
modalidades:

Modalidade I: Cirurgião-dentista e auxiliar em saúde bucal (ASB) ou técnico em saúde bucal (TSB) e;

Modalidade II: Cirurgião-dentista, TSB e ASB, ou outro TSB.

Independente da modalidade adotada, os profissionais de Saúde Bucal são vinculados a uma equipe de Atenção
Básica (eAB) ou equipe de Saúde da Família (eSF), devendo compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe,
tendo responsabilidade sanitária pela mesma população e território adstrito que a equipe de Saúde da Família ou
Atenção Básica a qual integra.

Cada equipe de Saúde de Família que for implantada com os profissionais de saúde bucal ou quando se introduzir
pela primeira vez os profissionais de saúde bucal numa equipe já implantada, modalidade I ou II, o gestor receberá do
Ministério da Saúde os equipamentos odontológicos, através de doação direta ou o repasse de recursos necessários
para adquiri-los (equipo odontológico completo).

4 - Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB)

Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde,
complementar àsequipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes ocupações (profissões e
especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos
profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB).

Busca-se que essa equipe seja membro orgânico da Atenção Básica, vivendo integralmente o dia a dia nas UBS e
trabalhando de forma horizontal e interdisciplinar com os demais profissionais, garantindo a longitudinalidade do cuidado
e a prestação de serviços diretos à população. Os diferentes profissionais devem estabelecer e compartilhar saberes,
práticas e gestão do cuidado, com uma visão comum e aprender a solucionar problemas pela comunicação, de modo a
maximizar as habilidades singulares de cada um.

Deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de
pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de
equipes que atuam na Atenção Básica em suas análises e manejos. Para tanto, faz-se necessário o compartilhamento
de saberes, práticas intersetoriais e de gestão do cuidado em rede e a realização de educação permanente e gestão de
coletivos nos territórios sob responsabilidade destas equipes.

Ressalta-se que os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais,
e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo (estes, quando necessários, devem ser regulados
pelas equipes que atuam na Atenção Básica). Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho con-junto com as
equipes, atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção, além de outros
equipamentos sociais públicos/privados, redes sociais e comunitárias.

Compete especificamente à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB):

a. Participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão vinculadas;

b. Contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da ampliação da
clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde,
tanto em termos clínicos quanto sanitários; e

c. Realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta de
projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os
ciclos de vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo
de trabalho das equipes dentre outros, no território.

Poderão compor os NASF-AB as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO na área de saúde: Médico
Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta;
Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico
Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica médica), Médico do Trabalho, Médico
Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja,
profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em
uma dessas áreas conforme normativa vigente.
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A definição das categorias profissionais é de autonomia do gestor local, devendo ser escolhida de acordo com as
necessidades do territórios.

5 - Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS):

É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas UBS como uma possibilidade para
a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como
uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica. São itens
necessários à implantação desta estratégia:

a.a existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no SCNES vigente que passa a ser a UBS de referência
para a equipe de agentes comunitários de saúde;

b.o número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional (critérios
demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme legislação vigente.

c.o cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, por
cada membro da equipe; composta por ACS e enfermeiro supervisor;

d.o enfermeiro supervisor e os ACS devem estar cadastrados no SCNES vigente, vinculados à equipe;

e.cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e nesta portaria e ter uma microárea
sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas;

f. a atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades
do território, com priorização para população com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico;

g. a atuação em ações básicas de saúde deve visar à integralidade do cuidado no território; e h.cadastrar,
preencher e informar os dados através do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica vigente.

3.5 - EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA PARA POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

Todos os profissionais do SUS e, especialmente, da Atenção Básica são responsáveis pela atenção à saúde de
populações que apresentem vulnerabilidades sociais específicas e, por consequência, necessidades de saúde
específicas, assim como pela atenção à saúde de qualquer outra pessoa. Isso porque a Atenção Básica possui
responsabilidade direta sobre ações de saúde em determinado território, considerando suas singularidades, o que
possibilita intervenções mais oportunas nessas situações específicas, com o objetivo de ampliar o acesso à RAS e
ofertar uma atenção integral à saúde.

Assim, toda equipe de Atenção Básica deve realizar atenção à saúde de populações específicas. Em algumas
realidades, contudo, ainda é possível e necessário dispor, além das equipes descritas anteriormente, de equipes
adicionais para realizar as ações de saúde à populações específicas no âmbito da Atenção Básica, que devem atuar de
forma integrada para a qualificação do cuidado no território. Aponta-se para um horizonte em que as equipes que atuam
na Atenção Básica possam incorporar tecnologias dessas equipes específicas, de modo que se faça uma transição para
um momento em que não serão necessárias essas equipes específicas, e todas as pessoas e populações serão
acompanhadas pela eSF.

São consideradas equipes de Atenção Básica para Populações Específicas:

3.6 - ESPECIFICIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

1 - Equipes de Saúde da Família para o atendimento da População Ribeirinha da Amazônia Legal e Pantaneira:
Considerando as especificidades locorregionais, os municípios da Amazônia Legal e Pantaneiras podem optar entre 2
(dois) arranjos organizacionais para equipes Saúde da Família, além dos existentes para o restante do país:

a. Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR): São equipes que desempenham parte significativa de suas
funções em UBS construídas e/ou localizadas nas comunidades pertencentes à área adstrita e cujo acesso se dá por
meio fluvial e que, pela grande dispersão territorial, necessitam de embarcações para atender as comunidades dispersas
no território. As eSFR são vinculadas a uma UBS, que pode estar localizada na sede do Município ou em alguma
comunidade ribeirinha localizada na área adstrita.

A eSFR será formada por equipe multiprofissional composta por, no mínimo: 1 (um) médico, preferencialmente da
especialidade de Família e Comunidade, 1 (um) enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família e 1
(um) auxiliar ou técnico de enfermagem, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe
multiprofissional, o ACS e ACE e os profissionais de saúde bucal:1 (um) cirurgião dentista, preferencialmente
especialista em saúde da família e 1 (um) técnico ou auxiliar em saúde bucal.
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Nas hipóteses de grande dispersão populacional, as ESFR podem contar, ainda, com: até 24 (vinte e quatro)
Agentes Comunitários de Saúde; até 12 (doze) microscopistas, nas regiões endêmicas; até 11 (onze) Auxiliares/Técnicos
de enfermagem; e 1 (um) Auxiliar/Técnico de saúde bucal. As ESFR poderão, ainda, acrescentar até 2 (dois)
profissionais da área da saúde de nível superior à sua composição, dentre enfermeiros ou outros profissionais previstos
nas equipes de Nasf-AB.

Os agentes comunitários de saúde, os auxiliares/técnicos de enfermagem extras e os auxiliares/técnicos de saúde
bucal cumprirão carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e deverão residir na área de atuação.

As eSFR prestarão atendimento à população por, no mínimo, 14 (quatorze) dias mensais, com carga horária
equivalente a 8 (oito) horas diárias.

Para as comunidades distantes da UBS de referência, as eSFR adotarão circuito de deslocamento que garanta o
atendimento a todas as comunidades assistidas, ao menos a cada 60 (sessenta) dias, para assegurar a execução das
ações de Atenção Básica. Caso necessário, poderão possuir unidades de apoio, estabelecimentos que servem para
atuação das eSFR e que não possuem outras equipes de Saúde da Família vinculadas.

Para operacionalizar a atenção à saúde das comunidades ribeirinhas dispersas no território de abrangência, a
eSFR receberá incentivo financeiro de custeio para logística, que considera a existência das seguintes estruturas:

a) até 4 (quatro) unidades de apoio (ou satélites), vinculadas e informadas no Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde vigente, utilizada(s) como base(s) da(s) equipe(s), onde será realizada a atenção de forma
descentralizada; e

b) até 4 (quatro) embarcações de pequeno porte exclusivas para o deslocamento dos profissionais de saúde da(s)
equipe(s) vinculada(s)s ao Estabelecimento de Saúde de Atenção Básica.

Todas as unidades de apoio ou satélites e embarcações devem estar devidamente informadas no Cadastro
Nacional de Estabelecimento de Saúde vigente, a qual as eSFR estão vinculadas.

Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF): São equipes que desempenham suas funções em Unidades
Básicas de Saúde Fluviais (UBSF), responsáveis por comunidades dispersas, ribeirinhas e pertencentes à área adstrita,
cujo acesso se dá por meio fluvial.

A eSFR será formada por equipe multiprofissional composta por, no mínimo: 1 (um) médico, preferencialmente da
especialidade de Família e Comunidade, 1 (um) enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família e 1
(um) auxiliar ou técnico de enfermagem, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe
multiprofissional, o ACS e ACE e os profissionais de saúde bucal:1 (um) cirurgião dentista, preferencialmente
especialista em saúde da família e 1 (um) técnico ou auxiliar em saúde bucal.

Devem contar também, com um (01) técnico de laboratório e/ou bioquímico. Estas equipes poderão incluir, na
composição mínima, os profissionais de saúde bucal, um (1) cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde
da família, e um (01) Técnico ou Auxiliar em Saúde Bucal.

Poderão, ainda, acrescentar até 2 (dois) profissionais da área da saúde de nível superior à sua composição,
dentre enfermeiros ou outros profissionais previstos para os Nasf - AB

Para as comunidades distantes da Unidade Básica de Saúde de referência, a eSFF adotará circuito de
deslocamento que garanta o atendimento a todas as comunidades assistidas, ao menos a cada 60 (sessenta) dias, para
assegurar a execução das ações de Atenção Básica.

Para operacionalizar a atenção à saúde das comunidades ribeirinhas dispersas no território de abrangência, onde
a UBS Fluvial não conseguir aportar, a eSFF poderá receber incentivo financeiro de custeio para logística, que considera
a existência das seguintes estruturas:

a. até 4 (quatro) unidades de apoio (ou satélites), vinculadas e informadas no Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde vigente, utilizada(s) como base(s) da(s) equipe(s), onde será realizada a atenção de forma
descentralizada; e

b. até 4 (quatro) embarcações de pequeno porte exclusivas para o deslocamento dos profissionais de saúde da(s)
equipe(s) vinculada(s)s ao Estabelecimento de Saúde de Atenção Básica.

1 - Equipe de Consultório na Rua (eCR) -equipe de saúde com composição variável, responsável por articular e
prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua ou com características análogas em determinado
território, em unidade fixa ou móvel, podendo ter as modalidades e respectivos regramentos descritos em portaria
específica.
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São itens necessários para o funcionamento das equipes de Consultório na Rua (eCR):

a. Realizar suas atividades de forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na
unidade móvel e também nas instalações de Unidades Básicas de Saúde do território onde está atuando, sempre
articuladas e desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes que atuam na atenção básica do território
(eSF/eAB/UBS e Nasf-AB), e dos Centros de Atenção Psicossocial, da Rede de Urgência/Emergência e dos serviços e
instituições componentes do Sistema Único de Assistência Social entre outras instituições públicas e da sociedade civil;

b. Cumprir a carga horária mínima semanal de 30 horas. Porém seu horário de funcionamento deverá ser
adequado às demandas das pessoas em situação de rua, podendo ocorrer em período diurno e/ou noturno em todos os
dias da semana; e

c. As eCR poderão ser compostas pelas categorias profissionais especificadas em portaria específica.

Na composição de cada eCR deve haver, preferencialmente, o máximo de dois profissionais da mesma profissão
de saúde, seja de nível médio ou superior. Todas as modalidades de eCR poderão agregar agentes comunitários de
saúde.

O agente social, quando houver, será considerado equivalente ao profissional de nível médio. Entende-se por
agente social o pro-fissional que desempenha atividades que visam garantir a atenção, a defesa e a proteção às
pessoas em situação de risco pessoal e social, assim como aproximar as equipes dos valores, modos de vida e cultura
das pessoas em situação de rua.

Para vigência enquanto equipe, deverá cumprir os seguintes requisitos:

I - demonstração do cadastramento da eCR no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(SCNES); e

II - alimentação de dados no Sistema de Informação da Atenção Básica vigente, conforme norma específica.

Em Municípios ou áreas que não tenham Consultórios na Rua, o cuidado integral das pessoas em situação de rua
deve seguir sendo de responsabilidade das equipes que atuam na Atenção Básica, incluindo os profissionais de saúde
bucal e os Núcleos Ampliados à Saúde da Família e equipes de Atenção Básica (Nasf-AB) do território onde estas
pessoas estão concentradas.

Para cálculo do teto das equipes dos Consultórios na Rua de cada município, serão tomados como base os dados
dos censos populacionais relacionados à população em situação de rua realizados por órgãos oficiais e reconhecidos
pelo Ministério da Saúde.

As regras estão publicadas em portarias específicas que disciplinam composição das equipes, valor do incentivo
financeiro, diretrizes de funcionamento, monitoramento e acompanhamento das equipes de consultório na rua entre
outras disposições.

1 - Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP): São compostas por equipe multiprofissional que deve estar
cadastrada no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, e com responsabilidade de articular e prestar
atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade.

Com o objetivo de garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral
no SUS, é previsto na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional (PNAISP), que os serviços de saúde no sistema prisional passam a ser ponto de atenção da Rede de Atenção
à Saúde (RAS) do SUS, qualificando também a Atenção Básica no âmbito prisional como porta de entrada do sistema e
ordenadora das ações e serviços de saúde, devendo realizar suas atividades nas unidades prisionais ou nas Unidades
Básicas de Saúde a que estiver vinculada, conforme portaria específica.

4 - ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas
do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas,
além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

4.1 Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:

- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos,
famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;

- Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no
sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da
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situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do
território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

- Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de
Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com
atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida
socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).

- Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas
previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e
serviços essenciais e ampliados da AB;

V. Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da
demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando
diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares;

VI. Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando classificação de
risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e
viabilizando o estabelecimento do vínculo;

VII. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no que se refere às
múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do
cuidado;

VIII. Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais, visando propor
intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença individual, das coletividades e da própria comunidade;

IX. Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando necessita de
atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;

X. Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de saúde na AB, visando
subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e à avaliação dos serviços de saúde;;

XI. Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica, participando da definição de
fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas
para a ordenação desses fluxos;

XII. Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento desnecessário, com base nos
processos de regulação locais (referência e contrarreferência), ampliando-a para um processo de compartilhamento de
casos e acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes que atuam na atenção básica;

XIII. Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas a integração
por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado;

XIV. Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos
adversos;

XV. Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação da Atenção Básica,
conforme normativa vigente;

XVI. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras doenças,
agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de importância local, considerando essas
ocorrências para o planejamento de ações de prevenção, proteção e recuperação em saúde no território;

XVII. Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas sensíveis à Atenção
Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e a longitudinalidade pelas equipes que atuam na
AB;

XVIII. Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em residências, Instituições
de Longa Permanência (ILP), abrigos, entre outros tipos de moradia existentes em seu território, de acordo com o
planejamento da equipe, necessidades e prioridades estabelecidas;

XIX. Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados/compensados com algum grau
de dependência para as atividades da vida diária e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde;
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XX. Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas, profissionais de diferentes
formações e até mesmo outros níveis de atenção, buscando incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e
matriciamento ao processo de trabalho cotidiano para essa integração (realização de consulta compartilhada reservada
aos profissionais de nível superior, construção de Projeto Terapêutico Singular, trabalho com grupos, entre outras
estratégias, em consonância com as necessidades e demandas da população);

XXI. Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o planejamento e avaliação
sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis, visando a readequação constante do
processo de trabalho;

XXII. Articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada;

XXIII. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe e utilizando
abordagens adequadas às necessidades deste público;

XXIV.Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;

XIV. Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando conselhos/colegiados, constituídos de
gestores locais, profissionais de saúde e usuários, viabilizando o controle social na gestão da Unidade Básica de Saúde;

XXV. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais;

XXVI. Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de acompanhamento do
Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros pro-gramas sociais equivalentes, as condicionalidades de saúde das famílias
beneficiárias;e

XXVII. Realizar outras ações e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas pelo gestor local.

4.2. São atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica:

4.2.1 - Enfermeiro:

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida;

II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações
conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão;

III - Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com
protocolos estabelecidos;

IV - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;

V - Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo
estabelecido pela rede local;

VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE
em conjunto com os outros membros da equipe;

VII - Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS;

VIII - Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na
UBS; e

IX - Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de responsabilidade na sua área de
atuação.

4.2.2 - Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem:

I - Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações, entre outros);

II - Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de
material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo
enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação; e
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III - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

4.2.1 - Médico:

I - Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;

II - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); em
conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas
pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições legais da profissão;

III - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;

IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo
sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito;

V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento da pessoa;

VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros
da equipe; e

VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

4.2.2 - Cirurgião-Dentista:

I - Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos
e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas
pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão;

II - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação
em saúde bucal no território;

III - Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências,
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e
acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível);

IV - Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;

V - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe,
buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar;

VI - Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB);

VII - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros
da equipe;

VIII - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; e

IX - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

4.2.3 - Técnico em Saúde Bucal (TSB):

I - Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das famílias, indivíduos e a grupos específicos,
atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
(escolas, associações entre outros), segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais;

II - Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos;

III - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe,
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;

IV - Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal;
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V - Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de
promoção à saúde;

VI - Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;

VII - Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;

VIII - Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;

IX - Fazer remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;

X - Realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas;

XI - Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, sendo vedado o
uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;

XII - Auxiliar e instrumentar o cirurgião-dentista nas intervenções clínicas e procedimentos demandados pelo
mesmo;

XIII - Realizar a remoção de sutura conforme indicação do Cirurgião Dentista;

XIV - Executar a organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos
odontológicos e do ambiente de trabalho;

XV - Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos;

XVI - Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos;

XVII - Processar filme radiográfico;

XVIII - Selecionar moldeiras;

XIX - Preparar modelos em gesso;

XX - Manipular materiais de uso odontológico.

XXI - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

4.2.4 - Auxiliar em Saúde Bucal (ASB):

I - Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante
planejamento local e protocolos de atenção à saúde;

II - Executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos
odontológicos e do ambiente de trabalho;

III - Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas,

IV - Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;

V - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de
Atenção Básica, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;

VI - Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e
resíduos odontológicos;

VII - Processar filme radiográfico;

VIII - Selecionar moldeiras;

IX - Preparar modelos em gesso;

X - Manipular materiais de uso odontológico realizando manutenção e conservação dos equipamentos;

XI - Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; e

XII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
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4.2.5 - Gerente de Atenção Básica

Recomenda-se a inclusão do Gerente de Atenção Básica com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e
qualificação do processo de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, em especial ao fortalecer a atenção à saúde
prestada pelos profissionais das equipes à população adscrita, por meio de função técnico-gerencial. A inclusão deste
profissional deve ser avaliada pelo gestor, segundo a necessidade do território e cobertura de AB.

Entende-se por Gerente de AB um profissional qualificado, preferencialmente com nível superior, com o papel de
garantir o planejamento em saúde, de acordo com as necessidades do território e comunidade, a organização do
processo de trabalho, coordenação e integração das ações. Importante ressaltar que o gerente não seja profissional
integrante das equipes vinculadas à UBS e que possua experiência na Atenção Básica, preferencialmente de nível
superior, e dentre suas atribuições estão:

I - Conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais, as diretrizes e normas que incidem sobre a AB em âmbito
nacional, estadual, municipal e Distrito Federal, com ênfase na Política Nacional de Atenção Básica, de modo a orientar
a organização do processo de trabalho na UBS;

II - Participar e orientar o processo de territorialização, diagnóstico situacional, planejamento e programação das
equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de saúde, junto aos demais profissionais;

III - Acompanhar, orientar e monitorar os processos de trabalho das equipes que atuam na AB sob sua gerência,
contribuindo para implementação de políticas, estratégias e programas de saúde, bem como para a mediação de
conflitos e resolução de problemas;

IV - Mitigar a cultura na qual as equipes, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores assumem
responsabilidades pela sua própria segurança de seus colegas, pacientes e familiares, encorajando a identificação, a
notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança;

V - Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação da Atenção Básica vigente, por
parte dos profissionais, verificando sua consistência, estimulando a utilização para análise e planejamento das ações, e
divulgando os resultados obtidos;

VI - Estimular o vínculo entre os profissionais favorecendo o trabalho em equipe;

VII - Potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos e equipamentos existentes na UBS, apoiando os
processos de cuidado a partir da orientação à equipe sobre a correta utilização desses recursos;

VIII - Qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos (manutenção, logística dos materiais, ambiência da
UBS), zelando pelo bom uso dos recursos e evitando o desabastecimento;

IX - Representar o serviço sob sua gerência em todas as instâncias necessárias e articular com demais atores da
gestão e do território com vistas à qualificação do trabalho e da atenção à saúde realizada na UBS;

X - Conhecer a RAS, participar e fomentar a participação dos profissionais na organização dos fluxos de usuários,
com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e contrarreferência entre equipes que
atuam na AB e nos diferentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos responsáveis;

XI - Conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do território, e estimular a atuação intersetorial, com
atenção diferenciada para as vulnerabilidades existentes no território;

XII - Identificar as necessidades de formação/qualificação dos profissionais em conjunto com a equipe, visando
melhorias no processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da atenção, e promover a Educação Permanente, seja
mobilizando saberes na própria UBS, ou com parceiros;

XIII - Desenvolver gestão participativa e estimular a participação dos profissionais e usuários em instâncias de
controle social;

XIV - Tomar as providências cabíveis no menor prazo possível quanto a ocorrências que interfiram no
funcionamento da unidade; e

XV - Exercer outras atribuições que lhe sejam designadas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, de acordo
com suas competências.

4.2.6 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE)

Seguindo o pressuposto de que Atenção Básica e Vigilância em Saúde devem se unir para a adequada
identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária
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mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes de saúde (ACS e ACE) devem ser
integradas.

Assim, além das atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de AB, são atribuições dos ACS e ACE:

a) Atribuições comuns do ACS e ACE

I - Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que
atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe;

II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles
mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas
individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica
de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário;

III - Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as
necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com
especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares;

IV - Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância
epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças
infecciosas e agravos;

V - Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção
individual e coletiva;

VI - Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de
referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território;

VII - Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas
de intervenção no ambiente para o controle de vetores;

VIII - Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização
dos serviços de saúde disponíveis;

IX - Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;

X - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de relevância
para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, esporte e lazer, assistência
social, entre outros; e

XI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra
normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal.

b) Atribuições do ACS:

I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de
sua área, man-tendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma
sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais,
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas
no planejamento local;

II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da
comunidade;

III - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético;

IV - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS,
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou
coletividades;

V - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados;

VI - Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das necessidades
dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados;
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VII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra
normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal.

Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter
excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e
fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente para a
unidade de saúde de referência.

I - aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e
agravos;

II - realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos casos
diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na Atenção Básica;

III - aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar;

IV - realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e
cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente cobre a ferida; e

V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento da pessoa;

VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros
da equipe; e

VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

4.2.2 - Cirurgião-Dentista:

I - Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos
e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas
pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão;

II - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação
em saúde bucal no território;

III - Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências,
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e
acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível);

IV - Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;

V - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe,
buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar;

VI - Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB);

VII - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros
da equipe;

VIII - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; e

IX - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

4.2.3 - Técnico em Saúde Bucal (TSB):

I - Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das famílias, indivíduos e a grupos específicos,
atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
(escolas, associações entre outros), segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais;

II - Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos;

III - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe,
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;
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IV - Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal;

V - Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de
promoção à saúde;

VI - Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;

VII - Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;

VIII - Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;

IX - Fazer remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;

X - Realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas;

XI - Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, sendo vedado o
uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;

XII - Auxiliar e instrumentar o cirurgião-dentista nas intervenções clínicas e procedimentos demandados pelo
mesmo;

XIII - Realizar a remoção de sutura conforme indicação do Cirurgião Dentista;

XIV - Executar a organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos
odontológicos e do ambiente de trabalho;

XV - Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos;

XVI - Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos;

XVII - Processar filme radiográfico;

XVIII - Selecionar moldeiras;

XIX - Preparar modelos em gesso;

XX - Manipular materiais de uso odontológico.

XXI - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

4.2.4 - Auxiliar em Saúde Bucal (ASB):

I - Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante
planejamento local e protocolos de atenção à saúde;

II - Executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos
odontológicos e do ambiente de trabalho;

III - Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas,

IV - Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;

V - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de
Atenção Básica, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;

VI - Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e
resíduos odontológicos;

VII - Processar filme radiográfico;

VIII - Selecionar moldeiras;

IX - Preparar modelos em gesso;

X - Manipular materiais de uso odontológico realizando manutenção e conservação dos equipamentos;

XI - Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; e
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XII -. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

4.2.5 - Gerente de Atenção Básica

Recomenda-se a inclusão do Gerente de Atenção Básica com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e
qualificação do processo de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, em especial ao fortalecer a atenção à saúde
prestada pelos profissionais das equipes à população adscrita, por meio de função técnico-gerencial. A inclusão deste
profissional deve ser avaliada pelo gestor, segundo a necessidade do território e cobertura de AB.

Entende-se por Gerente de AB um profissional qualificado, preferencialmente com nível superior, com o papel de
garantir o planejamento em saúde, de acordo com as necessidades do território e comunidade, a organização do
processo de trabalho, coordenação e integração das ações. Importante ressaltar que o gerente não seja profissional
integrante das equipes vinculadas à UBS e que possua experiência na Atenção Básica, preferencialmente de nível
superior, e dentre suas atribuições estão:

I - Conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais, as diretrizes e normas que incidem sobre a AB em âmbito
nacional, estadual, municipal e Distrito Federal, com ênfase na Política Nacional de Atenção Básica, de modo a orientar
a organização do processo de trabalho na UBS;

II - Participar e orientar o processo de territorialização, diagnóstico situacional, planejamento e programação das
equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de saúde, junto aos demais profissionais;

III - Acompanhar, orientar e monitorar os processos de trabalho das equipes que atuam na AB sob sua gerência,
contribuindo para implementação de políticas, estratégias e programas de saúde, bem como para a mediação de
conflitos e resolução de problemas;

IV - Mitigar a cultura na qual as equipes, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores assumem
responsabilidades pela sua própria segurança de seus colegas, pacientes e familiares, encorajando a identificação, a
notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança;

V - Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação da Atenção Básica vigente, por
parte dos profissionais, verificando sua consistência, estimulando a utilização para análise e planejamento das ações, e
divulgando os resultados obtidos;

VI - Estimular o vínculo entre os profissionais favorecendo o trabalho em equipe;

VII - Potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos e equipamentos existentes na UBS, apoiando os
processos de cuidado a partir da orientação à equipe sobre a correta utilização desses recursos;

VIII - Qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos (manutenção, logística dos materiais, ambiência da
UBS), zelando pelo bom uso dos recursos e evitando o desabastecimento;

IX - Representar o serviço sob sua gerência em todas as instâncias necessárias e articular com demais atores da
gestão e do território com vistas à qualificação do trabalho e da atenção à saúde realizada na UBS;

X - Conhecer a RAS, participar e fomentar a participação dos profissionais na organização dos fluxos de usuários,
com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e contrarreferência entre equipes que
atuam na AB e nos diferentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos responsáveis;

XI - Conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do território, e estimular a atuação intersetorial, com
atenção diferenciada para as vulnerabilidades existentes no território;

XII - Identificar as necessidades de formação/qualificação dos profissionais em conjunto com a equipe, visando
melhorias no processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da atenção, e promover a Educação Permanente, seja
mobilizando saberes na própria UBS, ou com parceiros;

XIII - Desenvolver gestão participativa e estimular a participação dos profissionais e usuários em instâncias de
controle social;

XIV -Tomar as providências cabíveis no menor prazo possível quanto a ocorrências que interfiram no
funcionamento da unidade; e

XV - Exercer outras atribuições que lhe sejam designadas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, de acordo
com suas competências.

4.2.6 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE)

Num. 56756801 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 12/12/2020 21:09:05
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121221090552400000054494947
Número do documento: 20121221090552400000054494947

Num. 13843761 - Pág. 56



10/12/2020 Ministério da Saúde

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 25/35

Seguindo o pressuposto de que Atenção Básica e Vigilância em Saúde devem se unir para a adequada
identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária
mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes de saúde (ACS e ACE) devem ser
integradas.

Assim, além das atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de AB, são atribuições dos ACS e ACE:

a) Atribuições comuns do ACS e ACE

I - Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que
atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe;

II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles
mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas
individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica
de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário;

III - Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as
necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com
especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares;

IV - Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância
epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças
infecciosas e agravos;

V - Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção
individual e coletiva;

VI - Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de
referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território;

VII - Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas
de intervenção no ambiente para o controle de vetores;

VIII - Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização
dos serviços de saúde disponíveis;

IX.-Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;

X - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de relevância
para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, esporte e lazer, assistência
social, entre outros; e

XI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra
normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal.

b)Atribuições do ACS:

I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de
sua área, man-tendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma
sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais,
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas
no planejamento local;

II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da
comunidade;

III - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético;

IV - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS,
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou
coletividades;

V - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados;

VI - Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das necessidades
dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados;
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VII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra
normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal.

Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter
excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e
fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente para a
unidade de saúde de referência.

I - aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e
agravos;

II - realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos casos
diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na Atenção Básica;

III - aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar;

IV - realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e
cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente cobre a ferida; e

V - orientação e apoio, em domicílio, para a correta administração da medicação do paciente em situação de
vulnerabilidade.

Importante ressaltar que os ACS só realizarão a execução dos procedimentos que requeiram capacidade técnica
específica se detiverem a respectiva formação, respeitada autorização legal.

c) Atribuições do ACE:

I - Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de doenças;

II - Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de
prevenção, intervenção e controle de doenças, incluindo, dentre outros, o recenseamento de animais e levantamento de
índice amostral tecnicamente indicado;

III - Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo
ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;

IV - Realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o reconhecimento geográfico de seu território; e

V - Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e
controle de doenças; e

VI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra
normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal.

O ACS e o ACE devem compor uma equipe de Atenção Básica (eAB) ou uma equipe de Saúde da Família (eSF)
e serem coordenados por profissionais de saúde de nível superior realizado de forma compartilhada entre a Atenção
Básica e a Vigilância em Saúde. Nas localidades em que não houver cobertura por equipe de Atenção Básica (eAB) ou
equipe de Saúde da Família (eSF), o ACS deve se vincular à equipe da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde
(EACS). Já o ACE, nesses casos, deve ser vinculado à equipe de vigilância em saúde do município e sua supervisão
técnica deve ser realizada por profissional com comprovada capacidade técnica, podendo estar vinculado à equipe de
atenção básica, ou saúde da família, ou a outro serviço a ser definido pelo gestor local.

5. DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA

A Atenção Básica como contato preferencial dos usuários na rede de atenção à saúde orienta-se pelos princípios
e diretrizes do SUS, a partir dos quais assume funções e características específicas. Considera as pessoas em sua
singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, por meio da promoção da saúde, da
prevenção de doenças e agravos, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e da redução de danos ou de
sofrimentos que possam comprometer sua autonomia.

Dessa forma, é fundamental que o processo de trabalho na Atenção Básica se caracteriza por:

I - Definição do território e Territorialização - A gestão deve definir o território de responsabilidade de cada equipe,
e esta deve conhecer o território de atuação para programar suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da
comunidade, considerando diferentes elementos para a cartografia: ambientais, históricos, demográficos, geográficos,
econômicos, sanitários, sociais, culturais, etc. Importante refazer ou complementar a territorialização sempre que
necessário, já que o território é vivo. Nesse processo, a Vigilância em Saúde (sanitária, ambiental, epidemiológica e do
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trabalhador) e a Promoção da Saúde se mostram como referenciais essenciais para a identificação da rede de
causalidades e dos elementos que exercem determinação sobre o processo saúde-doença, auxiliando na percepção dos
problemas de saúde da população por parte da equipe e no planejamento das estratégias de intervenção.

Além dessa articulação de olhares para a compreensão do território sob a responsabilidade das equipes que
atuam na AB, a integração entre as ações de Atenção Básica e Vigilância em Saúde deve ser concreta, de modo que se
recomenda a adoção de um território único para ambas as equipes, em que o Agente de Combate às Endemias trabalhe
em conjunto com o Agente Comunitário de Saúde e os demais membros da equipe multiprofissional de AB na
identificação das necessidades de saúde da população e no planejamento das intervenções clínicas e sanitárias.

Possibilitar, de acordo com a necessidade e conformação do território, através de pactuação e negociação entre
gestão e equipes, que o usuário possa ser atendido fora de sua área de cobertura, mantendo o diálogo e a informação
com a equipe de referência.

II - Responsabilização Sanitária - Papel que as equipes devem assumir em seu território de referência (adstrição),
considerando questões sanitárias, ambientais (desastres, controle da água, solo, ar), epidemiológicas (surtos,
epidemias, notificações, controle de agravos), culturais e socioeconômicas, contribuindo por meio de intervenções
clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa, os itinerantes (população em situação
de rua, ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, etc) ou mesmo trabalhadores da área adstrita.

III - Porta de Entrada Preferencial - A responsabilização é fundamental para a efetivação da Atenção Básica como
contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção, primeiro atendimento às urgências/emergências,
acolhimento, organização do escopo de ações e do processo de trabalho de acordo com demandas e necessidades da
população, através de estratégias diversas (protocolos e diretrizes clínicas, linhas de cuidado e fluxos de
encaminhamento para os outros pontos de atenção da RAS, etc). Caso o usuário acesse a rede através de outro nível
de atenção, ele deve ser referenciado à Atenção Básica para que siga sendo acompanhado, assegurando a
continuidade do cuidado.

IV - Adscrição de usuários e desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre a equipe e a
população do seu território de atuação, de forma a facilitar a adesão do usuário ao cuidado compartilhado com a equipe
(vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu
cuidado).

V - Acesso - A unidade de saúde deve acolher todas as pessoas do seu território de referência, de modo universal
e sem diferenciações excludentes. Acesso tem relação com a capacidade do serviço em responder às necessidades de
saúde da população (residente e itinerante). Isso implica dizer que as necessidades da população devem ser o principal
referencial para a definição do escopo de ações e serviços a serem ofertados, para a forma como esses serão
organizados e para o todo o funcionamento da UBS, permitindo diferenciações de horário de atendimento (estendido,
sábado, etc), formas de agendamento (por hora marcada, por telefone, e-mail, etc), e outros, para assegurar o acesso.
Pelo mesmo motivo, recomenda-se evitar barreiras de acesso como o fechamento da unidade durante o horário de
almoço ou em períodos de férias, entre outros, impedindo ou restringindo a acesso da população. Destaca-se que
horários alternativos de funcionamento que atendam expressamente a necessidade da população podem ser pactuados
através das instâncias de participação social e gestão local.

Importante ressaltar também que para garantia do acesso é necessário acolher e resolver os agravos de maior
incidência no território e não apenas as ações programáticas, garantindo um amplo escopo de ofertas nas unidades, de
modo a concentrar recursos e maximizar ofertas.

VI - O acolhimento deve estar presente em todas as relações de cuidado, nos encontros entre trabalhadores de
saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, suas necessidades, problematizando e reconhecendo
como legítimas, e realizando avaliação de risco e vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto maior
o grau de vulnerabilidade e risco, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe, com especial atenção para as
condições crônicas.

Considera-se condição crônica aquela de curso mais ou me-nos longo ou permanente que exige resposta e ações
contínuas, proativas e integradas do sistema de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias
para o seu controle efetivo, eficiente e com qualidade.

Ressalta-se a importância de que o acolhimento aconteça durante todo o horário de funcionamento da UBS, na
organização dos fluxos de usuários na unidade, no estabelecimento de avaliações de risco e vulnerabilidade, na
definição de modelagens de escuta (individual, coletiva, etc), na gestão das agendas de atendimento individual, nas
ofertas de cuidado multidisciplinar, etc.

A saber, o acolhimento à demanda espontânea na Atenção Básica pode se constituir como:
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a. Mecanismo de ampliação/facilitação do acesso - a equipe deve atender todos as pessoas que chegarem na
UBS, conforme sua necessidade, e não apenas determinados grupos populacionais, ou agravos mais prevalentes e/ou
fragmentados por ciclo de vida. Dessa forma a ampliação do acesso ocorre também contemplando a agenda
programada e a demanda espontânea, abordando as situações con-forme suas especificidades, dinâmicas e tempo.

b. Postura, atitude e tecnologia do cuidado - se estabelece nas relações entre as pessoas e os trabalhadores, nos
modos de escuta, na maneira de lidar com o não previsto, nos modos de construção de vínculos (sensibilidade do
trabalhador, posicionamento ético situacional), podendo facilitar a continuidade do cuidado ou facilitando o acesso
sobretudo para aqueles que procuram a UBS fora das consultas ou atividades agendadas.

c. Dispositivo de (re)organização do processo de trabalho em equipe - a implantação do acolhimento pode
provocar mudanças no modo de organização das equipes, relação entre trabalhadores e modo de cuidar. Para acolher a
demanda espontânea com equidade e qualidade, não basta distribuir senhas em número limitado, nem é possível
encaminhar todas as pessoas ao médico, aliás o acolhimento não deve se restringir à triagem clínica. Organizar a partir
do acolhimento exige que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que ela tem apresentado para lidar com as
necessidades de saúde da população e território. Para isso é importante que a equipe defina quais profissionais vão
receber o usuário que chega; como vai avaliar o risco e vulnerabilidade; fluxos e protocolos para encaminhamento; como
organizar a agenda dos profissionais para o cuidado; etc.

Destacam-se como importantes ações no processo de avaliação de risco e vulnerabilidade na Atenção Básica o
Acolhimento com Classificação de Risco (a) e a Estratificação de Risco (b).

a) Acolhimento com Classificação de Risco: escuta qualificada e comprometida com a avaliação do potencial de
risco, agravo à saúde e grau de sofrimento dos usuários, considerando dimensões de expressão (física, psíquica, social,
etc) e gravidade, que possibilita priorizar os atendimentos a eventos agudos (condições agudas e agudizações de
condições crônicas) conforme a necessidade, a partir de critérios clínicos e de vulnerabilidade disponíveis em diretrizes e
protocolos assistenciais definidos no SUS.

O processo de trabalho das equipes deve estar organizado de modo a permitir que casos de urgência/emergência
tenham prioridade no atendimento, independentemente do número de consultas agendadas no período. Caberá à UBS
prover atendimento adequado à situação e dar suporte até que os usuários sejam acolhidos em outros pontos de
atenção da RAS.

As informações obtidas no acolhimento com classificação de risco deverão ser registradas em prontuário do
cidadão (físico ou preferencialmente eletrônico).

Os desfechos do acolhimento com classificação de risco poderão ser definidos como: 1- consulta ou procedimento
imediato;

1. consulta ou procedimento em horário disponível no mesmo dia;

2. agendamento de consulta ou procedimento em data futura, para usuário do território;

3. procedimento para resolução de demanda simples prevista em protocolo, como renovação de receitas para
pessoas com condições crônicas, condições clínicas estáveis ou solicitação de exames para o seguimento de linha de
cuidado bem definida;

4. encaminhamento a outro ponto de atenção da RAS, mediante contato prévio, respeitado o protocolo aplicável; e

5. orientação sobre territorialização e fluxos da RAS, com indicação específica do serviço de saúde que deve ser
procurado, no município ou fora dele, nas demandas em que a classificação de risco não exija atendimento no momento
da procura do serviço.

b) Estratificação de risco: É o processo pelo qual se utiliza critérios clínicos, sociais, econômicos, familiares e
outros, com base em diretrizes clínicas, para identificar subgrupos de acordo com a complexidade da condição crônica
de saúde, com o objetivo de diferenciar o cuidado clínico e os fluxos que cada usuário deve seguir na Rede de Atenção
à Saúde para um cuidado integral.

A estratificação de risco da população adscrita a determinada UBS é fundamental para que a equipe de saúde
organize as ações que devem ser oferecidas a cada grupo ou estrato de risco/vulnerabilidade, levando em consideração
a necessidade e adesão dos usuários, bem como a racionalidade dos recursos disponíveis nos serviços de saúde.

VII - Trabalho em Equipe Multiprofissional - Considerando a diversidade e complexidade das situações com as
quais a Atenção Básica lida, um atendimento integral requer a presença de diferentes formações profissionais
trabalhando com ações compartilhadas, assim como, com processo interdisciplinar centrado no usuário, incorporando
práticas de vigilância, promoção e assistência à saúde, bem como matriciamento ao processo de trabalho cotidiano. É
possível integrar também profissionais de outros níveis de atenção.
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VIII - Resolutividade - Capacidade de identificar e intervir nos riscos, necessidades e demandas de saúde da
população, atingindo a solução de problemas de saúde dos usuários. A equipe deve ser resolutiva desde o contato
inicial, até demais ações e serviços da AB de que o usuário necessite. Para tanto, é preciso garantir amplo escopo de
ofertas e abordagens de cuidado, de modo a concentrar recursos, maximizar as ofertas e melhorar o cuidado,
encaminhando de forma qualificada o usuário que necessite de atendimento especializado. Isso inclui o uso de
diferentes tecnologias e abordagens de cuidado individual e coletivo, por meio de habilidades das equipes de saúde para
a promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, proteção e recuperação da saúde, e redução de danos.
Importante promover o uso de ferramentas que apoiem e qualifiquem o cuidado realizado pelas equipes, como as
ferramentas da clínica ampliada, gestão da clínica e promoção da saúde, para ampliação da resolutividade e
abrangência da AB.

Entende-se por ferramentas de Gestão da Clínica um con-junto de tecnologias de microgestão do cuidado
destinado a promover uma atenção à saúde de qualidade, como protocolos e diretrizes clínicas, planos de ação, linhas
de cuidado, projetos terapêuticos singulares, genograma, ecomapa, gestão de listas de espera, auditoria clínica,
indicadores de cuidado, entre outras. Para a utilização dessas ferramentas, deve-se considerar a clínica centrada nas
pessoas; efetiva, estruturada com base em evidências científicas; segura, que não cause danos às pessoas e aos
profissionais de saúde; eficiente, oportuna, prestada no tempo certo; equitativa, de forma a reduzir as desigualdades e
que a oferta do atendimento se dê de forma humanizada.

VIII - Promover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita, com base nas necessidades sociais
e de saúde, através do estabelecimento de ações de continuidade informacional, interpessoal e longitudinal com a
população. A Atenção Básica deve buscar a atenção integral e de qualidade, resolutiva e que contribua para o
fortalecimento da autonomia das pessoas no cuidado à saúde, estabelecendo articulação orgânica com o conjunto da
rede de atenção à saúde. Para o alcance da integralidade do cuidado, a equipe deve ter noção sobre a ampliação da
clínica, o conhecimento sobre a realidade local, o trabalho em equipe multiprofissional e transdisciplinar, e a ação
intersetorial.

Para isso pode ser necessário realizar de ações de atenção à saúde nos estabelecimentos de Atenção Básica à
saúde, no domicílio, em locais do território (salões comunitários, escolas, creches, praças, etc.) e outros espaços que
comportem a ação planejada.

IX - Realização de ações de atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de saúde
controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma Unidade Básica de Saúde,
que necessitam de cuidados com menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde, para famílias e/ou
pessoas para busca ativa, ações de vigilância em saúde e realizar o cuidado compartilhado com as equipes de atenção
domiciliar nos casos de maior complexidade.

X - Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde
da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de
frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e organização da agenda de trabalho
compartilhada de todos os profissionais, e recomenda- se evitar a divisão de agenda segundo critérios de problemas de
saúde, ciclos de vida, gênero e patologias dificultando o acesso dos usuários. Recomenda-se a utilização de
instrumentos de planejamento estratégico situacional em saúde, que seja ascendente e envolva a participação popular
(gestores, trabalhadores e usuários).

XI - Implementação da Promoção da Saúde como um princípio para o cuidado em saúde, entendendo que, além
da sua importância para o olhar sobre o território e o perfil das pessoas, considerando a determinação social dos
processos saúde-doença para o planejamento das intervenções da equipe, contribui também para a qualificação e
diversificação das ofertas de cuidado. A partir do respeito à autonomia dos usuários, é possível estimular formas de
andar a vida e comportamentos com prazer que permaneçam dentro de certos limites sensíveis entre a saúde e a
doença, o saudável e o prejudicial, que sejam singulares e viáveis para cada pessoa. Ainda, numa acepção mais ampla,
é possível estimular a transformação das condições de vida e saúde de indivíduos e coletivos, através de estratégias
transversais que estimulem a aquisição de novas atitudes entre as pessoas, favorecendo mudanças para modos de vida
mais saudáveis e sustentáveis.

Embora seja recomendado que as ações de promoção da saúde estejam pautadas nas necessidades e
demandas singulares do território de atuação da AB, denotando uma ampla possibilidade de temas para atuação,
destacam-se alguns de relevância geral na população brasileira, que devem ser considerados na abordagem da
Promoção da Saúde na AB: alimentação adequada e saudável; práticas corporais e atividade física; enfrentamento do
uso do tabaco e seus derivados; enfrentamento do uso abusivo de álcool; promoção da redução de danos; promoção da
mobilidade segura e sustentável; promoção da cultura de paz e de direitos humanos; promoção do desenvolvimento
sustentável.

XII - Desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e agravos em todos os níveis de acepção deste termo
(primária, secundária, terciária e quartenária), que priorizem determinados perfis epidemiológicos e os fatores de risco
clínicos, comportamentais, alimentares e/ou ambientais, bem como aqueles determinados pela produção e circulação de
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bens, prestação de serviços de interesse da saúde, ambientes e processos de trabalho. A finalidade dessas ações é
prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças, agravos e complicações preveníveis, evitar intervenções
desnecessárias e iatrogênicas e ainda estimular o uso racional de medicamentos.

Para tanto é fundamental a integração do trabalho entre Atenção Básica e Vigilância em Saúde, que é um
processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à
saúde, visando ao planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da
população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

As ações de Vigilância em Saúde estão inseridas nas atribuições de todos os profissionais da Atenção Básica e
envolvem práticas e processos de trabalho voltados para:

a. vigilância da situação de saúde da população, com análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de
prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública;

b. detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta de saúde pública;

c. vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis; e

d. vigilância das violências, das doenças crônicas não transmissíveis e acidentes.

A AB e a Vigilância em Saúde deverão desenvolver ações integradas visando à promoção da saúde e prevenção
de doenças nos territórios sob sua responsabilidade. Todos profissionais de saúde deverão realizar a notificação
compulsória e conduzir a investigação dos casos suspeitos ou confirmados de doenças, agravos e outros eventos de
relevância para a saúde pública, conforme protocolos e normas vigentes.

Compete à gestão municipal reorganizar o território, e os processos de trabalho de acordo com a realidade local.

A integração das ações de Vigilância em Saúde com Atenção Básica, pressupõe a reorganização dos processos
de trabalho da equipe, a integração das bases territoriais (território único), preferencialmente e rediscutir as ações e
atividades dos agentes comunitários de saúde e do agentes de combate às endemias, com definição de papéis e
responsabilidades.

A coordenação deve ser realizada por profissionais de nível superior das equipes que atuam na Atenção Básica.

XIII - Desenvolvimento de ações educativas por parte das equipes que atuam na AB, devem ser sistematizadas de
forma que possam interferir no processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e
coletiva, e na busca por qualidade de vida e promoção do autocuidado pelos usuários.

XIV - Desenvolver ações intersetoriais, em interlocução com escolas, equipamentos do SUAS, associações de
moradores, equipamentos de segurança, entre outros, que tenham relevância na comunidade, integrando projetos e
redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de uma atenção integral;

XV - Implementação de diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão, tais como, a participação
coletiva nos processos de gestão, a valorização, fomento a autonomia e protagonismo dos diferentes sujeitos implicados
na produção de saúde, autocuidado apoiado, o compromisso com a ambiência e com as condições de trabalho e
cuidado, a constituição de vínculos solidários, a identificação das necessidades sociais e organização do serviço em
função delas, entre outras;

XVI - Participação do planejamento local de saúde, assim como do monitoramento e a avaliação das ações na sua
equipe, unidade e município; visando à readequação do processo de trabalho e do planejamento frente às necessidades,
realidade, dificuldades e possibilidades analisadas.

O planejamento ascendente das ações de saúde deverá ser elaborado de forma integrada nos âmbitos das
equipes, dos municípios, das regiões de saúde e do Distrito Federal, partindo-se do reconhecimento das realidades
presentes no território que influenciam a saúde, condicionando as ofertas da Rede de Atenção Saúde de acordo com a
necessidade/demanda da população, com base em parâmetros estabelecidos em evidências científicas, situação
epidemiológica, áreas de risco e vulnerabilidade do território adscrito.

As ações em saúde planejadas e propostas pelas equipes deverão considerar o elenco de oferta de ações e de
serviços prestados na AB, os indicadores e parâmetros, pactuados no âmbito do SUS.

As equipes que atuam na AB deverão manter atualizadas as informações para construção dos indicadores
estabelecidos pela gestão, com base nos parâmetros pactuados alimentando, de forma digital, o sistema de informação
de Atenção Básica vigente;
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XVII - Implantar estratégias de Segurança do Paciente na AB, estimulando prática assistencial segura, envolvendo
os pacientes na segurança, criando mecanismos para evitar erros, garantir o cui-dado centrado na pessoa, realizando
planos locais de segurança do paciente, fornecendo melhoria contínua relacionando a identificação, a prevenção, a
detecção e a redução de riscos.

XVIII - Apoio às estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social, participando dos conselhos
locais de saúde de sua área de abrangência, assim como, articular e incentivar a participação dos trabalhadores e da
comunidade nas reuniões dos conselhos locais e municipal; e

XIX - Formação e Educação Permanente em Saúde, como parte do processo de trabalho das equipes que atuam
na Atenção Básica. Considera-se Educação Permanente em Saúde (EPS) a aprendizagem que se desenvolve no
trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e do trabalho, baseandose na
aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores da saúde. Nesse contexto, é
importante que a EPS se desenvolva essencialmente em espaços institucionalizados, que sejam parte do cotidiano das
equipes (reuniões, fóruns territoriais, entre outros), devendo ter espaço garantido na carga horária dos trabalhadores e
contemplar a qualificação de todos da equipe multiprofissional, bem como os gestores.

Algumas estratégias podem se aliar a esses espaços institucionais em que equipe e gestores refletem, aprendem
e trans-formam os processos de trabalho no dia-a-dia, de modo a potencializá-los, tais como Cooperação Horizontal,
Apoio Institucional, Tele Educação, Formação em Saúde.

Entende-se que o apoio institucional deve ser pensado como uma função gerencial que busca a reformulação do
modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde. Ele deve assumir como
objetivo a mudança nas organizações, tomando como matéria-prima os problemas e tensões do cotidiano Nesse
sentido, pressupõe-se o esforço de transformar os modelos de gestão verticalizados em relações horizontais que
ampliem a democratização, autonomia e compromisso dos trabalhadores e gestores, baseados em relações contínuas e
solidárias.

A Formação em Saúde, desenvolvida por meio da relação entre trabalhadores da AB no território (estágios de
graduação e residências, projetos de pesquisa e extensão, entre outros), beneficiam AB e instituições de ensino e
pesquisa, trabalhadores, docentes e discentes e, acima de tudo, a população, com profissionais de saúde mais
qualificados para a atuação e com a produção de conhecimento na AB. Para o fortalecimento da integração entre
ensino, serviços e comunidade no âmbito do SUS, destaca-se a estratégia de celebração de instrumentos contratuais
entre instituições de ensino e serviço, como forma de garantir o acesso a todos os estabelecimentos de saúde sob a
responsabilidade do gestor da área de saúde como cenário de práticas para a formação no âmbito da graduação e da
residência em saúde no SUS, bem como de estabelecer atribuições das partes relacionadas ao funcionamento da
integração ensino-serviço- comunidade.

Além dessas ações que se desenvolvem no cotidiano das equipes, de forma complementar, é possível oportunizar
processos formativos com tempo definido, no intuito de desenvolver reflexões, conhecimentos, competências,
habilidades e atitudes específicas, através dos processos de Educação Continuada, igualmente como estratégia para a
qualificação da AB. As ofertas educacionais devem, de todo modo, ser indissociadas das temáticas relevantes para a
Atenção Básica e da dinâmica cotidiana de trabalho dos profissionais.

6. DO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

O financiamento da Atenção Básica deve ser tripartite e com detalhamento apresentado pelo Plano Municipal de
Saúde garantido nos instrumentos conforme especificado no Plano Nacional, Estadual e Municipal de gestão do SUS.
No âmbito federal, o montante de recursos financeiros destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde
compõe o bloco de financiamento de Atenção Básica (Bloco AB) e parte do bloco de financiamento de investimento e
seus recursos deverão ser utilizados para financiamento das ações de Atenção Básica.

Os repasses dos recursos da AB aos municípios são efetuados em conta aberta especificamente para este fim, de
acordo com a normatização geral de transferências de recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde com o objetivo de
facilitar o acompanhamento pelos Conselhos de Saúde no âmbito dos municípios, dos estados e do Distrito Federal.

O financiamento federal para as ações de Atenção Básica deverá ser composto por:

I - Recursos per capita; que levem em consideração aspectos sociodemográficos e epidemiológicos;

II - Recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas da Atenção Básica, tais como os
recursos específicos para os municípios que implantarem, as equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de
Atenção Básica (eAB), as equipes de Saúde Bucal (eSB), de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), dos Núcleos
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), dos Consultórios na Rua (eCR), de Saúde da Família
Fluviais (eSFF) e Ribeirinhas (eSFR) e Programa Saúde na Escola e Programa Academia da Saúde;

III - Recursos condicionados à abrangência da oferta de ações e serviços;
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IV - Recursos condicionados ao desempenho dos serviços de Atenção Básica com parâmetros, aplicação e
comparabilidade nacional, tal como o Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade;

V - Recursos de investimento;

Os critérios de alocação dos recursos da AB deverão se ajustar conforme a regulamentação de transferência de
recursos federais para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, respeitando
especificidades locais, e critério definido na LC 141/2012.

I - Recurso per capita:

O recurso per capita será transferido mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde
aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal com base num valor multiplicado pela população do Município.

A população de cada município e do Distrito Federal será a população definida pelo IBGE e publicada em portaria
específica pelo Ministério da Saúde.

II - Recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas da Atenção Básica

1. Equipe de Saúde da Família (eSF): os valores dos incentivos financeiros para as equipes de Saúde da Família
implantadas serão prioritário e superior, transferidos a cada mês, tendo como base o número de equipe de Saúde da
Família (eSF) registrados no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência
financeira.

O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das equipes de Saúde da Família será publicado em
portaria específica

2. Equipe de Atenção Básica (eAB): os valores dos incentivos financeiros para as equipes de Atenção Básica
(eAB) implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de equipe de Atenção Básica (eAB)
registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente no mês anterior ao da respectiva
competência financeira.

O percentual de financiamento das equipes de Atenção Básica (eAB), será definido pelo Ministério da Saúde, a
depender da disponibilidade orçamentária e demanda de credenciamento.

1. Equipe de Saúde Bucal (eSB): Os valores dos incentivos financeiros quando as equipes de Saúde da Família
(eSF) e/ou Atenção Básica (eAB) forem compostas por profissionais de Saúde Bucal, serão transferidos a cada mês, o
valor correspondente a modalidade, tendo como base o número de equipe de Saúde Bucal (eSB) registrados no Sistema
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.

1. O repasse mensal dos recursos para o custeio das Equipes de Saúde Bucal será publicado em portaria
específica.

1. Equipe Saúde da Família comunidades Ribeirinhas e Fluviais

4.1. Equipes Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR): os valores dos incentivos financeiros para as equipes de
Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR) implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de equipe
de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR) registrados no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da
respectiva competência financeira.

O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR) será
publicado em portaria específica e poderá ser agregado um valor nos casos em que a equipe necessite de transporte
fluvial para acessar as comunidades ribeirinhas adscritas para execução de suas atividades.

4.2. Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF): os valores dos incentivos financeiros para as equipes de Saúde
da Família Fluviais (eSFF) implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de Unidades Básicas
de Saúde Fluviais (UBSF) registrados no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva
competência financeira.

O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das Unidades Básicas de Saúde Fluviais será publicado
em portaria específica. Assim como, os critérios mínimos para o custeio das Unidades preexistentes ao Programa de
Construção de Unidades Básicas de Saúde Fluviais.

4.3. Equipes Consultório na Rua (eCR)

Os valores do incentivo financeiro para as equipes dos Consultórios na Rua (eCR) implantadas serão transferidos
a cada mês, tendo como base a modalidade e o número de equipes cadastradas no sistema de Cadastro Nacional
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vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.

Os valores do repasse mensal que as equipes dos Consultórios na Rua (eCR) farão jus será definido em portaria
específica.

5. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) O valor do incentivo federal para o custeio
de cada NASFAB, dependerá da sua modalidade (1, 2 ou 3) e será determinado em portaria específica. Os valores dos
incentivos financeiros para os NASF-AB implantados serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de
NASF-AB cadastrados no SCNES vigente.

6. Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS (EACS) implantadas são transferidos a cada mês,
tendo como base o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), registrados no sistema de Cadastro Nacional
vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. Será repassada uma parcela extra, no último trimestre
de cada ano, cujo valor será calculado com base no número de Agentes Comunitários de Saúde, registrados no cadastro
de equipes e profissionais do SCNES, no mês de agosto do ano vigente.

A efetivação da transferência dos recursos financeiros descritos no item B tem por base os dados de alimentação
obrigatória do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, cuja responsabilidade de manutenção e
atualização é dos gestores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, estes devem transferir os dados
mensalmente, para o Ministério da Saúde, de acordo com o cronograma definido anualmente pelo SCNES.

III - Do credenciamento

Para a solicitação de credenciamento dos Serviços e de todas as equipes que atuam na Atenção Básica, pelos
Municípios e Distrito Federal, deve-se obedecer aos seguintes critérios:

I - Elaboração da proposta de projeto de credenciamento das equipes que atuam na Atenção Básica, pelos
Municípios/Distrito Federal;

a. O Ministério da Saúde disponibilizará um Manual com as orientações para a elaboração da proposta de projeto,
considerando as diretrizes da Atenção Básica;

b. A proposta do projeto de credenciamento das equipes que atuam na Atenção Básica deverá estar aprovada
pelo respectivo Conselho de Saúde Municipal ou Conselho de Saúde do Distrito Federal; e

c. As equipes que atuam na Atenção Básica que receberão incentivo de custeio fundo a fundo devem estar
inseridas no plano de saúde e programação anual.

II - Após o recebimento da proposta do projeto de credenciamento das eABs, as Secretarias Estaduais de Saúde,
conforme prazo a ser publicado em portaria específica, deverão realizar:

a. Análise e posterior encaminhamento das propostas para aprovação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB);
e

b. após aprovação na CIB, encaminhar, ao Ministério da Saúde, a Resolução com o número de equipes por
estratégia e modalidades, que pleiteiam recebimento de incentivos financeiros da atenção básica.

Parágrafo único: No caso do Distrito Federal a proposta de projeto de credenciamento das equipes que atuam na
Atenção Básica deverá ser diretamente encaminhada ao Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

III - O Ministério da Saúde realizará análise do pleito da Resolução CIB ou do Distrito Federal de acordo com o
teto de equipes, critérios técnicos e disponibilidade orçamentária; e

IV - Após a publicação de Portaria de credenciamento das novas equipes no Diário Oficial da União, a gestão
municipal deverá cadastrar a(s) equipe(s) no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde , num prazo
máximo de 4 (quatro) meses, a contar a partir da data de publicação da referida Portaria, sob pena de
descredenciamento da(s) equipe(s) caso esse prazo não seja cumprido.

Para recebimento dos incentivos correspondentes às equipes que atuam na Atenção Básica, efetivamente
credenciadas em portaria e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, os
Municípios/Distrito Federal, deverão alimentar os dados no sistema de informação da Atenção Básica vigente,
comprovando, obrigatoriamente, o início e execução das atividades.

1. Suspensão do repasse de recursos do Bloco da Atenção Básica

Num. 56756801 - Pág. 33Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CESAR DE LIRA SOUZA - 12/12/2020 21:09:05
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121221090552400000054494947
Número do documento: 20121221090552400000054494947

Num. 13843761 - Pág. 65



10/12/2020 Ministério da Saúde

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 34/35

O Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos da Atenção Básica aos municípios e ao Distrito Federal,
quando:

I - Não houver alimentação regular, por parte dos municípios e do Distrito Federal, dos bancos de dados nacionais
de informação, como:

a. inconsistência no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) por duplicidade de
profissional, ausência de profissional da equipe mínima ou erro no registro, con-forme normatização vigente; e

b. não envio de informação (produção) por meio de Sistema de Informação da Atenção Básica vigente por três
meses consecutivos, conforme normativas específicas.

- identificado, por meio de auditoria federal, estadual e municipal, malversação ou desvio de finalidade na
utilização dos recursos.

Sobre a suspensão do repasse dos recursos referentes ao item II: O Ministério da Saúde suspenderá os repasses
dos incentivos referentes às equipes e aos serviços citados acima, nos casos em que forem constatadas, por meio do
monitoramento e/ou da supervisão direta do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde ou por auditoria do
DENASUS ou dos órgãos de controle competentes, qualquer uma das seguintes situações:

I - inexistência de unidade básica de saúde cadastrada para o trabalho das equipes e/ou;

II - ausência, por um período superior a 60 dias, de qualquer um dos profissionais que compõem as equipes
descritas no item B, com exceção dos períodos em que a contratação de profissionais esteja impedida por legislação
específica, e/ou;

III - descumprimento da carga horária mínima prevista para os profissionais das equipes; e < >- ausência de
alimentação regular de dados no Sistema de Informação da Atenção Básica vigente.

Especificamente para as equipes de saúde da família (eSF) e equipes de Atenção Básica (eAB) com os
profissionais de saúde bucal.

As equipes de Saúde da Família (eSF) e equipes de Atenção Básica (eAB) que sofrerem suspensão de recurso,
por falta de pro-fissional conforme previsto acima, poderão manter os incentivos financeiros específicos para saúde
bucal, conforme modalidade de implantação.

Parágrafo único: A suspensão será mantida até a adequação das irregularidades identificadas.

6.2-Solicitação de crédito retroativo dos recursos suspensos

Considerando a ocorrência de problemas na alimentação do SCNES e do sistema de informação vigente, por
parte dos estados, Distrito Federal e dos municípios, o Ministério da Saúde poderá efetuar crédito retroativo dos
incentivos financeiros deste recurso variável. A solicitação de retroativo será válida para análise desde que a mesma
ocorra em até 6 meses após a competência financeira de suspensão. Para solicitar os créditos retroativos, os municípios
e o Distrito Federal deverão:

- preencher o formulário de solicitação, conforme será disponibilizado em manual específico;- realizar as
adequações necessárias nos sistemas vigentes (SCNES e/ou SISAB) que justifiquem o pleito de retroativo; e-enviar
ofício à Secretaria de Saúde de seu estado, pleiteando o crédito retroativo , acompanhado do anexo referido no item I e
documentação necessária a depender do motivo da suspensão.Parágrafo único: as orientações sobre a documentação a
ser encaminhada na solicitação de retroativo constarão em manual específico a ser publicado.

As Secretarias Estaduais de Saúde, após analisarem a documentação recebida dos municípios, deverão
encaminhar ao Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde, Ministério da Saúde
(DAB/SAS/MS), a solicitação de complementação de crédito dos incentivos tratados nesta Portaria, acompanhada dos
documentos referidos nos itens I e II. Nos casos em que o solicitante de crédito retroativo for o Distrito Federal, o ofício
deverá ser encaminhado diretamente ao DAB/SAS/MS.

O DAB/SAS/MS procederá à análise das solicitações recebidas, verificando a adequação da documentação
enviada e dos sistemas de informação vigentes (SCNES e/ou SISAB), bem como a pertinência da justificativa do gestor,
para deferimento ou não da solicitação.

RICARDO BARROS
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Vídeo original Wilson Sansa

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: Vídeo original Wilson Sansa

 Id: 56756802

 Data da assinatura: 12/12/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

38ª ZONA ELEITORAL – ÁGUA PRETA/PE
 
 

CERTIDÃO
 
 

CERTIFICO que NOTIFIQUEI os investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO
BARRETO), JOSÉ LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ) e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA
SILVA (SANSA) por mensagem eletrônica no WhatsApp, respectivamente, às 15h49min, 
15h52min e 15h56min, tudo neste dia 07/12/2020.
CERTIFICO ainda a JUNTADA da NOTIFICAÇÃO do senhor ERALDO DE MELO VELOSO, 
devidamente cumprida pela servidora NADJA LINS MARQUES DA SILVA, Oficial de Justiça
ad Hoc, como se vê no anexo.
CERTIFICO, por fim, que a Oficial de Justiça ad hoc, Nadja Lins, diligenciou junto aos demais
investigados, citados acima, para cumprir pessoalmente os respectivos mandados, porém, não
obteve êxito. 

 
 
 

Água Preta/PE, 07 de dezembro de 2020.
 
 

JOSÉ BELARMINO DA SILVA JÚNIOR 
Chefe do Cartório Eleitoral da 38ª Zona
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Posto de Atendimento Eleitoral n.? 06 (Joa~'dim N'abuco)
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Cartório Eleitoral da 038.a Zona - Água Preta

CERTIDÃO ..•.." .. ".~

CERTIFICO QUE, em cumprimento ao respeitávet~manaado, expedido nos
o.,._.!\" '0

, AUTOS DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO N° 0600679-

53.2020.6.17.0038, NOTIFIQUEI NOS LIMITES DESTE MUMCíPIO ERALDO
;. ". :-:,,':".;;;:~::::~~~~~... "~'~':' '

DE MELO VELOSO ,dando, pois, pleno cumprimento ao i3resente. Após a leitura

deste mandado, entreguei-lhes as contrafés, qÜfr'ãb~MtAf>of'1ab"sÜas notas

de ciente, conforme se vê.
, 1••.~ .:,
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JUSTiÇA ELEITORAL

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

De ordem do Excelentíssimo Senhor RODRIGO RAMOS MELGAÇO, Juiz da 38" Zona Éi~'itolal ':" Água p'reta/PE, em
virtude de lei, etc" :,·~j;,L;:m.~~~iJ~ d'"'.';'·} "i".

MANDA a um Oficial de Justiça desta Zona Eleitoral, que à vista do presente, eXRe.cFdOnos, autos do Processo de
Representação nO0600679-53.2020.6.17 .0038 (PJe), estando devidamente assinado, a!,>ós.preenchidas as formalidades
'legais, em seu cumprimento, CITE o(a) Sr,(a) INVESTIGADO: ERALDO DE MELO VELOSO para, no prazo de 5 (cinco)
dias, qu.erendo, apresentar defesa, na forma do art, ·22, I, "a", da LC n.o 64/1990, podendo juntar documentos e

apresentar rol de testemunhas,
O interessado poderá ter acesso às informações do processQ .J19 .,e[l.dereçg eletrônico
https://pje1 g,tse.jus,br/pje/ConsultaPublica/listView,seam e às alegações e às provas anexa.das aos autos no' endereço
eletrônico https://pje1g, tse.jus, br/pje/processo/ConsultaDocumento/listViéJjt!;-iâ~~~6s-"c~fg(j~' de acesso
conforme tabela abaixo,
MANDA, ainda, que se entregue ao(a) citado(a) cópia da petição inicial, acompanhada"Cfa'transcrição da mrdia de áudio
ou vídeo, se houver. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Dado 'e Passado nesta cidade de Água Preta, Estado
de Pernambuco, e no Cartório da 38" Zona, no primeiro dia do do mês de dezemb!.~do an~ ~_90is m~1evinte (01/12
/2020), Eu, Cecilia Delgado Nunes de Alencar, Analista Judiciária~ preparei, cOt1fer1.,'~I:esen:te1m;IlJçJado, que
segue por mim assinado,

CECiLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR . "". ,
Analista Judiciária

Documentos associados ao processo
_.

:. :_7~ .. ,•..•••••.~. -::":~~- "~~7'i...:

.
10 Titulo Tipo, " .. _,_ ~b~ye de ac~sso**
48158196 Petição Inicial Petição 'It'irclal 'Z0113uZZLt!32135000000459f
48158197 AIJE PETICAO - FINAL Petição ' ",;, :. 20'1130222832950000000459f

DOC 01.3 PROCURACAO - WILSON ...
48158199 RICARDO LINS CARVALHO Procuração 201130222833255000000459f
48158200 DOC 01.1 PROCURACAO COLlGACAO Procuração 201130222833433000000459f
48201001 DOC 01.2 PROCURACAO LlRIO Procuração' :-:r-.,Jr,'.F2~27000000459f
48201002 DOC 02 -ATA NOTARIAL - ADRIANO Documento de •.'201'13022Z833839000000459f

JOÃO DA SILVA ComprOY;:lção....••••, ..•.••...., ,

DOC 03 -ATA NORARIAL-
Documento de;,., :48201003 DEClARACAO VERACIDADE 201130222834156000000459f

MICHELAINE Comprovação ...

48201005 DOC 04 -VIDEO - ATA NOTARIAL- Documento de 201130222834443000000459fMICHELAINE Comprovação .. -- .
DOC 05 -ATA NORARIAL - Documento 'á€'••..~ ,> .~~'1'~"-.,''"'''fr.'-'

48201006 2011'3022'2835604000000459fDECLARACAO VERACIDADE Comprovação " o" •• ..~ •.

••••••• ~ '1

Assinado eletronicamente por: CEcíLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR, 01112/20201359:52
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JUSTIÇA ELEITORAL
 

 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 
 
 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
 
 

De ordem do Excelentíssimo Senhor RODRIGO RAMOS MELGAÇO, Juiz da 38ª Zona Eleitoral – Água Preta/PE, em

virtude de lei, etc.,

MANDA a um Oficial de Justiça desta Zona Eleitoral, que à vista do presente, expedido nos autos do Processo de

Representação nº 0600679-53.2020.6.17.0038 (PJe), estando devidamente assinado, após preenchidas as formalidades

legais, em seu cumprimento, CITE o(a) Sr.(a) INVESTIGADO: WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA para, no

prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentar defesa, na forma do art. 22, I, "a", da LC n.º 64/1990, podendo juntar

documentos e apresentar rol de testemunhas.

O  i n t e r e s s a d o  p o d e r á  t e r  a c e s s o  à s  i n f o r m a ç õ e s  d o  p r o c e s s o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o

https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam e às alegações e às provas anexadas aos autos no endereço

eletrônico https://pje1g.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam inserindo os códigos de acesso

conforme tabela abaixo.

MANDA, ainda, que se entregue ao(a) citado(a) cópia da petição inicial, acompanhada da transcrição da mídia de áudio

ou vídeo, se houver. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Dado e Passado nesta cidade de Água Preta, Estado

de Pernambuco, e no Cartório da 38ª Zona, no primeiro dia do do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (01/12

/2020). Eu, Cecília Delgado Nunes de Alencar, Analista Judiciária, preparei, conferi, e digitei o presente mandado, que

segue por mim assinado.

 
 

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR

Analista Judiciária

 
 
Documentos associados ao processo
 
 
 
ID Título Tipo Chave de acesso**
48158196 Petição Inicial Petição Inicial 20113022283273500000045985181
48158197 AIJE PETICAO - FINAL Petição 20113022283295000000045985182

48158199
DOC 01.3 PROCURACAO - WILSON
RICARDO LINS CARVALHO

Procuração 20113022283325500000045985184

48158200 DOC 01.1 PROCURACAO COLIGACAO Procuração 20113022283343300000045985185
48201001 DOC 01.2 PROCURACAO LIRIO Procuração 20113022283362700000045985186

48201002
DOC 02 - ATA NOTARIAL - ADRIANO
JOÃO DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283383900000045985187

48201003
DOC 03 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
MICHELAINE

Documento de
Comprovação

20113022283415600000045985188

48201005
DOC 04 - VIDEO - ATA NOTARIAL -
MICHELAINE

Documento de
Comprovação

20113022283444300000045985190

48201006
DOC 05 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE

Documento de
Comprovação

20113022283560400000045985191
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MICHELAINE

48201004
DOC 06 - ATA NORARIAL -
DEGRAVACAO MICHELAINE AUDIO
AMBIENTAL

Documento de
Comprovação

20113022283587100000045985189

48201007
AnyConv.com__DOC 07 - GRAVACAO
AMBIENTAL CORROBORADA PELA
ATA NOTARIAL

Documento de
Comprovação

20113022283622500000045985192

48201008
DOC 08 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
MICHELAINE (3)

Documento de
Comprovação

20113022283655100000045985193

48201009
DOC 09 - ATA NOTARIAL - JADSON
DOMINGOS DA SILVA (VÍDEO)

Documento de
Comprovação

20113022283682900000045985194

48201010
DOC 10 - VIDEO - ATA NOTARIAL -
JADSON DOMINGOS DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283711200000045985195

48201011
DOC 11 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE JADSON
DOMINGOS DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283759900000045985196

48201012
DOC 12 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE CICERO

Documento de
Comprovação

20113022283790400000045985197

48201013
DOC 13 - ATA NOTARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE ALLAN
FELIPE

Documento de
Comprovação

20113022283819400000045985198

48201014
DOC 14 - ATA NOTARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
AMANDA GABRIELLI

Documento de
Comprovação

20113022283854400000045985199

48201015
DOC 15 - SANSA TESOUREIRO
PARTIDO

Documento de
Comprovação

20113022283882600000045985200

48201016 DOC 16 - SANSA FILIACAO
Documento de
Comprovação

20113022283906500000045995751

48201017
DOC 17 SANSA INSTAGRAM
WHATSAPP DINHEIRO

Documento de
Comprovação

20113022283928700000045995752

48201018
DOC 18 ESSA FILA PRA PEGAR
DINHEIRO É CRIME ELEITORAL,
FILMA AI

Documento de
Comprovação

20113022283972300000045995753

48201019
DOC 19 PESSOAS ENTRANDO PARA
PEGAR CAMISA E DINHEIRO

Documento de
Comprovação

20113022284054400000045995754

48201020 DOC 20 A FILA DO DINHEIRO
Documento de
Comprovação

20113022284154600000045995755

48201021
DOC 21 ATA NOTARIAL
DEGRAVACAO PROGRAMA JOVEM
PAN

Documento de
Comprovação

20113022284238500000045995756

48201022
DOC 21 VICE PREFEITO JOGANDO
DINHEIRO DA SACADA (2)

Documento de
Comprovação

20113022284275900000045995757

48201023
DOC 22 VICE PREFEITO JOGANDO
DINHEIRO DA SACADA PARA OS
ELEITORES (1)

Documento de
Comprovação

20113022284315500000045995758

48201024
DOC 23 ELEITOR MOSTRANDO
DINHEIRO QUE PEGOU DO VICE-
PREFEITO

Documento de
Comprovação

20113022284343500000045995759

48201025 DOC 24 PADRE MISSA REVOLTADO
Documento de
Comprovação

20113022284400600000045995760

48201026
DOC 25 SENTENCA DIPLOMACAO
SEGUNDO LUGAR

Documento de
Comprovação

20113022284530700000045995761

48197882 Documentos anexos a inicial Documentos 20113022432444600000045995371
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anexos a inicial

48197883
ACORDAO PARADIGMA - ABUSO DE
PODER POLITICO E ECONOMICO

Documento de
Comprovação

20113022432466000000045995372

48197884
ACORDAO PARADIGMA - CAPTACAO
ILICITA DE SUFRAGIO - CASSACAO

Documento de
Comprovação

20113022432509300000045995373

48197885
ACORDAO PARADIGMA -
CORRUPCAO - CAPTACAO ILICITA
DE SUFRAGIO - CASSACAO

Documento de
Comprovação

20113022432683200000045995374

48197886
ACORDAO PARADIGMA -
CORRUPCAO - CASSACAO
MANDATO

Documento de
Comprovação

20113022432750900000045995375

48197887
ACORDAO PARADIGMA - GRAVACAO
AMBIENTAL - PROMESSA E
ENTREGA DE BENESSES

Documento de
Comprovação

20113022432799800000045995376

48197888
ACORDAO PARADIGMA - GRAVACAO
AMBIENTAL

Documento de
Comprovação

20113022432838600000045995377

48197889
ACORDAO PARADIGMA - PROVA
TESTEMUNHAL

Documento de
Comprovação

20113022433009300000045995378

48220316 Decisão Decisão 20120111150782500000046007503
48220316 Intimação Intimação 20120111150782500000046007503
48220316 Intimação Intimação 20120111150782500000046007503
48233279 Citação Citação 20120113584117900000046024233
48233282 Mandado Mandado 20120113595253800000046024235
48233288 Mandado Mandado 20120114010510200000046024241
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JUSTIÇA ELEITORAL
 

 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 
 
 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
 
 

De ordem do Excelentíssimo Senhor RODRIGO RAMOS MELGAÇO, Juiz da 38ª Zona Eleitoral – Água Preta/PE, em

virtude de lei, etc.,

MANDA a um Oficial de Justiça desta Zona Eleitoral, que à vista do presente, expedido nos autos do Processo de

Representação nº 0600679-53.2020.6.17.0038 (PJe), estando devidamente assinado, após preenchidas as formalidades

legais, em seu cumprimento, CITE o(a) Sr.(a) INVESTIGADO: JOSE LUIZ DE SOUZA para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

querendo, apresentar defesa, na forma do art. 22, I, "a", da LC n.º 64/1990, podendo juntar documentos e apresentar rol

de testemunhas.

O  i n t e r e s s a d o  p o d e r á  t e r  a c e s s o  à s  i n f o r m a ç õ e s  d o  p r o c e s s o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o

https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam e às alegações e às provas anexadas aos autos no endereço

eletrônico https://pje1g.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam inserindo os códigos de acesso

conforme tabela abaixo.

MANDA, ainda, que se entregue ao(a) citado(a) cópia da petição inicial, acompanhada da transcrição da mídia de áudio

ou vídeo, se houver. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Dado e Passado nesta cidade de Água Preta, Estado

de Pernambuco, e no Cartório da 38ª Zona, no primeiro dia do do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (01/12

/2020). Eu, Cecília Delgado Nunes de Alencar, Analista Judiciária, preparei, conferi, e digitei o presente mandado, que

segue por mim assinado.

 
CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR

Analista Judiciária

 
 
Documentos associados ao processo
 
 
 
ID Título Tipo Chave de acesso**
48158196 Petição Inicial Petição Inicial 20113022283273500000045985181
48158197 AIJE PETICAO - FINAL Petição 20113022283295000000045985182

48158199
DOC 01.3 PROCURACAO - WILSON
RICARDO LINS CARVALHO

Procuração 20113022283325500000045985184

48158200 DOC 01.1 PROCURACAO COLIGACAO Procuração 20113022283343300000045985185
48201001 DOC 01.2 PROCURACAO LIRIO Procuração 20113022283362700000045985186

48201002
DOC 02 - ATA NOTARIAL - ADRIANO
JOÃO DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283383900000045985187

48201003
DOC 03 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
MICHELAINE

Documento de
Comprovação

20113022283415600000045985188

48201005
DOC 04 - VIDEO - ATA NOTARIAL -
MICHELAINE

Documento de
Comprovação

20113022283444300000045985190

48201006
DOC 05 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
MICHELAINE

Documento de
Comprovação

20113022283560400000045985191
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48201004
DOC 06 - ATA NORARIAL -
DEGRAVACAO MICHELAINE AUDIO
AMBIENTAL

Documento de
Comprovação

20113022283587100000045985189

48201007
AnyConv.com__DOC 07 - GRAVACAO
AMBIENTAL CORROBORADA PELA
ATA NOTARIAL

Documento de
Comprovação

20113022283622500000045985192

48201008
DOC 08 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
MICHELAINE (3)

Documento de
Comprovação

20113022283655100000045985193

48201009
DOC 09 - ATA NOTARIAL - JADSON
DOMINGOS DA SILVA (VÍDEO)

Documento de
Comprovação

20113022283682900000045985194

48201010
DOC 10 - VIDEO - ATA NOTARIAL -
JADSON DOMINGOS DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283711200000045985195

48201011
DOC 11 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE JADSON
DOMINGOS DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283759900000045985196

48201012
DOC 12 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE CICERO

Documento de
Comprovação

20113022283790400000045985197

48201013
DOC 13 - ATA NOTARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE ALLAN
FELIPE

Documento de
Comprovação

20113022283819400000045985198

48201014
DOC 14 - ATA NOTARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
AMANDA GABRIELLI

Documento de
Comprovação

20113022283854400000045985199

48201015
DOC 15 - SANSA TESOUREIRO
PARTIDO

Documento de
Comprovação

20113022283882600000045985200

48201016 DOC 16 - SANSA FILIACAO
Documento de
Comprovação

20113022283906500000045995751

48201017
DOC 17 SANSA INSTAGRAM
WHATSAPP DINHEIRO

Documento de
Comprovação

20113022283928700000045995752

48201018
DOC 18 ESSA FILA PRA PEGAR
DINHEIRO É CRIME ELEITORAL,
FILMA AI

Documento de
Comprovação

20113022283972300000045995753

48201019
DOC 19 PESSOAS ENTRANDO PARA
PEGAR CAMISA E DINHEIRO

Documento de
Comprovação

20113022284054400000045995754

48201020 DOC 20 A FILA DO DINHEIRO
Documento de
Comprovação

20113022284154600000045995755

48201021
DOC 21 ATA NOTARIAL
DEGRAVACAO PROGRAMA JOVEM
PAN

Documento de
Comprovação

20113022284238500000045995756

48201022
DOC 21 VICE PREFEITO JOGANDO
DINHEIRO DA SACADA (2)

Documento de
Comprovação

20113022284275900000045995757

48201023
DOC 22 VICE PREFEITO JOGANDO
DINHEIRO DA SACADA PARA OS
ELEITORES (1)

Documento de
Comprovação

20113022284315500000045995758

48201024
DOC 23 ELEITOR MOSTRANDO
DINHEIRO QUE PEGOU DO VICE-
PREFEITO

Documento de
Comprovação

20113022284343500000045995759

48201025 DOC 24 PADRE MISSA REVOLTADO
Documento de
Comprovação

20113022284400600000045995760

48201026
DOC 25 SENTENCA DIPLOMACAO
SEGUNDO LUGAR

Documento de
Comprovação

20113022284530700000045995761

48197882 Documentos anexos a inicial Documentos
anexos a inicial

20113022432444600000045995371
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48197883
ACORDAO PARADIGMA - ABUSO DE
PODER POLITICO E ECONOMICO

Documento de
Comprovação

20113022432466000000045995372

48197884
ACORDAO PARADIGMA - CAPTACAO
ILICITA DE SUFRAGIO - CASSACAO

Documento de
Comprovação

20113022432509300000045995373

48197885
ACORDAO PARADIGMA -
CORRUPCAO - CAPTACAO ILICITA
DE SUFRAGIO - CASSACAO

Documento de
Comprovação

20113022432683200000045995374

48197886
ACORDAO PARADIGMA -
CORRUPCAO - CASSACAO
MANDATO

Documento de
Comprovação

20113022432750900000045995375

48197887
ACORDAO PARADIGMA - GRAVACAO
AMBIENTAL - PROMESSA E
ENTREGA DE BENESSES

Documento de
Comprovação

20113022432799800000045995376

48197888
ACORDAO PARADIGMA - GRAVACAO
AMBIENTAL

Documento de
Comprovação

20113022432838600000045995377

48197889
ACORDAO PARADIGMA - PROVA
TESTEMUNHAL

Documento de
Comprovação

20113022433009300000045995378

48220316 Decisão Decisão 20120111150782500000046007503
48220316 Intimação Intimação 20120111150782500000046007503
48220316 Intimação Intimação 20120111150782500000046007503
48233279 Citação Citação 20120113584117900000046024233
48233282 Mandado Mandado 20120113595253800000046024235
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JUSTIÇA ELEITORAL
 

 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 
 
 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
 
 

De ordem do Excelentíssimo Senhor RODRIGO RAMOS MELGAÇO, Juiz da 38ª Zona Eleitoral – Água Preta/PE, em

virtude de lei, etc.,

MANDA a um Oficial de Justiça desta Zona Eleitoral, que à vista do presente, expedido nos autos do Processo de

Representação nº 0600679-53.2020.6.17.0038 (PJe), estando devidamente assinado, após preenchidas as formalidades

legais, em seu cumprimento, CITE o(a) Sr.(a) INVESTIGADO: ERALDO DE MELO VELOSO para, no prazo de 5 (cinco)

 dias, querendo, apresentar defesa, na forma do art. 22, I, "a", da LC n.º 64/1990, podendo juntar documentos e

apresentar rol de testemunhas.

O  i n t e r e s s a d o  p o d e r á  t e r  a c e s s o  à s  i n f o r m a ç õ e s  d o  p r o c e s s o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o

https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam e às alegações e às provas anexadas aos autos no endereço

eletrônico https://pje1g.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam inserindo os códigos de acesso

conforme tabela abaixo.

MANDA, ainda, que se entregue ao(a) citado(a) cópia da petição inicial, acompanhada da transcrição da mídia de áudio

ou vídeo, se houver. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Dado e Passado nesta cidade de Água Preta, Estado

de Pernambuco, e no Cartório da 38ª Zona, no primeiro dia do do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (01/12

/2020). Eu, Cecília Delgado Nunes de Alencar, Analista Judiciária, preparei, conferi, e digitei o presente mandado, que

segue por mim assinado.

 
 

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR

Analista Judiciária

 
 
Documentos associados ao processo
 
 
 
ID Título Tipo Chave de acesso**
48158196 Petição Inicial Petição Inicial 20113022283273500000045985181
48158197 AIJE PETICAO - FINAL Petição 20113022283295000000045985182

48158199
DOC 01.3 PROCURACAO - WILSON
RICARDO LINS CARVALHO

Procuração 20113022283325500000045985184

48158200 DOC 01.1 PROCURACAO COLIGACAO Procuração 20113022283343300000045985185
48201001 DOC 01.2 PROCURACAO LIRIO Procuração 20113022283362700000045985186

48201002
DOC 02 - ATA NOTARIAL - ADRIANO
JOÃO DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283383900000045985187

48201003
DOC 03 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
MICHELAINE

Documento de
Comprovação

20113022283415600000045985188

48201005
DOC 04 - VIDEO - ATA NOTARIAL -
MICHELAINE

Documento de
Comprovação

20113022283444300000045985190

48201006
DOC 05 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE

Documento de
Comprovação

20113022283560400000045985191
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MICHELAINE

48201004
DOC 06 - ATA NORARIAL -
DEGRAVACAO MICHELAINE AUDIO
AMBIENTAL

Documento de
Comprovação

20113022283587100000045985189

48201007
AnyConv.com__DOC 07 - GRAVACAO
AMBIENTAL CORROBORADA PELA
ATA NOTARIAL

Documento de
Comprovação

20113022283622500000045985192

48201008
DOC 08 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
MICHELAINE (3)

Documento de
Comprovação

20113022283655100000045985193

48201009
DOC 09 - ATA NOTARIAL - JADSON
DOMINGOS DA SILVA (VÍDEO)

Documento de
Comprovação

20113022283682900000045985194

48201010
DOC 10 - VIDEO - ATA NOTARIAL -
JADSON DOMINGOS DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283711200000045985195

48201011
DOC 11 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE JADSON
DOMINGOS DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283759900000045985196

48201012
DOC 12 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE CICERO

Documento de
Comprovação

20113022283790400000045985197

48201013
DOC 13 - ATA NOTARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE ALLAN
FELIPE

Documento de
Comprovação

20113022283819400000045985198

48201014
DOC 14 - ATA NOTARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
AMANDA GABRIELLI

Documento de
Comprovação

20113022283854400000045985199

48201015
DOC 15 - SANSA TESOUREIRO
PARTIDO

Documento de
Comprovação

20113022283882600000045985200

48201016 DOC 16 - SANSA FILIACAO
Documento de
Comprovação

20113022283906500000045995751

48201017
DOC 17 SANSA INSTAGRAM
WHATSAPP DINHEIRO

Documento de
Comprovação

20113022283928700000045995752

48201018
DOC 18 ESSA FILA PRA PEGAR
DINHEIRO É CRIME ELEITORAL,
FILMA AI

Documento de
Comprovação

20113022283972300000045995753

48201019
DOC 19 PESSOAS ENTRANDO PARA
PEGAR CAMISA E DINHEIRO

Documento de
Comprovação

20113022284054400000045995754

48201020 DOC 20 A FILA DO DINHEIRO
Documento de
Comprovação

20113022284154600000045995755

48201021
DOC 21 ATA NOTARIAL
DEGRAVACAO PROGRAMA JOVEM
PAN

Documento de
Comprovação

20113022284238500000045995756

48201022
DOC 21 VICE PREFEITO JOGANDO
DINHEIRO DA SACADA (2)

Documento de
Comprovação

20113022284275900000045995757

48201023
DOC 22 VICE PREFEITO JOGANDO
DINHEIRO DA SACADA PARA OS
ELEITORES (1)

Documento de
Comprovação

20113022284315500000045995758

48201024
DOC 23 ELEITOR MOSTRANDO
DINHEIRO QUE PEGOU DO VICE-
PREFEITO

Documento de
Comprovação

20113022284343500000045995759

48201025 DOC 24 PADRE MISSA REVOLTADO
Documento de
Comprovação

20113022284400600000045995760

48201026
DOC 25 SENTENCA DIPLOMACAO
SEGUNDO LUGAR

Documento de
Comprovação

20113022284530700000045995761

48197882 Documentos anexos a inicial Documentos 20113022432444600000045995371
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anexos a inicial

48197883
ACORDAO PARADIGMA - ABUSO DE
PODER POLITICO E ECONOMICO

Documento de
Comprovação

20113022432466000000045995372

48197884
ACORDAO PARADIGMA - CAPTACAO
ILICITA DE SUFRAGIO - CASSACAO

Documento de
Comprovação

20113022432509300000045995373

48197885
ACORDAO PARADIGMA -
CORRUPCAO - CAPTACAO ILICITA
DE SUFRAGIO - CASSACAO

Documento de
Comprovação

20113022432683200000045995374

48197886
ACORDAO PARADIGMA -
CORRUPCAO - CASSACAO
MANDATO

Documento de
Comprovação

20113022432750900000045995375

48197887
ACORDAO PARADIGMA - GRAVACAO
AMBIENTAL - PROMESSA E
ENTREGA DE BENESSES

Documento de
Comprovação

20113022432799800000045995376

48197888
ACORDAO PARADIGMA - GRAVACAO
AMBIENTAL

Documento de
Comprovação

20113022432838600000045995377

48197889
ACORDAO PARADIGMA - PROVA
TESTEMUNHAL

Documento de
Comprovação

20113022433009300000045995378

48220316 Decisão Decisão 20120111150782500000046007503
48220316 Intimação Intimação 20120111150782500000046007503
48220316 Intimação Intimação 20120111150782500000046007503
48233279 Citação Citação 20120113584117900000046024233
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JUSTIÇA ELEITORAL
 

 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 
 
 

MANDADO DE CITAÇÃO
 
 

De ordem do Excelentíssimo Senhor RODRIGO RAMOS MELGAÇO, Juiz da 38ª Zona Eleitoral – Água Preta/PE, em

virtude de lei, etc.,

MANDA a um Oficial de Justiça desta Zona Eleitoral, que à vista do presente, expedido nos autos do Processo de

Representação nº 0600679-53.2020.6.17.0038 (PJe), estando devidamente assinado, após preenchidas as formalidades

legais, em seu cumprimento, NOTIFIQUE o(a) Sr.(a) INVESTIGADO: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO,  onde

for encontrado,  para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentar defesa, na forma do art. 22, I, "a", da LC n.º

64/1990, podendo juntar documentos e apresentar rol de testemunhas.

O  i n t e r e s s a d o  p o d e r á  t e r  a c e s s o  à s  i n f o r m a ç õ e s  d o  p r o c e s s o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o

https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam e às alegações e às provas anexadas aos autos no endereço

eletrônico https://pje1g.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam inserindo os códigos de acesso

conforme tabela abaixo.

MANDA, ainda, que se entregue ao(a) citado(a) cópia da petição inicial, acompanhada da transcrição da mídia de áudio

ou vídeo, se houver. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Dado e Passado nesta cidade de Água Preta, Estado

de Pernambuco, e no Cartório da 38ª Zona, no primeiro dia do do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (01/12

/2020). Eu, Cecília Delgado Nunes de Alencar, Analista Judiciária, preparei, conferi, e digitei o presente mandado, que

segue por mim assinado.

 
 

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR

Analista Judiciária

 
 
Documentos associados ao processo
 
 
 
ID Título Tipo Chave de acesso**
48158196 Petição Inicial Petição Inicial 20113022283273500000045985181
48158197 AIJE PETICAO - FINAL Petição 20113022283295000000045985182

48158199
DOC 01.3 PROCURACAO - WILSON
RICARDO LINS CARVALHO

Procuração 20113022283325500000045985184

48158200 DOC 01.1 PROCURACAO COLIGACAO Procuração 20113022283343300000045985185
48201001 DOC 01.2 PROCURACAO LIRIO Procuração 20113022283362700000045985186

48201002
DOC 02 - ATA NOTARIAL - ADRIANO
JOÃO DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283383900000045985187

48201003
DOC 03 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
MICHELAINE

Documento de
Comprovação

20113022283415600000045985188

48201005
DOC 04 - VIDEO - ATA NOTARIAL -
MICHELAINE

Documento de
Comprovação

20113022283444300000045985190

48201006
DOC 05 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE

Documento de
Comprovação

20113022283560400000045985191
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MICHELAINE

48201004
DOC 06 - ATA NORARIAL -
DEGRAVACAO MICHELAINE AUDIO
AMBIENTAL

Documento de
Comprovação

20113022283587100000045985189

48201007
AnyConv.com__DOC 07 - GRAVACAO
AMBIENTAL CORROBORADA PELA
ATA NOTARIAL

Documento de
Comprovação

20113022283622500000045985192

48201008
DOC 08 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
MICHELAINE (3)

Documento de
Comprovação

20113022283655100000045985193

48201009
DOC 09 - ATA NOTARIAL - JADSON
DOMINGOS DA SILVA (VÍDEO)

Documento de
Comprovação

20113022283682900000045985194

48201010
DOC 10 - VIDEO - ATA NOTARIAL -
JADSON DOMINGOS DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283711200000045985195

48201011
DOC 11 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE JADSON
DOMINGOS DA SILVA

Documento de
Comprovação

20113022283759900000045985196

48201012
DOC 12 - ATA NORARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE CICERO

Documento de
Comprovação

20113022283790400000045985197

48201013
DOC 13 - ATA NOTARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE ALLAN
FELIPE

Documento de
Comprovação

20113022283819400000045985198

48201014
DOC 14 - ATA NOTARIAL -
DECLARACAO VERACIDADE
AMANDA GABRIELLI

Documento de
Comprovação

20113022283854400000045985199

48201015
DOC 15 - SANSA TESOUREIRO
PARTIDO

Documento de
Comprovação

20113022283882600000045985200

48201016 DOC 16 - SANSA FILIACAO
Documento de
Comprovação

20113022283906500000045995751

48201017
DOC 17 SANSA INSTAGRAM
WHATSAPP DINHEIRO

Documento de
Comprovação

20113022283928700000045995752

48201018
DOC 18 ESSA FILA PRA PEGAR
DINHEIRO É CRIME ELEITORAL,
FILMA AI

Documento de
Comprovação

20113022283972300000045995753

48201019
DOC 19 PESSOAS ENTRANDO PARA
PEGAR CAMISA E DINHEIRO

Documento de
Comprovação

20113022284054400000045995754

48201020 DOC 20 A FILA DO DINHEIRO
Documento de
Comprovação

20113022284154600000045995755

48201021
DOC 21 ATA NOTARIAL
DEGRAVACAO PROGRAMA JOVEM
PAN

Documento de
Comprovação

20113022284238500000045995756

48201022
DOC 21 VICE PREFEITO JOGANDO
DINHEIRO DA SACADA (2)

Documento de
Comprovação

20113022284275900000045995757

48201023
DOC 22 VICE PREFEITO JOGANDO
DINHEIRO DA SACADA PARA OS
ELEITORES (1)

Documento de
Comprovação

20113022284315500000045995758

48201024
DOC 23 ELEITOR MOSTRANDO
DINHEIRO QUE PEGOU DO VICE-
PREFEITO

Documento de
Comprovação

20113022284343500000045995759

48201025 DOC 24 PADRE MISSA REVOLTADO
Documento de
Comprovação

20113022284400600000045995760

48201026
DOC 25 SENTENCA DIPLOMACAO
SEGUNDO LUGAR

Documento de
Comprovação

20113022284530700000045995761

48197882 Documentos anexos a inicial Documentos 20113022432444600000045995371
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anexos a inicial

48197883
ACORDAO PARADIGMA - ABUSO DE
PODER POLITICO E ECONOMICO

Documento de
Comprovação

20113022432466000000045995372

48197884
ACORDAO PARADIGMA - CAPTACAO
ILICITA DE SUFRAGIO - CASSACAO

Documento de
Comprovação

20113022432509300000045995373

48197885
ACORDAO PARADIGMA -
CORRUPCAO - CAPTACAO ILICITA
DE SUFRAGIO - CASSACAO

Documento de
Comprovação

20113022432683200000045995374

48197886
ACORDAO PARADIGMA -
CORRUPCAO - CASSACAO
MANDATO

Documento de
Comprovação

20113022432750900000045995375

48197887
ACORDAO PARADIGMA - GRAVACAO
AMBIENTAL - PROMESSA E
ENTREGA DE BENESSES

Documento de
Comprovação

20113022432799800000045995376

48197888
ACORDAO PARADIGMA - GRAVACAO
AMBIENTAL

Documento de
Comprovação

20113022432838600000045995377

48197889
ACORDAO PARADIGMA - PROVA
TESTEMUNHAL

Documento de
Comprovação

20113022433009300000045995378

48220316 Decisão Decisão 20120111150782500000046007503
48220316 Intimação Intimação 20120111150782500000046007503
48220316 Intimação Intimação 20120111150782500000046007503

Num. 48233279 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR - 01/12/2020 13:58:41
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120113584117900000046024233
Número do documento: 20120113584117900000046024233

Num. 13843761 - Pág. 91



 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 
  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600679-53.2020.6.17.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL
DE ÁGUA PRETA PE 
AUTOR: FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO 40-PSB / 90-PROS, LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E
PEREIRAL JUNIOR, WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO 
Advogados do(a) AUTOR: DIANA PATRICIA LOPES CAMARA - PE24863-A, ERIKA MARINA ALVES DOS
SANTOS - PE34537, MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - PE41629 
Advogados do(a) AUTOR: DIANA PATRICIA LOPES CAMARA - PE24863-A, ERIKA MARINA ALVES DOS
SANTOS - PE34537, MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - PE41629 
Advogados do(a) AUTOR: DIANA PATRICIA LOPES CAMARA - PE24863-A, ERIKA MARINA ALVES DOS
SANTOS - PE34537, MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - PE41629 
INVESTIGADO: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO, JOSE LUIZ DE SOUZA,
WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA 
  
  
  
 
 
 
 

 

 
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE proposta pela COLIGAÇÃO FRENTE

POPULAR DE JOAQUIM NABUCO (PBS, PROS), LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL JUNIOR e

WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO em desfavor da COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO (PTB, MDB,

SOLIDARIEDADE), ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), ERALDO DE MELO VELOSO, JOSÉ

LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ) e de WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA (SANSA). 
Alegam, em síntese, que os investigados praticaram ilícitos relacionados à captação de sufrágio,

especificamente, a promessa e a entrega de dinheiro e de outros bens em troca de votos, e que a conduta seria

passível de comprometer o equilíbrio do pleito, porque a diferença de votos na eleição fora de apenas 487 (quatrocentos

e oitenta e sete) votos. Afirmam, ainda, que o representado ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, que é o atual

prefeito de Joaquim Nabuco/PE, promoveu atos de abuso de poder político e econômico consubstanciados na

nomeação de servidores fantasmas e na contratação de servidores em período vedado. 
Junta atas notariais e outras provas documentais, além de gravação ambiental. 
Requer, em caráter liminar, a cassação dos registros de candidatura de ANTONIO RAIMUNDO

BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ), além do impedimento da

diplomação dos candidatos eleitos até o julgamento da presente ação. Postula, ainda, a diplomação dos segundos

colocados no pleito, porque os votos supostamente nulos não teriam alcançado o patamar de 50%. 
É O RELATÓRIO. DECIDO. 
Trata-se de pedido liminar, formulado no bojo de AIJE, para determinar a cassação das candidaturas de

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA e para obstar a

diplomação dos candidatos eleitos, com a consequente diplomação dos segundo colocados no pleito eleitoral. 
Não obstante a gravidade das alegações formuladas pelos autores, no Estado Democrático de Direito a

regra é a deferência ao voto popular, de modo que não cabe à Justiça Eleitoral sustar a diplomação de candidatos

eleitos sem proceder ao devido exaurimento cognitivo da matéria ventilada nos autos, demandando-se o devido

processo legal, para se poder conferir efeitos ao fixado em lei. 

DECISÃO
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Ademais, o fato em si da diferença ser dos votos indicados na inicial, tenho que é notória a situação em

Joaquim Nabuco de longa data, portanto, nada que justifique por si só no necessário ao deferimento da tutela de

urgência suplicada. 
Portanto, neste juízo sumário, sem entrar na análise de mérito da ação tenho ser caso de indeferimento da

tutela. 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido pela antecipação dos efeitos da tutela. 
NOTIFIQUEM-SE os representados acerca do teor da inicial para apresentarem ampla defesa e promoverem a

juntada de documentos e de rol de testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 22, I, "a", da LC n.º 64/1990. 
  
  
ÁGUA PRETA, 01 de dezembro de 2020. 
  
  

RODRIGO RAMOS MELGAÇO 
Juiz Eleitoral da 38ª Zona 
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SEGUE PDF EM ANEXO - ACORDÃO PARADIGMA
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Abuso do Poder Econômico 
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RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA N. 703 – CLASSE 
21ª –  SANTA CATARINA (Florianópolis)

Relator: Ministro Felix Fischer
Recorrente: Coligação Salve Santa Catarina (PP/PV/PMN/PRONA)
Advogados: Jackson Di Domenico e outros
Assistentes: Esperidião Amin Helou Filho e outro
Advogados: Flávio Aurélio Nogueira Júnior e outro
Recorrido: Luiz Henrique da Silveira
Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin e outros
Litisconsorte passivo: Leonel Arcângelo Pavan
Advogados: Fernando Neves da Silva e outro
Assistente: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – Estadual
Advogados: Roberta Maria Rangel e outro

EMENTA

Recurso contra expedição de diploma. Abuso de poder político 
e econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Não 
ocorrência. Publicidade institucional e publicidade não institucional. 
Veiculação na imprensa escrita. Ausência de prova da extensão das 
irregularidades. Falta de potencialidade para desequilibrar o pleito. 
Envio de projeto de lei às vésperas do segundo turno. Ato regular de 
governo. Ausência de provas de falta de estudo prévio do impacto da 
renúncia fi scal. Litigância de má-fé. Não confi guração.

1. A procedência ou improcedência de ação de investigação 
judicial eleitoral, de recurso contra expedição de diploma e de ação 
de impugnação de mandato eletivo não é oponível à admissibilidade 
uma das outras, mesmo quando fundadas nos mesmos fatos (AREspe 
n. 26.276-CE, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 07.08.2008; REspe 
n. 28.015-RJ, Rel. Min. José Delgado, DJ de 30.04.2008). Cada uma 
dessas ações constitui processo autônomo que possui causa de pedir 
própria e consequências distintas, o que impede que o julgamento 
favorável ou desfavorável de alguma delas tenha infl uência no trâmite 
das outras. Rejeita-se, portanto, a preliminar de impossibilidade 
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de reexame da conclusão exarada em ação de investigação judicial 
eleitoral julgada improcedente.

2. O dia do registro das candidaturas não é o marco inicial 
para a atuação da Justiça Eleitoral na apuração de abuso de poder 
político ou econômico, bem como do uso abusivo dos meios de 
comunicação, capazes de prejudicar a igualdade de oportunidades 
nas eleições e a livre manifestação da vontade política popular. Atos 
anteriores ao registro podem ser apurados (RCED n. 761, Rel. Min. 
Eros Grau, DJ 26.03.2009; RCED n. 627-CE, Rel. Min. Luiz Carlos 
Lopes Madeira, DJ de 24.06.2005; RO n. 725-GO, Rel. Min. Luiz 
Carlos Lopes Madeira, Rel. Designado Min. Caputo Bastos, DJ de 
18.11.2005).

3. A alteração no entendimento jurisprudencial a respeito da 
qualidade em que o vice integra a relação processual na qual se questiona 
o diploma do titular do cargo eletivo não poderia causar surpresa aos 
jurisdicionados, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, 
notadamente diante do fato de que, antes da decisão exarada no caso 
destes autos, não se vislumbrava a necessidade de o vice integrar a lide 
como litisconsorte passivo necessário (ERCED n. 703-SC, 
Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. designado Min. Carlos Ayres Britto, 
DJ de 03.06.2008).

4. Em razão da unicidade monolítica da chapa 
majoritária, a responsabilidade dos atos do titular repercute na 
situação jurídica do vice, ainda que este nada tenha feito de 
ilegal, comportando-se exemplarmente (RCED n. 671-MA, 
Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 11.12.2007; REspe n. 25.586-
SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 06.12.2006).

5. Não há abuso de poder no fato de o candidato à reeleição 
apresentar, em sua propaganda eleitoral, as realizações de seu governo, 
já que esta ferramenta é inerente ao próprio debate desenvolvido em 
referida propaganda (RP n. 1.098-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 
DJ de 20.04.2007).

6. Para que seja considerada antecipada a propaganda, ela 
deve levar ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, 
a candidatura, a ação política ou as razões que levem a inferir que 
o benefi ciário seja o mais apto para a função pública. É preciso 
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que, antes do período eleitoral, se inicie o trabalho de captação dos 
votos dos eleitores (AAG n. 7.967-MS, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, 
DJ de 1º.09.2008; AREspe n. 23.367-PI, de minha relatoria, 
DJ de 06.08.2008). Na hipótese, verifi cou-se que, em algumas 
oportunidades, a propaganda institucional realmente se desnaturou, na 
mídia impressa, em promoção pessoal do detentor do cargo público, 
dada a existência de nítida veiculação do nome do governador, já então, 
àquele tempo, notoriamente candidato. Observou-se a existência de 
promoção da imagem do recorrido: a) na Propaganda institucional 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste, 
em abril de 2006; b) na Publicidade institucional da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional de Brusque, Jornal Usina do Vale, Edição 
de abril de 2006; e c) na Propaganda institucional da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Regional de Blumenal, jornal Folha de 
Blumenal, semana de 10 a 16 de maio de 2006. Já a propaganda não 
institucional também ultrapassou o caráter jornalístico nas seguintes 
hipóteses, a) Suplemento 40 Meses de Mudanças, Jornal a Notícia, 
edição de 7 de maio de 2006; b) Revista Metrópole n. 40, Janeiro 
de 2006; c) Especial LHS na Região, Jornal Informe o Diário do 
Contestado, 22 de dezembro de 2005; d) Especial LHS na Região, 
Jornal Informe o Diário do Contestado, 22 de dezembro de 2005; 
e) Suplemento Especial Luiz Henrique da Silveira: Por toda 
SC, jornal Voz Regional, 8 de fevereiro de 2006; f) Jornal 
Informe de Caçador, publicado em 20 de fevereiro de 2006; g) 
Jornal Folha da Cidade de Caçador, publicado em 20.02.2006; 
h) suplemento do Correio de Santa Catarina, publicado em 10 
de março de 2006; i) Jornal Diário Catarinense, em 04.04.2006; 
j) Revista Metrópole, edição de janeiro de 2006; k) Diário Catarinense 
edição de 2 de fevereiro de 2006; l) Jornal A Notícia, de 5 de fevereiro 
de 2006; m) entrevista no programa SBT Meio Dia. 

7. O exame da potencialidade não se prende ao resultado 
das eleições. Importam os elementos que podem infl uir 
no transcurso normal e legítimo do processo eleitoral, sem 
necessária vinculação com resultado quantitativo (RO n. 781, 
Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 24.09.2004; RO n. 752-ES, 
Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 06.08.2004). No caso, a publicidade 
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considerada irregular foi divulgada tanto pela mídia impressa quanto 
por entrevista realizada na televisão, em uma oportunidade.

8. Não há irregularidades na concessão de uma única entrevista. 
Reprime-se o uso indevido dos meios de comunicação social e abuso 
de poder quando o candidato manifesta-se sobre sua candidatura 
em reiteradas entrevistas concedidas a emissoras (de rádio ou Tv), 
durante o período vedado (RO n. 1.537-MG, de minha relatoria, 
DJ de 29.08.2008). No caso, o recorrido concedeu entrevista ao 
programa SBT Meio Dia, no dia 23.10.2006, mas não há notícia 
de que tal vídeo tenha sido reproduzido em outras oportunidades e 
não há, nos autos, informações que possibilitem o conhecimento da 
abrangência da Rede SC, canal de televisão no qual foi divulgada a 
entrevista.

9. A potencialidade da veiculação de publicidade 
ilegítima em mídia impressa somente fi ca evidenciada se 
comprovada sua grande monta, já que o acesso a esta qualidade 
de mídia depende do interesse do eleitor, diferentemente do 
que acontece com o rádio e a televisão (REspe n. 19.438-MA, 
Rel. Min. Fernando Neves, Rel. Designado Min. Luiz Carlos 
Lopes Madeira, DJ de 14.11.2002; RO n. 725-GO, Rel. Min. 
Luiz Carlos Lopes Madeira, Rel. Designado Min. Caputo Bastos, 
DJ de 18.11.2005). No caso, não é possível se extrair da prova dos 
autos a repercussão que as divulgações, consideradas promocionais, 
obtiveram no Estado de Santa Catarina. De toda a publicidade em 
questão, apenas há indicação de tiragem no suplemento do Correio 
de Santa Catarina, publicado em 10.03.2006: 7.000 exemplares e na 
propaganda institucional da Secretaria de Desenvolvimento Regional 
de São Miguel do Oeste, veiculada no jornal Folha do Oeste, 
edição 1.097, de abril de 2006, tiragem: 1.500 exemplares. Não foi 
informada, pois, a tiragem individual dos demais jornais nos quais 
houve a promoção do recorrido.

10. Não tendo fi cado comprovado o descumprimento dos 
requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não há abuso de poder 
político na redução de impostos que se insere dentro do contexto de 
planejamento governamental, sem prejuízo ao erário (RO n. 733-
GO, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 21.06.2004).
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11. Necessária a existência de ato capaz de determinar ao 
julgador a imposição da multa por litigância de má-fé do recorrente, 
que se caracteriza pela presença de narração de fato distinto do 
efetivamente ocorrido com o propósito de burlar o julgado e 
prejudicar o adversário (RHC n. 97-SP, Rel. Min. José Delgado, 
DJ de 22.08.2006). No caso, não era indispensável a referência a 
revogação de liminar deferida em ação popular ou a improcedência 
de ação de investigação, pois, ambas não interferem no deslinde da 
presente controvérsia.

12. Recurso contra expedição de diploma julgado 
improcedente.

ACÓRDÃO

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, 
em desprover o recurso, nos termos das notas taquigráfi cas.

Brasília, 28 de maio de 2009.
Ministro Carlos Ayres Britto, Presidente
Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 1º.09.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Senhor Presidente, a Coligação Salve 
Santa Catarina (PP/PV/PMN/PRONA), com fulcro no art. 262, IV, do 
Código Eleitoral, interpõe recurso contra expedição do diploma de Luiz 
Henrique da Silveira e Leonel Arcângelo Pavan, eleitos, respectivamente, 
Governador e Vice-Governador do Estado de Santa Catarina.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que:
a) foi realizada propaganda institucional (patrocinada pelo 

erário) com a fi nalidade de promoção pessoal do recorrido, candidato 
à reeleição, por meio de propaganda em jornais de páginas inteiras, 
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sobrelevando as realizações do governo que, somadas, resultaram numa 
despesa “astronômica” de cinquenta e três milhões, novecentos e trinta 
e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos 
(R$ 53.936.634,76), no exercício de 2004; 

b) “(...) ao governo é defeso utilizar-se de recursos públicos para 
desenvolver campanhas publicitárias, por mais singelas que possam 
ser. Muito menos inundar meios de comunicação com uma ‘agressiva’ 
campanha paga de propaganda do Governo, e, logicamente, de seu 
comandante, candidato declarado à reeleição” (fl . 12);

c) a aludida propaganda institucional afrontou o art. 37, § 1º, 
da Constituição, já que “induvidoso, Excelência, que os ora réus estão 
utilizando a farta propaganda ofi cial do Governo ao arrepio do § 1º do art. 
37 da Constituição Federal, bem como o inciso II, do art. 3º da Constituição 
do Estado de Santa Catarina, pois ela busca uma fi nalidade alheia a qualquer 
interesse público. Como se sabe, o interesse público estará caracterizado quando 
a publicidade tiver ‘caráter educativo, informativo ou de orientação social’ e só 
nessas hipóteses, o que convenhamos, não é o que ocorre no caso presente” 
(fl . 28);

d) a propaganda institucional, segundo o voto proferido no Supremo 
Tribunal Federal pelo Ministro Octávio Gallotti, nos autos do RE n. 
208.144, tem de ter como alvo a utilidade e o proveito da sociedade, e não 
o interesse, ainda que legítimo, do administrador, sendo que  “sem qualquer 
dúvida, percebe-se a publicidade engendrada pelos Réus sobre a campanha 
‘Santa Catarina em Ação’ que há mais de um ano assola, de forma ilegal, 
imoral e ‘agressiva’, a mídia catarinense, incide na proibição referida pelo 
Ministro do STF, pois se trata de descarada propaganda eleitoral e de 
promoção pessoal em benefício do primeiro Réu, Governador do Estado e 
candidato declarado à reeleição” (fl . 30);

e) “Além disso, ao utilizarem em abundância, frases, chavões, 
slogans, como ‘Descentralização o Governo mais Perto de Você’, ‘Santa 
Catarina em Ação’ como título da campanha publicitária ora questionada, 
além da utilização às escâncaras da logomarca já declarada ilegal, agridem 
os réus também o inciso III, do art. 3º da Carta Maior Catarinense (...)” 
(fl s. 32-33);
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f) a propaganda institucional foi veiculada por meio de jornais e 
emissoras de rádio e televisão, sendo que “para se ter ideia da potencialidade 
de tal campanha propagandística, repita-se, visando a potencializar a 
candidatura à reeleição do Sr. Luiz Henrique da Silveira, além das rádios 
espalhadas por todos os rincões catarinenses, soma-se a esta, as redes de 
televisão, que também distribuem sua imagem por todo o território 
do Estado, acrescentando-se a isso os 22 jornais diários do interior, que 
segundo dados de seu site www.adisc.com.br (anexo III) totalizam, uma 
tiragem diária de 133 mil exemplares, o que corresponde a um universo 
de 400 mil leitores” (fl . 45);

g) o locutor da campanha eleitoral do recorrido exerceu, nas 
eleições de 2002, idêntica função na campanha publicitária “Santa 
Catarina em Ação”, veiculada pelo Governo daquele Estado à época em 
que o recorrido já tinha manifestado o desejo de concorrer à reeleição. 
Dessa forma, criou-se situação confusa para os eleitores catarinenses 
“(...) que não conseguiram separar o que era propaganda do governo 
e o que era propaganda do candidato Luiz Henrique da Silveira” 
(fl . 47);

h) no que diz respeito à propaganda não institucional, houve 
utilização indevida dos meios de comunicação social, razão por que foram 
produzidos e veiculados encartes ilustrados com fotografi as e nome do réu 
que enfocam as realizações do governo (fl . 55);

i) “no bem elaborado sistema de propaganda planejado com o fi to 
de buscar a formação de convencimento do eleitor, aliado à ‘agressividade’ 
anunciada pelo então Secretário de Comunicação do Governo em outubro de 
2005 coube aos jornais associados à Adjori, a partir de dezembro de 2005, 
além de abertura de generosos espaços ao ex-governador e candidato à reeleição, 
a produção e distribuição de encartes ilustrados com fotografi as e nome do 
investigado além de enfocar as realizações do Governo então por ele comandado 
(...)” (fl .55); 

j) “as mensagens transcritas não deixam margem a qualquer dúvida, 
o objetivo do Caderno Especial intitulado ‘40 meses de mudanças’, outra 
coisa não é do que deslavada propaganda eleitoral do ex-Governador 
e candidato à reeleição Luiz Henrique da Silveira que ao arrepio da 
Constituição e das Leis abusa do poder econômico e do poder de autoridade 
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em verdadeira promoção pessoal, teve seu nome citado setenta e quatro (74) 
vezes, violando com isso os princípios da impessoalidade e da igualdade 
entre os demais concorrentes” (fl . 74);

k) referido suplemento especial, “40 meses de mudanças”, “(...) traz 
em seu conteúdo uma revelação, o material foi preparado pela estrutura 
governamental de que dispõe o Governador licenciado. Isso é facilmente 
constatado ao atentarmos para o tratamento redacional aplicado às 
matérias, que induvidosamente, revelam o estilo utilizado pelo Governo do 
Estado” (fl . 74);

l) os encartes patrocinados por particulares em prol da campanha dos 
recorridos denota, no mínimo, o efeito da presença do Estado no meio 
jornalístico e, embora possam ser considerados lícitos, seus efeitos se 
materializam em indevida exposição publicitária;

m) segundo as provas juntadas, “a presente investigação sem dúvida 
alguma é a utilização indiscriminada de veículos de comunicação – 
jornais e revistas – para favorecer a candidatura, formalmente inexistente, 
mas como se mostrou já de conhecimento público, do ora investigado a 
causar prejuízo e desigualando a disputa entre os demais pretendentes” 
(fl . 121);

n) “as manifestações expressadas nas páginas dos jornais e revistas 
não expressam a opinião legítima dos veículos de imprensa, pois, na realidade, 
todos eles foram cooptados pelo poder econômico, ou seja, as matérias 
foram pagas com dinheiro público do Estado, sendo o investigado à época 
ordenador primário das despesas” (fl . 122);

o) ocorreu tratamento desigual em relação aos demais candidatos 
pela reprise da participação de Luiz Henrique da Silveira em programa de 
televisão, ao passo que os demais pré-candidatos (janeiro de 2006) somente 
fi zeram jus a uma exibição de referido programa;

p) em 23.10.2006, seis dias antes da realização do segundo turno 
das eleições, o então Governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, 
enviou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n. 0317.8/2006, que, entre 
outros assuntos, trata da isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) aos proprietários de veículos de duas ou três rodas 
com cilindrada não superior a 200 cm³. O candidato a Governador pela 
recorrente, Esperidião Amin Helou Filho, havia anunciado em 18.10.2006, 
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ou seja, 5 dias antes, a intenção de apresentar projeto de lei semelhante. No 
entender da recorrente, fi cou confi gurado o abuso de poder político em favor 
do recorrido, pois este se apropriou de proposta do outro candidato às vésperas 
das eleições;

q) “(...) induvidoso que do abuso cometido resultou no desequilíbrio 
total do pleito, pois a diferença de votos entre o candidato vitorioso e 
seu adversário foi de 180.000 votos, faz evidente o proveito da massa 
de propaganda, à custa de isenção de pagamento de IPVA a 375 mil 
proprietários benefi ciados com a medida eleitoreira” (fl . 184);

r) está confi gurado, portanto, o abuso de autoridade, nos termos do 
art. 74 da Lei n. 9.504/1997.

A recorrente colaciona, ainda, diversos excertos extraídos da Ação 
Popular n. 023.05.05074-3, ajuizada no TJ-SC contra o ora recorrido, em 
outubro de 2005, e da AIJE n. 2.457 – Classe XI, também por ela ajuizada 
contra o ora recorrido.

Devidamente intimado, Luiz Henrique da Silveira apresentou 
contrarrazões (fl s. 1.016-1.038), asseverando, em síntese, que:

a) preliminarmente, o Vice-Governador eleito, Leonel Arcângelo 
Pavan, deve ser citado para integrar o polo passivo da lide, sob pena de 
fi carem afrontados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do 
devido processo legal;

b) a impugnante colacionou em sua peça recursal apenas o voto 
vencido do relator da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 371, que 
tramitava no TRE-SC, a qual foi julgada improcedente pelo voto abalizado 
da maioria dos componentes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina;

c) “no tópico I da peça inaugural deste recurso, a Coligação 
Recorrente transcreve a íntegra da inicial da Ação Popular 
n. 023.05.050074-3, muito embora não faça referência que a 
matéria ali debatida foi objeto da Investigação Judicial Eleitoral n. 359 
(posterior Representação XI, n. 2.251), já julgada improcedente pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Além disso, deduz 
que a liminar pleiteada no feito popular foi deferida, olvidando-se de 
informar a este juízo que tal decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça 
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do Estado de Santa Catarina, nos autos de Agravo de Instrumento 
n. 2005.042817-9, já julgado em 02 de maio de 2006” 
(fl . 1.028);

d) “são idênticas, pois, as causas de pedir da Ação 
Popular n. 023.05.050074-3, transcrita na íntegra às 
fl s. 03-49 desses autos, e da IJE n. 359: a impugnação da publicidade 
institucional do Governo do Estado” (fl . 1.029);

e) “e divulgar, o Governo do Estado, em sua publicidade institucional, 
o seu modelo de gestão, abordando a realização de obras e a prestação de 
serviços, destacando a implementação e os benefícios dessa nova forma de 
gestão administrativa – a descentralização – não pode ser tido como abusivo 
ou transgressor dos princípios que norteiam a publicidade institucional nem é 
sinônimo de promoção pessoal do ex-governador e candidato à reeleição” (fl s. 
1.030-1.031);

f ) “(...) a publicidade institucional consiste num poder-dever da 
Administração Pública (...)” (fl . 1.032);

g) não fi cou caracterizado o uso indevido dos meios de comunicação 
social dada a ausência de potencialidade, nos termos em que a questão foi 
decidida pelo TRE-SC nas ações de investigação judicial eleitoral lá ajuizadas;

h) em relação à alegação de abuso de poder de autoridade pela 
apresentação do Projeto de Lei n. 0317.8/2006, que trata de isenção de 
IPVA às motocicletas de até 200 cilindradas, “(...) o que a Recorrente traz à 
apreciação do Judiciário é uma pretensão descabida (...), vez que, como não 
encaminhou determinado projeto de lei à Assembléia Legislativa, requer que 
aquele que o fez (ex-Governador Eduardo Moreira) seja taxado de ímprobo 
e imoral e que o ora Recorrido (que não teve qualquer participação nessa 
história) seja condenado a perder seu diploma de Governador do Estado, o 
que não pode ser aceito” (fl . 1.036);

i) todos os fatos narrados pela recorrente já foram objeto de 
apreciação em sede de AIJE e ação popular, confi gurando-se a sua litigância 
de má-fé.

Parecer ministerial (fl s. 1.268-1.270) acolhendo, in totum, a 
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (fl s. 1.254-1.264) pelo não 
provimento do recurso.
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Em julgamento de 21.02.2008, o c. TSE acolheu preliminar 
suscitada pelo primeiro recorrido, reconhecendo a condição de 
litisconsorte passivo necessário do vice-governador, nos termos do voto do 
Exmo. Min. Marco Aurélio. Foram anulados, então, os atos processuais 
desde a citação, sem prejuízo de aproveitamento do que cabível, e determinada 
a citação do vice-governador para integrar o polo passivo da presente lide.

Leonel Arcângelo Pavan apresentou, então, as contrarrazões de fl s. 
1.717-1.773, nas quais aponta as seguintes preliminares:

a) decadência do direito de ajuizamento do RCED, já que a inicial que 
deveria conter, desde o início, o pedido de citação do vice-governador, em 
razão de ser a chapa indivisível, nos termos da jurisprudência do TSE;

b) impossibilidade de a eventual procedência do recurso contra 
expedição de diploma atingir sua candidatura, uma vez que, à época dos 
fatos, ocupava o cargo de senador da República. “Ou seja, Leonel Pavan 
não tinha autoridade, competência ou condições para infl uenciar, autorizar 
ou impedir, a linha da propaganda institucional do Estado, realizar as 
obras em questão, adotar providências administrativas ou dispor sobre as 
políticas públicas estaduais referidas nas matérias veiculadas pelos jornais 
do interior do Estado, nem, muito menos, para encaminhar projetos de lei 
à Assembléia” (fl . 1.729);

c) inviabilidade de analisarem-se novamente fatos que, em outra ação, 
já foram considerados sem potencialidade para infl uenciar no resultado do 
pleito;

d) impropriedade do RCED para discutir atos ocorridos muito antes 
do período eleitoral, dado que tais fatos não se inserem na competência 
da Justiça Eleitoral, pois o RCED que exige a prática de ato no curso do 
processo eleitoral, informa que “(...) se um agente público, no exercício 
de suas atribuições constitucionais, pratica atos de gestão, a legitimidade 
de tais atos não pode ser aferida pela Justiça Eleitoral, seja em razão do 
princípio do Juiz Natural, seja em razão da competência específi ca da 
Justiça especializada” (fl . 1.734).

Quanto ao mérito, sustenta, essencialmente, que:
a) não existe ilegalidade na propaganda institucional, já que a ação 

popular ajuizada pela coligação ora recorrente foi julgada improcedente, o que 

Num. 48197883 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:24
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432466000000045995372
Número do documento: 20113022432466000000045995372

Num. 13843761 - Pág. 107



26 MSTJTSE, a. 2, (5): 13-172, abril 2010

Abuso do Poder Econômico ou Político

signifi ca dizer que a autoridade judicial competente para o controle dos atos 
administrativos do Poder Executivo Estadual concluiu pela regularidade da 
publicidade institucional;

b) “o que se põe em discussão é outra situação: é a possibilidade de 
a Justiça Eleitoral desconsiderar decisão judicial prolatada pelo Juiz natural e 
competente para realizar o controle dos atos administrativos” (fl . 1.737);

c) a publicidade veiculada em 2005 foi totalmente impessoal e 
não foi mentirosa, pois “a informação e a publicidade das realizações 
administrativas dos governantes não só são necessárias, como legalmente 
obrigatórias, de forma a possibilitar aos administrados que acompanhem a 
atuação, a aplicação dos recursos e as implementações sociais levadas a cabo 
por aqueles que elegeram para ocupar os respectivos cargos políticos” (fl . 
1.739);

d) Não são as imagens, acompanhadas dos dizeres “Governo do 
Estado de Santa Catarina”, ou mesmo a expressão “Santa Catarina em ação”, 
que retiram o caráter legal e constitucional da publicidade administrativa, 
(fl . 1.743), pois não existe nada em referida publicidade que a vincule à pessoa 
do requerido Luiz Henrique da Silveira ou de Leonel Pavan;

e) “o valor de cerca de R$ 53.000.000,00 era a dotação total que 
o Governo do Estado tinha para realizar sua publicidade institucional 
naquele exercício fi nanceiro. Destes valores, devem-se diminuir aqueles 
que foram gastos pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário” 
(fl . 1.745). O valor destinado ao Poder Executivo não foi utilizado 
em sua integralidade para custear o programa Santa Catarina em 
Ação – somente cerca de R$ 15 milhões. Além disso, o governo anterior, em 
ano eleitoral, realizou gastos com publicidade institucional da ordem de R$ 
62.404.931,00;

f ) não há alegação, evidência ou prova de que as matérias não 
institucionais tenham sido custeadas por recursos públicos. “E não há por um 
fato muito simples, o Estado não pagou por nenhuma dessas matérias, que 
foram produzidas por vontade exclusiva dos veículos de imprensa escrita, 
como normalmente ocorre” (fl . 1.748);

g) “salvo se houver prova segura e consistente da troca de favores, não 
é cabível cassar registro ou mandato de quem obteve a maioria dos votos 
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por suposição, nada mais que isso, de que alguns jornais e revistas, que 
tinham e têm o direito de assumir posição em relação aos candidatos, assim 
teriam agido em agradecimento a veiculação de publicidade institucional” 
(fl . 1.750);

h) no que atine à entrevista concedida à TV Barriga Verde, o TSE 
afi rmou a possibilidade de emissoras de TV entrevistarem eventuais 
candidatos antes de 6 de junho do ano das eleições;

i) O encaminhamento de um projeto de lei “(...) não tem como 
caracterizar abuso do poder de autoridade, até porque expressamente 
incluído na competência do Chefe do Poder Executivo (...)” (fl . 1.763);

j) os dois primeiros fatos (propaganda institucional e publicidade 
ocorrida em meios de comunicação) ocorreram bem antes do período 
eleitoral, isto é, antes da realização da convenção para escolha dos candidatos 
e do pedido de registro das candidaturas, o que caracteriza falta de 
potencialidade para infl uenciar o resultado do pleito, como já decidido pelo 
TRE-SC.

Foram ouvidas as testemunhas requeridas pelas partes as 
fl s. 2.423-2.431.

A questão atinente à suposta ocorrência de decadência do direito de 
ajuizar o recurso contra expedição de diploma, em razão de não ter sido 
intimado o vice-governador, na primeira oportunidade e na condição de 
litisconsorte passivo necessário, foi decidida na ocasião da oposição de 
embargos de declaração, cujo julgado foi assim ementado (fl . 1.453):

Embargos de declaração.

1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, não é de 
se causar maiores surpresas aos jurisdicionados, tampouco fulminar 
processos que foram pautados por entendimento então prevalecente 
no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Embargos acolhidos para prestar os esclarecimentos, sem lhes 
imprimir qualquer efeito modifi cativo.

(ERCED n. 703-SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Designado 
Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 03.06.2008)
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A controvérsia atinente à alegada necessidade de realização de 
perícia contábil sobre os gastos com publicidade do Governo do Estado 
de Santa Catarina também já foi dirimida por esta Corte nestes autos 
(AgRg no RCED n. 703-SC), em acórdão que teve a seguinte ementa 
(fl s. 2.544-2.545):

Agravo regimental. Recurso contra expedição de diploma. Agravo 
retido. Descabimento. Perícia contábil. Publicidade institucional. 
Desnecessidade. Não-provimento.

1. Descabe agravo retido interposto contra decisão monocrática 
em processo de competência originária do c. TSE. Aplicáveis, in 
casu, os §§ 6º, 8º e 9º do art. 36 do RI-TSE. O Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal faz referência a agravo retido apenas no 
art. 320, que trata da apelação cível em que forem partes “um estado 
estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, 
município ou pessoa domiciliada ou residente no país.” (art. 318).

2. Inquestionável, na espécie, o não-cabimento de agravo retido, 
uma vez que eventual recurso para o c. Supremo Tribunal Federal 
será o Extraordinário e não a Apelação. In casu, o agravo deve ser 
apreciado pelo plenário como agravo regimental contra decisão que 
indefere pedido (Art. 36, §§ 6º, 8º e 9º, do RI-TSE), na espécie, de 
produção de prova (perícia contábil entre 2002 e 2006), em sede de 
Recurso contra Expedição de Diploma de Governador de Estado.

3. Conforme registrado na decisão combatida, “(...) deve ser 
apurada, essencialmente, a potencialidade de suposto desvirtuamento 
de propaganda institucional e, não, propriamente, a regularidade 
dos procedimentos contábeis de contratação pelo poder público” (fl . 
2.071). 

Destaque-se que será relevante à análise do mérito do RCED aferir 
o conteúdo e abrangência da publicidade tal como veiculada (elementos 
norteadores de eventual potencialidade daqueles fatos). Por conseguinte, 
realizar perícia contábil relativa a procedimentos adotados em diversos 
órgãos estatais durante os anos de 2002 e 2006 não se apresenta cabível, 
pois para exame da potencialidade dos fatos apontados neste RCED 
far-se-á necessário análise do conteúdo e abrangência da publicidade 
veiculada. Acerca da competência do Relator para avaliar pedido de 
produção de prova, em RCED: 
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4. A amplitude probatória não retira as competências legais 
e regimentais dos relatores em rechaçar, motivadamente, todos 
os requerimentos que se mostrem desnecessários ou protelatórios 
(art. 130 do Código de Processo Civil) (g.n.) (RCED n. 671, 
Rel. e. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 05.11.2007).

4. Agravo regimental não provido.

(ARCED n. 703-SC, de minha relatoria, DJe de 09.12.2008)

O pedido de reabertura da instrução, formulado pelo governador, 
também já foi objeto de análise pelo TSE, tendo sido indeferido nos termos 
do seguinte acórdão, assim ementado (fl s. 2.571-2.572):

Agravo regimental. Recurso contra expedição de diploma. 
Reabertura da instrução para o Governador do Estado. Descabimento. 
Produção de novas provas. Desnecessidade. Não-provimento.

1. Conforme registrado na decisão agravada, “(...) devidamente 
intimado, Luiz Henrique da Silveira, ora recorrido, apresentou 
contra-razões (fl s. 1.016-1.038). De fato, naquele momento, 
o recorrido pugnou ‘(...) se necessário for, pela produção de 
todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente 
a juntada de novos documentos’ (fl . 1.038). Entretanto, isso 
ocorreu em 24.01.2007. Os documentos que solicitou foram 
posteriormente apresentados e meu antecessor no feito, o e. Min. 
José Delgado, considerou maduro o processo e o levou a julgamento 
(fl s. 2.457-2.458)”.

2. O reconhecimento do Vice-Governador como litisconsorte 
necessário em nada comprometeu a defesa produzida pelo Agravante, 
razão pela qual descabe sustentar reabertura total da instrução processual. 
In casu, o “Agravante, até a decisão que entendeu pelo reconhecimento 
do Vice-Governador como litisconsorte necessário, não requereu oitiva de 
testemunha ou envio de ofício ao Tribunal de Contas ou a outros órgãos 
ou entidades. Tanto assim que o meu antecessor no feito, e. Ministro José 
Delgado, pautou este processo para julgamento de mérito”. 

3. Destaque-se, ainda, que fi cou consignado que os atos praticados até 
o julgamento que reconheceu o Vice-Governador litisconsorte necessário 
poderiam ser aproveitados no que cabível (fl . 1.399). Desse modo, e 
considerando que a manifestação do Vice-Governador (fl s. 1.717-
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1.773) em nada comprometeu a defesa produzida pelo Governador, 
descabe sustentar reabertura total da instrução. Essa conclusão não 
impede a pertinência da manifestação do Governador a respeito do que 
for apresentado na instrução relativa ao Vice-Governador, e nada mais.

4. “A amplitude probatória não retira as competências legais 
e regimentais dos relatores em rechaçar, motivadamente, todos os 
requerimentos que se mostrem desnecessários ou protelatórios (art. 130 
do Código de Processo Civil)” (g. n.) (RCED n. 671, Rel. e. Min. Carlos 
Britto, DJ de 05.11.2007).

5. Agravo regimental não provido.

(ARCED n. 703-SC, de minha relatoria, DJe de 11.02.2009) 

Deferido pedido de assistência simples formulado pelo PSDB (fl . 
2.741), as partes apresentaram alegações fi nais às fl s. 2.750-2.961.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Senhor Presidente, 
inicialmente, indefi ro o pedido de assistência simples formulado pelo Partido 
Progressista – Diretório Regional de Santa Catarina, em 21.05.2009, 
petição n. 10.837/2009, tendo em vista que mencionado Partido já integra 
a coligação recorrente.

Defi ro o pedido de assistência simples formulado por Esperidião Amin 
Helou Filho e Hugo Matias Biehl, segundo colocados no pleito de 2006, para 
o mandato de governador e vice-governador, conforme petição protocolada 
em 28.05.2009, sob o número 11.426/2009.

Diante das preliminares suscitadas pelos recorridos, passo a analisá-
las para, após, adentrar no mérito do presente recurso.

1. Competência do TSE para julgar originariamente recurso 
contra expedição de diploma.

O Tribunal Superior Eleitoral é competente para julgar o presente 
RCED. A questão fi cou bem delineada no julgamento da Questão de 
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Ordem no RCED n. 694, no qual o e. Ministro José Delgado salientou em 
voto-vista que: “(...) o TSE, em quatro décadas, tem a sólida e uniforme 
jurisprudência que é da sua competência o julgamento de recurso contra 
expedição de diploma expedido em favor de Senador, Deputado Federal 
e seus suplentes, Governador e Vice-Governador”. No mesmo sentido, 
recentemente, manifestou-se esta e. Corte no RCED n. 671, Rel. Min. Eros 
Grau, DJe de 21.05.2009.

2. Impossibilidade de apreciação, em recurso contra expedição 
de diploma, de matéria já analisada em ação de investigação judicial 
julgada improcedente.

O recurso contra expedição de diploma (RCED) é instrumento 
processual adequado à proteção do interesse público na lisura do pleito, 
assim como o são a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) e a ação de 
impugnação de mandato eletivo (AIME). 

Cada uma dessas ações, todavia, constitui processo autônomo, 
dado possuírem causas de pedir próprias e consequências distintas, o que 
impede que o julgamento favorável ou desfavorável de alguma delas tenha 
infl uência no trâmite das outras. A esse respeito, os seguintes julgados desta 
e. Corte:

Recurso especial. Ação de impugnação de mandato eletivo. 
Decadência. Inocorrência. Suspensão. Diplomação. Prefeito. 

1 - Estando a diplomação suspensa de fato e de direito, por 
determinação judicial, suspende-se a fl uência do prazo para o 
ajuizamento da AIME até que sejam restabelecidos os efeitos daquela.

2 - Irrelevante, na espécie, a existência de decisão transitada em 
julgado, favorável ao agravante, em sede de investigação judicial baseada 
nos mesmos fatos, pois a jurisprudência desta Corte é remansosa no 
sentido de que “[...] a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, a 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral e o Recurso Contra Expedição 
de Diploma são instrumentos processuais autônomos com causa de 
pedir própria” .

3 - Agravo regimental desprovido. (g. n.)

(AREspe n. 26.276-CE, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 
07.08.2008)
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Recurso especial eleitoral. Recurso contra expedição de diploma. 
Ausência de litispendência com ação de investigação de mandato 
eletivo ou ação de investigação judicial eleitoral. Ações autônomas 
com causas de pedir próprias. Dissídio jurisprudencial confi gurado. 
Provimento.

1. Dissídio jurisprudencial confi gurado. Aresto regional que, 
acolhendo preliminar de litispendência, extinguiu o processo, sem 
resolução de mérito, haja vista o RCEd ter os fatos e as conseqüências 
idênticos aos de uma AIME, e de uma AIJE, ambas julgadas 
improcedentes. 

2. A jurisprudência do TSE é de que a Ação de Impugnação 
de Mandato Eletivo, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e o 
Recurso Contra Expedição de Diploma são instrumentos processuais 
autônomos com causa de pedir própria.

3. A jurisprudência da Corte caminha no sentido de que quando o 
RCEd baseia-se nos mesmos fatos de uma AIJE, julgada procedente ou 
não, o trânsito em julgado desta não é oponível ao trâmite do RCEd. 

4. Recurso especial eleitoral provido para, rejeitando a preliminar 
de litispendência, determinar o retorno dos autos ao TRE-RJ, 
que deverá apreciar o recurso contra expedição de diploma como 
entender de direito.

(REspe n. 28.015-RJ, Rel. Min. José Delgado, DJ de 30.04.2008)

Não prospera, portanto, a preliminar apontada pelos recorridos 
de que seria impossível rever, em sede de recurso contra expedição de 
diploma, a decisão judicial já proferida em ações de investigação judicial 
eleitoral, ainda que os fatos sejam comuns a todas essas ações. Assim, 
não são determinantes as manifestações jurisdicionais a respeito dos fatos 
envolvidos na presente lide, notadamente em ações de investigação judicial 
eleitoral, até mesmo porque a impugnação à expedição de diploma abre 
espaço para a reavaliação das provas examinadas na ação investigatória.

Cito, a respeito, trecho do voto do eminente Min. José Delgado, 
proferido nos autos do presente processo:

A decisão de improcedência da ação de investigação judicial só 
vincula o pronunciamento a ser emitido na impugnação à expedição 
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do diploma quando há simetria entre as conclusões adotadas naquela 
e as fi rmadas nessa. Na impugnação à expedição de diploma abre-se 
espaço para a reavaliação das provas examinadas na ação investigatória, 
pouco importando o teor do pronunciamento oriundo do Tribunal 
Regional Eleitoral. 

Esse é o entendimento da doutrina e da jurisprudência.

No particular, colho a doutrinação de Adriano Soares da Costa, 
em Instituições de Direito Eleitoral (fl s. 504-507): (...) Diante dessa 
fl exibilidade maior do TSE para conhecer das matérias ventiladas 
no RCD, alargando a possibilidade de dilação probatória, deixou 
a sua cognição de ser sumária, podendo agora ser estribada em prova 
produzida na ação de investigação judicial eleitoral, independentemente 
de qualquer julgamento sobre elas anteriormente. Nesse sentido (...) 
O recurso contra a diplomação pode vir instruído com prova pré-
constituída, entendendo-se que essa é a já formada em outros autos, 
sem que haja obrigatoriedade de ter havido sobre ela pronunciamento 
judicial, ou trânsito em julgado. (...) (ARESP n. 19.596-MS, 
rel. Min. Fernando Neves, DJ – Diário de Justiça, Volume I, Data 
14.06.2002, Página 241).

(...) A jurisprudência do TSE está em harmonia com a doutrina. 
Eis como se posiciona sobre o tema: 

(...) Ação de investigação judicial eleitoral. Trânsito. 
Ausência. Recurso contra expedição de diploma. Prova pré-
constituída. Óbice. Inexistência. O eventual julgamento de ação 
de impugnação de mandato eletivo não obsta a admissibilidade 
do recurso ou ação remanescente, quando fundados em mesmos 
fatos. Precedentes. (...) 

(Ac. n. 3.781, de 1º.06.2004, rel. Min. Humberto Gomes de 
Barros.) 

(...) Já assentou esta Corte que, em se tratando de ação 
de investigação judicial eleitoral, recurso contra expedição 
de diploma e ação de impugnação de mandato eletivo, 
quando fundadas as ações nos mesmos fatos, a procedência ou 
improcedência de uma não é oponível à admissibilidade da 
outra a título de coisa julgada.
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(...) (Ac. n. 21.229, de 16.09.2003, rel. 
Min. Peçanha Martins.) (...) (Ac. n. 20.347, de 
04.09.2003, rel. Min. Peçanha Martins.) ( ... ) 
(Ac. n. 20.347, de 08.05.2003, rel. Min. Peçanha Martins.) (...) 
(Ac. n.  20.243, de 19.12.2002, rel. Min. Fernando Neves.)’ 

Em razão do exposto, é sem infl uência, para o julgamento da 
presente impugnação, o fato de a ação de investigação judicial eleitoral 
ter sido julgada, por maioria de votos, improcedente. A prova feita na 
investigação judicial pode instruir a impugnação apresentada contra a 
expedição de diploma e ser analisada de modo autônomo, sem qualquer 
dependência do juízo que a seu respeito foi feito na instância a quo. (g.n.)

Como, pois, a procedência ou improcedência de ação de investigação 
judicial eleitoral, de recurso contra expedição de diploma e de ação de 
impugnação de mandato eletivo não é oponível uma à admissibilidade das 
outras, a título de coisa julgada, mesmo quando fundadas as ações nos mesmos 
fatos, rejeito a presente preliminar.

3. Incompetência da Justiça Eleitoral e impropriedade de exame, 
no recurso contra expedição de diploma, de fatos ocorridos antes do 
período eleitoral.

O objeto das ações eleitorais e, com efeito, da própria Justiça Eleitoral 
é a proteção da lisura das eleições, sendo avaliados, na jurisdição eleitoral, 
fatos que tenham a potencialidade de infl uenciar a livre participação dos 
candidatos e a manifestação da vontade dos eleitores, segundo o princípio 
da soberania popular.

Não é possível, sem que haja atuação legislativa para tanto, criar 
períodos ou estabelecer épocas a partir das quais se tornaria possível à 
Justiça Eleitoral averiguar a ocorrência de práticas que tenham por efeito a 
mácula à lisura do processo eleitoral. 

Assim, não encontra fundamento a pretensão do recorrido de se 
estabelecer o dia do registro das candidaturas como marco inicial para a 
atuação da Justiça Eleitoral. A existência ou não de registro não interfere 
na investigação do abuso de poder, político ou econômico, bem como do 
uso abusivo dos meios de comunicação capazes de prejudicar a igualdade 
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de oportunidades nas eleições e a livre manifestação da vontade política 
popular.

Tal entendimento foi manifestado no recente julgamento do RCED 
n. 671, Rel. Min. Eros Grau. Assim a jurisprudência desta e. Corte, como se 
pode inferir do trecho do voto proferido pelo e. Ministro Marco Aurélio nos 
autos do RCED n. 627-CE, a seguir transcrito:

De início, ressalto, mais uma vez, a impossibilidade de, fora da 
previsão legal, criar períodos estanques, estabelecer época em que 
possível a prática abusiva. Pouco importa que não se tenha ainda 
candidato registrado, para saber se confi gurado, ou não, o abuso de 
autoridade, o abuso político, o abuso econômico, o abuso na utilização 
dos meios de comunicação. Há jurisprudência da Corte refutando 
a exigência do registro como tomada de baliza temporal – Recurso 
Especial Eleitoral n. 19.502, relator ministro Sepúlveda Pertence, de 
18.12.2001 e Recurso Ordinário n. 722, relator ministro Peçanha 
Martins, de 15.06.2004.

Mostra-se correto, então, o que afi rmado pela Procuradoria 
Geral Eleitoral: “(...) a propaganda eleitoral extemporânea, mesmo 
a divulgada em horário reservado à propaganda partidária, antes 
do registro de candidatura dos supostos benefi ciários, pode vir a 
caracterizar uso indevido dos meios de comunicação social, e por 
conseguinte, ser causa de pedir em recurso contra diplomação”. 
São citados a respeito pronunciamentos desta Corte – Recurso 
Especial Eleitoral n. 21.229-MG, relator ministro Peçanha 
Martins, Diário da Justiça de 17 de outubro de 2003; Consulta 
n. 800-DF, relatora ministra Ellen Gracie, Diário da Justiça de 10 de 
julho de 2002, e Recurso Contra Expedição de Diploma n. 642-SP, 
relator ministro Fernando Neves, Diário da Justiça de 17 de outubro 
de 2003. (g.n.)

(RCED n. 627-CE, Rel. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ de 
24.06.2005)

De fato, leva-se em consideração, para fi ns de averiguação de abuso de 
poder político ou econômico, os efeitos dos atos praticados em qualquer período, 
desde que se verifi que sua potencialidade de infl uenciar negativamente a 
lisura de um determinado pleito. Transcrevo, a tal respeito, excerto de voto 
no RCED n. 642-SP, proferido nos seguintes termos:
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Em tese, entendo ser possível a caracterização de abuso de 
poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação se um 
candidato, cuja família é proprietária de emissora de rádio, aparece 
sistematicamente em programas, sempre de forma elogiosa, sendo 
seu nome ligado à obtenção de recursos para obras e programas 
públicos.

Não seria impedimento o fato de que a maior parte dos programas 
tenha ocorrido no primeiro semestre do ano da eleição, porque o que 
importa aqui, mais que a data em que ocorridos os fatos, é a intenção de 
obter proveito eleitoral.

O que se veria numa situação como essa seria a utilização de um 
meio de comunicação social, não para seus fi ns de informar e de 
proporcionar o debate de temas de interesse comunitário, mas para 
pôr em evidência um determinado candidato, com fi ns eleitorais, 
ou seja, o desvirtuamento do uso da emissora de rádio e, também, a 
interferência do poder econômico, por ser a emissora da família do 
interessado.

(RCED n. 642-SP, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 17.10.2003)

De fato, a Justiça Eleitoral perquire, tão somente, a repercussão de 
determinados atos no processo eleitoral a fi m de averiguar a ocorrência de 
abusos de todo gênero ou mesmo o uso indevido de meios de comunicação. 
É o que se infere de voto proferido nos autos do RO n. 725-GO, a seguir 
transcrito:

E mais: verifi cado o período em que ocorreu a contratação, repita-
se, não alcançado pelas restrições da Lei Eleitoral, o que cabe à Justiça 
Eleitoral é examinar, tão-somente, a repercussão – sob a tipicidade do 
uso indevido dos meios de comunicação – no pleito eleitoral.

E essa avaliação é de se fazer ponderadamente, ou seja, deve 
perquirir até que ponto o eventual e incerto uso indevido provocou 
ou teve probabilidade de provocar o desequilíbrio no pleito, a ensejar 
o acolhimento da representação ajuizada com base no art. 22 da Lei 
Complementar n. 64/1990.

(RO n. 725-GO, Rel. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, Rel. 
Designado Min. Caputo Bastos, DJ de 18.11.2005)
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Assim, considerando que a presente ação de impugnação à 
diplomação tem exatamente o desiderato de verifi car se condutas praticadas 
antes do período eleitoral tiveram potencialidade de infl uenciar negativamente 
o pleito ocorrido em 2006, rechaço a preliminar de incompetência da Justiça 
Eleitoral.

4. Preliminar de decadência do ajuizamento do RCED em razão 
de não ter sido requerida, na primeira oportunidade, a citação de 
litisconsorte necessário.

A matéria objeto desta preliminar já foi exaustivamente debatida 
no caso dos autos por ocasião do julgamento dos embargos de declaração 
opostos por Luiz Henrique da Silveira ao acórdão que acolheu a preliminar 
de necessidade de citação do vice-governador na condição de litisconsorte 
passivo necessário.

Com efeito, consignou este c. Tribunal que a alteração no 
entendimento jurisprudencial a respeito da qualidade em que o vice integra 
a relação processual não poderia causar surpresa aos jurisdicionados, em 
homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente diante do fato 
de que, antes da decisão exarada no caso destes autos, não se vislumbrava a 
necessidade de o vice integrar a lide como litisconsorte passivo necessário.

O voto condutor de referido acórdão, proferido pelo 
Exmo. Ministro Carlos Ayres Britto, bem equacionou a questão, nos 
seguintes termos:

Mas não se tratou de fuga de precedente – coisa ocasional –, 
mas como disse o ministro Ari Pargendler, de radical mudança na 
jurisprudência, virada ou viragem radical da nossa jurisprudência.

Vale dizer: quando o autor propôs o seu recurso contra expedição 
do diploma do ora embargante o fez segundo as regras do jogo, ou 
seja, segundo a interpretação consolidada das regras do jogo. Então, 
não cometeu equívoco algum, não incidiu em nenhuma omissão.

Com a nossa mudança radical – para lembrar o adjetivo usado 
pelo ministro Ari Pargendler – de jurisprudência, tudo bem. Então, 
decidimos pela insubsistência dos atos processuais praticados, mas não a 
esse ponto de reconhecer agora a consumação de um prazo decadencial.
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Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, elemento 
conceitual do Estado de Direito – não que eu seja apegado 
demasiadamente à segurança jurídica, quando a segurança signifi car 
mero formalismo –, acredito que estamos, com todas as vênias, com 
todo o respeito, incidindo numa Babel, senão interpretativa... (g. n.)

(ERCED n. 703-SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. designado 
Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 03.06.2008)

Rejeito, também, portanto, esta preliminar.

5. Impossibilidade de a eventual procedência do recurso contra 
expedição de diploma do titular do cargo eletivo atingir a candidatura 
do vice.

A matéria objeto desta preliminar também já foi exaustivamente 
debatida pelo c. Tribunal Superior Eleitoral. 

De fato, a conclusão de que o vice seria litisconsorte necessário 
do titular do cargo eletivo, vislumbrada na presente lide, decorreu do 
pressuposto de que estariam vinculados os diplomas do titular e do vice, razão 
pela qual a cassação do diploma do primeiro acarretaria, necessariamente, a 
cassação do segundo. 

A propósito, veja-se o seguinte trecho, no qual o e. Ministro Marcelo 
Ribeiro enuncia o motivo pelo qual entende deveria ser ouvido o vice, nos 
autos de recurso contra expedição de diploma ajuizado em desfavor do 
titular do mandato:

Neste ponto, entendo que aquele que sofrerá, diretamente, as 
conseqüências de uma demanda deve, necessariamente, integrar 
o pólo passivo. No caso, é induvidoso que a eventual cassação do 
diploma do governador importará a cassação do vice, pois, nos termos 
da jurisprudência desta Corte, a chapa é una e indivisível. Atingir a 
esfera jurídica de alguém sem dar-lhe a oportunidade de se defender 
agride, a meu sentir, tanto princípios constitucionais, como os da 
ampla defesa e devido processo legal, como infra-constitucionais. (g. 
n.) (fl . 1.374)

Vige, a respeito do tema, o princípio da indivisibilidade, ou da 
unidade monolítica da chapa majoritária. De acordo com referido princípio, 
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a eleição do vice ocorre por arrastamento, em razão da eleição do titular, de 
modo que não há separarem-se as situações jurídicas do vice e do titular, se 
o vício que se imputa ao titular decorreu do processo eleitoral, tal qual se 
infere do voto exarado pelo e. Ministro Carlos Ayres Britto:

Eu me baseio na Constituição, no particular. A Constituição 
diz: “a eleição do Presidente da República importará a do Vice-
Presidente com ele registrado”. Ou seja, a eleição do vice se dá 
por arrastamento, por conseqüência da eleição do titular. Como 
o direito constrói suas próprias realidades, segundo Kelsen, é um 
caso curioso um mandatário sem voto; ele não teve voto nenhum e 
no entanto é mandatário, tanto que a Constituição chega a dispor 
sobre ele, dizendo: “O Vice-Presidente da República, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará 
o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais”.

Ocorre que essa majoritariedade, essa chapa majoritária se 
caracteriza por uma unidade monolítica: não há como separar o 
presidente do vice se o vício que se imputa ao titular decorreu do 
processo eleitoral. Ou seja, o titular chegou ao poder – não estou 
antecipando o voto quanto ao mérito – viciadamente; isto contamina 
a subida conjunta ao poder do vice-presidente. Ou seja, o acessório 
segue a sorte do principal. (g. n.)

Este regime jurídico da unicidade monolítica, que consagra o 
princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, é reconhecido por esta 
c. Corte em diversos outros julgados, dentre os quais destacam-se os 
seguintes:

(...) À luz do princípio da indivisibilidade da chapa única 
majoritária, nem a presença do vice na relação processual nem 
a formação de litisconsórcio, seja no pólo ativo, seja no pólo 
passivo, autorizam arrolar testemunhas acima do permissivo 
legal, pois “o mandato do vice é regido por uma relação jurídica 
de subordinação ao mandato do prefeito” (REspe n. 25.839-PI, 
rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

4. Agravos desprovidos.

(RCED n. 671-MA, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 
11.12.2007)
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(...) Em razão do princípio da indivisibilidade da chapa única 
majoritária, o cancelamento do registro do titular, após o pleito, atinge o 
registro do vice, acarretando a perda do diploma de ambos. (...)

- Recursos a que se nega provimento.

(REspe n. 25.586-SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 
06.12.2006)

E é a aplicação deste princípio da indivisibilidade que permite que os 
ilícitos praticados pelo titular do mandato atinjam o diploma do vice, ainda 
que este nada tenha feito de ilegal, comportando-se exemplarmente. 

Com efeito, em razão da unicidade da chapa majoritária, a 
responsabilidade dos atos do titular repercute na situação jurídica do vice. 
Confi ra-se, ainda, quanto ao ponto, manifestação do e. Ministro Marcelo 
Ribeiro, também proferida no primeiro julgamento dos presentes autos:

Pode ser cassado o vice sem que tenha cometido qualquer ato 
ilícito, em razão da unitariedade da chapa. Em tese, por exemplo, o 
governador pode ter praticado uma série de ilícitos na campanha, 
enquanto o vice nada fez de errado; comportou-se exemplarmente. 
Surge um processo contra o governador, recurso contra expedição de 
diploma que, julgado procedente ou provido, cassará o mandato do 
vice. Neste caso, sim, penso ser correta a aplicação do princípio da 
indivisibilidade, da unitariedade da chapa. (g. n.) (fl s. 1.386-1.387)

Prosseguindo no raciocínio, ressalta o e. Min. Cezar Peluso, será 
atingido indiretamente o patrimônio jurídico do vice, na eventualidade de 
o recurso contra expedição de diploma ser julgado procedente, em razão de 
ato que lhe é alheio, nos seguintes termos:

A fortiori; porque ele vai sofrer conseqüência jurídica prejudicial, 
gravosa, no seu patrimônio jurídico, por fato alheio é que a necessidade 
de seu pronunciamento, da sua audiência, ou da oportunidade de se 
fazer presente no processo é maior do que nos outros casos, em que 
a responsabilidade é imputável. Mas aqui não, a responsabilidade 
recai sobre ele, mas com base em fato alheio, sobre o qual não fora 
ouvido. (g. n.) (fl . 1.387)

Assim, como, para a conclusão de que o vice é litisconsorte 
passivo necessário do titular no recurso contra expedição de diploma, 
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são premissas os fatos de que a chapa é uma “unicidade monolítica” e de 
que o patrimônio jurídico do vice será alterado independentemente de sua 
responsabilidade, rejeito a preliminar, ressaltando que, na eventualidade 
de ser julgado procedente este recurso contra expedição de diploma, 
cassar-se-ão os diplomas do titular e do vice.

VOTO-MÉRITO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Senhor Presidente, 
ultrapassadas as preliminares, passo, pois, à apreciação do mérito da 
demanda.

6. Suposto abuso de poder político, econômico e uso abusivo dos 
meios de comunicação.

Inicialmente, cabe destacar tratar-se de fato incontroverso, nos presentes 
autos, que o governador, ora recorrido, à época dos fatos objetos desta ação, 
já havia assumido publicamente a intenção de concorrer à reeleição.

No caso, o cerne das alegações da coligação recorrente 
refere-se à crescente exposição do recorrido, então governador do Estado 
de Santa Catarina, por dois principais meios, a saber: a) propaganda 
institucional denominada “Santa Catarina em ação” divulgada na mídia 
televisiva e por encartes na imprensa impressa; anteriormente ao período 
eleitoral propriamente dito; b) propaganda não institucional na mídia 
televisiva e impressa, por meio de entrevistas realizadas por iniciativa ora dos 
próprios veículos de comunicação ora patrocinadas por particulares. 

Argumentam os recorrentes que tais fatos revelariam a ocorrência 
de abuso de poder político (art. 22 da LC n. 64/1990, art. 237 do Código 
Eleitoral e o art. 74 da Lei n. 9.504/1997), econômico (art. 22 da 
LC n. 64/1990 e art. 237 do Código Eleitoral) e uso indevido dos meios 
de comunicação social (art. 45 da Lei n. 9.504/1997), o que signifi ca dizer, 
em outras palavras, que o resultado – exposição do candidato na mídia – 
derivaria de uma série de condutas anteriores e abusivas.

A primeira dessas condutas consistiria no gasto vultoso com 
propaganda institucional, o que confi guraria o abuso de poder econômico. 
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Argumenta-se que os meios de comunicação social teriam sido cooptados a 
produzir propaganda para o detentor do mandato, em suposta retribuição aos 
gastos por ele realizados com a propaganda institucional, o que demonstraria a 
ocorrência de abuso de poder político. 

Já o segundo ilícito imputado estaria consubstanciado no conteúdo 
da propaganda institucional veiculada, “tanto na mídia impressa quanto na 
mídia eletrônica (rádio e televisão)” (fl . 4), também questionado na Ação 
Popular n. 023.05.050.074-3. 

Portanto, há de ser averiguado se tais abusos realmente fi caram 
confi gurados na hipótese dos autos.

6.1. Da alegação de abuso de poder político.

Segundo argumenta a Coligação, ora recorrente, do suposto abuso de 
poder econômico, relacionado aos gastos com propaganda institucional do 
estado, teria decorrido o abuso de poder político, pela cooptação dos meios de 
comunicação em favor da candidatura do recorrido.

Tal argumentação, por evidente, depende de efetiva comprovação de 
que os gastos do governo do estado com propaganda institucional tenham, de 
fato, cooptado os meios de comunicação social a produzir propaganda em favor 
da candidatura do então titular do cargo eletivo, ora recorrido. 

Neste ponto, tem razão a recorrente ao afi rmar que a Corte pode 
formar “sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, 
dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias 
ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que 
preservem o interesse público de lisura eleitoral”, nos termos do 
art. 23 da Lei Complementar n. 64/1990 (REspe 27.998-PB, Rel. Min. José 
Delgado, DJ de 1º.07.2008; QORCED n. 671-MA, Rel. Min. Carlos Ayres 
Britto, DJ de 05.11.2007).

No entanto, nenhum dos elementos trazidos aos autos permite a 
conclusão, nem sequer por meios indiciários, de que houve a cooptação dos 
meios de comunicação pelos gastos do estado na propaganda institucional. 

No caso, para que fosse verifi cada a ocorrência de abuso de poder 
econômico e abuso de poder político, como pretende a recorrente, seria 
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necessário criar um liame lógico por regras da experiência entre os comprovados 
gastos com a publicidade institucional e a não comprovada cooptação dos meios 
de comunicação à produção de propaganda em favor do recorrido.

Afi nal, o denominado raciocínio indiciário é indutivo-dedutivo; 
signifi ca dizer que um fato não é, por si só, um indício, mas nele se converte 
quando uma regra da experiência o coloca em uma relação lógica na qual se 
permita induzir a existência de fato não provado.  Com efeito, para tratar 
os documentos dos autos, como prova indiciária, os gastos comprovados 
com publicidade institucional teriam de, também, provar a ocorrência da 
alegada cooptação. Entretanto, não é o que se verifi ca no caso.

Na hipótese, entendo que o conjunto probatório não permite 
tal conclusão. Os elementos de prova apontados pela recorrente como 
tendentes a comprovar a cooptação seriam: a) o volume de gastos com a 
propaganda institucional; b) a agressividade da mídia ao divulgar notícias 
em favor do então governador, ora recorrido. Contudo, tais elementos não 
são sufi cientes para tanto. 

Inicialmente, verifi ca-se que, conforme certidão expedida pelo 
Consultor de Contas e Contratos do estado, os gastos com propaganda 
institucional no estado não tiveram grande variação de dez/2004 a dez/2005. 
Nesse período os gastos com “a campanha intitulada Santa Catarina em 
Ação” variaram entre os meses de dezembro de 2004 a dezembro de 2005 de 
R$ 1.349.859,02 (em dez/2004) e R$ 961.214,63 (em dez/2005). (fl . 2.032)

Por outro lado, quanto à alegação de que haveria “agressividade” 
na veiculação de propaganda institucional, tal qual teria afi rmado 
em entrevista pelo então Secretário de Divulgação do Governo 
(fl . 314), entendo que ainda que confi rmada a premissa – o que será 
analisado a seguir – tal fato não constitui prova sufi ciente da alegada 
cooptação de tais jornais em benefício da candidatura do recorrido. 

Ambas as questões estão relacionadas estritamente à estratégia de 
promoção da propaganda institucional, não havendo qualquer fato provado 
que autorize a conclusão de que os dispêndios e a redistribuição de referidos 
gastos tenha tido infl uência na produção de propaganda não institucional.

Diante das circunstâncias, não deve ser reconhecida a prática de atos 
de abuso de poder político, já que não demonstrada a contento a relação 
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entre os gastos com propaganda institucional e a suposta promoção da 
campanha do recorrido realizada pelos meios de comunicação por meio de 
propaganda não institucional. 

Não havendo prova da relação de causalidade entre os gastos com 
propaganda institucional e as reportagens envolvendo a imagem e os feitos 
do recorrido, não há se falar em abuso de poder político. Nesse sentido, esta 
Corte já entendeu que só se confi gura o abuso de poder com a prova de 
que os fatos narrados resultaram em benefício à candidatura de determinado 
concorrente. É o que se infere do seguinte julgado:

Recurso contra expedição de diploma. Não-provimento. Ausência 
de prova de abuso de poder político. Idem de poder econômico.

1. Inexistência de prova consistente da prática de abuso de poder 
político. Assinatura dos convênios pelo recorrido, como Governador de 
Estado, que não leva à conclusão de que lhe teriam benefi ciado após a 
desincompatibilização para concorrer ao cargo de Senador.

2. Falta de “provas da infl uência e dos benefícios eleitorais 
supostamente auferidos pelo recorrido com a assinatura de 
Convênios do Projeto Cooperar” (fl . 315).

3. Não é sufi ciente para cassar o diploma do recorrido a presunção 
de que as assinaturas de convênios tenham sido condicionadas a que as 
comunidades benefi ciadas votassem no recorrido.

4. Recurso não provido.

(RCED n. 630-PB, Rel. Min. José Delgado, DJ de 20.06.2007)

Portanto, como, no caso dos autos, não é possível aferir-se dos gastos 
com publicidade institucional a ocorrência de benefício à candidatura 
do recorrido – em razão de suposta cooptação dos meios de comunicação – 
nem mesmo com o recurso a provas indiretas como indícios e presunções, 
improcedente a alegação de abuso de poder político.

6.2. Do abuso de poder econômico relacionado ao uso indevido 
dos meios de comunicação social.

Como já salientado, as alegações de abuso de poder econômico 
baseiam-se em dois argumentos: a) a propaganda institucional teria sido 
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realizada com enormes gastos de dinheiro público, deformando-se em promoção 
pessoal do ora recorrido; b) a mídia, por seus meios ou patrocinada por 
particulares, teria favorecido a campanha do recorrido. 

Entretanto, partindo-se do pressuposto de que eventual propaganda 
extemporânea e/ou promoção pessoal não se confundem com abuso de poder, 
cumpre analisar se estão presentes, no caso, os elementos caracterizadores 
de eventual propaganda eleitoral irregular ou abuso dos meios de comunicação 
social. Cabe identifi car se a publicidade tida por abusiva conferiu, como 
alegado, exposição abusiva ao ora recorrido.

A primeira questão a ser analisada, reside no fato de que a legislação 
eleitoral exige que a propaganda eleitoral seja realizada somente a partir de 5 
de julho do ano da eleição (art. 36, caput, da Lei n. 9.504/1997), sob pena 
de fi car confi gurada a propaganda eleitoral antecipada, vedada por lei. 

No caso dos autos, partindo-se das provas colacionadas, verifi ca-
se que a propaganda institucional consubstanciou-se na divulgação 
do programa “Santa Catarina em Ação” foi realizada de duas formas: 
a) publicação, na mídia impressa, da fotografi a de um servidor público 
juntamente com o relato de melhoria na sua área de atuação (fl s. 258 a 321); 
b) divulgação das obras do governo em veículos de comunicação, mídia 
impressa e televisiva (fl s. 322 a 335). Tais divulgações ocorreram entre abril 
e junho de 2005 e entre julho e novembro de 2005, respectivamente. Não 
há nos autos, dados (período e emissora) relativos à divulgação do programa 
pela televisão. 

Já a propaganda não institucional estaria consubstanciada: 
a) em entrevista com o candidato Luiz Henrique no período eleitoral 
(23.10.2006) no programa SBT Meio Dia (fl . 1.004); b) em reportagens 
divulgadas pela mídia impressa noticiando as obras realizadas pelo governo 
(fl s. 322-335); c) em suplementos ou informes especiais publicados na 
mídia impressa, divulgando a imagem e obras do recorrido (fl s. 487-897).

Verifi ca-se, de antemão, que algumas dessas propagandas foram 
divulgadas antes do prazo previsto no art. 36, caput, da Lei n. 9.504/1997 
que, no caso, seria 5 de julho de 2006. Contudo, tal fato não basta para que 
se afi rme a existência de propaganda extemporânea e, menos ainda, para que se 
identifi que a ocorrência de abuso.
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Para que a propaganda seja considerada antecipada é necessário, 
nos termos da jurisprudência do c. Tribunal Superior Eleitoral, que o 
ato impugnado leve ao conhecimento do público uma candidatura, a ação 
política que se pretende desenvolver ou as razões que induzam a concluir que o 
benefi ciário é o mais apto ao exercício de função pública:

Entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao 
conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, 
mesmo que apenas postulada, e a ação política que se pretende desenvolver 
ou razões que induzam a concluir que o benefi ciário é o mais apto ao 
exercício de função pública. Precedentes.

- Na hipótese dos autos, a Corte Regional considerou que, ainda 
que o panfl eto não contenha legenda partidária, número e pedido de 
votos, o enaltecimento dos atributos pessoais do recorrente para o 
exercício do cargo público, bem como a divulgação de suas propostas 
e intenções, revelam, de forma dissimulada, o caráter eleitoral do 
material e, pelas peculiaridades, indícios e circunstâncias do caso, o 
prévio conhecimento do benefi ciário.

- Inadmissibilidade de reexaminar-se o conjunto fático-probatório 
em sede de recurso especial (Súmulas n. 279-STF e 7-STJ).

- Para que o agravo obtenha êxito é necessário infi rmar os 
fundamentos da decisão atacada (Súmula n. 182-STJ).

- Agravo regimental desprovido.

(AAG n. 7.967-MS, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 1º.09.2008)

Com efeito, para que seja considerada antecipada a propaganda, 
ela deve levar ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a 
candidatura, a ação política ou as razões das quais se infi ra que o benefi ciário 
seja o mais apto para a função pública. É preciso que, antes do período 
eleitoral, se inicie o trabalho de captação dos votos dos eleitores.

Para a identifi cação deste trabalho antecipado de captação de votos, é 
comum que o julgador se depare com atos que, embora tenham a aparência 
da licitude, possam confi gurar lesões aos bens jurídicos protegidos por lei, 
no caso presente, à igualdade de oportunidade dos candidatos no pleito. Seria 
esta a hipótese de dissimulação mencionada acima.

Essas lesões causadas por atos aparentemente lícitos ao bem jurídico 
tutelado pelo Direto Eleitoral, podem ser denominadas ações em fraude à 
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lei, tal qual bem lembrou o e. Ministro Cezar Peluso nos autos do RCED n. 
673-RN, rememorando lição de Pontes de Miranda, nestes termos:

A ilicitude, ou contrariedade ao Direito, pode dar-se de dois 
modos. Um é a ofensa direta à lei, isto é, faz-se aquilo que a norma 
proíbe ou se deixa de fazer aquilo que a norma impõe. Nesse caso, 
diz-se que a violação é direta. Há casos, porém, em que a violação 
não é direta. É o caso típico da chamada fraude à lei, em que a 
palavra fraude, evidentemente, não tem nenhum sentido pejorativo de 
intencionalidade, mas signifi ca, pura e simplesmente, a frustração do 
objetivo normativo. Nela há comportamento que frustra, frauda o 
alcance da norma. 

E como é que se confi gura a fraude à lei? Lembro-me da 
explicação de Pontes de Miranda, se não me falha a memória, no 
primeiro volume de seu genial Tratado de Direito Privado, em que 
nota que, na fraude à lei, não há ofensa direta a norma cogente – este 
caso é, sem dúvida nenhuma, de norma cogente, de Direito Público 
–, quando o agente recorre a uma categoria lícita, permitida por outra 
norma jurídica, para obter fi m proibido pela norma que ele quer 
fraudar, cuidando, diz Pontes de Miranda, que, com esse recurso 
a uma categoria lícita, o juiz se engane na hora de aplica a lei que 
incidiu mas não foi aplicada, aplicando a que não incidiu.

Com todo o respeito, Senhor Presidente, acredito ser este um caso 
típico de fraude à lei, por não confi gurar violação direta e escancarada 
da norma cogente que coíbe o abuso de poder econômico como 
meio de desequilibrar as eleições.

Portanto, o fato incontroverso de que, apenas em algumas das 
entrevistas da recorrida, tenha sido feito referência à candidatura, 
não é sufi ciente para evitar a confi guração de fraude à lei. Se, em 
todas as entrevistas, houvesse sido feita referência à candidatura, não 
teríamos caso de fraude à lei, mas de contrariedade direta. (grifo 
nosso)

(RCED n. 673-RN, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 30.10.2007)

Na presente hipótese, a aplicação da teoria da fraude à lei signifi caria 
que, embora determinada propaganda possa ser considerada lícita, se analisada 
isoladamente, o exame desta em conjunto com outras pode revelar que o bem 
jurídico tutelado pelas normas regentes da matéria foi, efetivamente, maculado. 
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Aliás, não é estranho à jurisprudência desta Corte relativizar a 
licitude de atos que aparentemente teriam sido praticados de acordo com o 
direito para o fi m de averiguar a ocorrência de abusos que comprometam a 
lisura das eleições, tal qual se infere do seguinte julgado:

(...) 5. A decisão regional revela-se em consonância com a 
jurisprudência do TSE, segundo a qual, para a confi guração do 
abuso de poder econômico, é relativizada a ilicitude da conduta 
imputada, sendo sufi ciente a existência de benefício eleitoral e de 
potencialidade da conduta para infl uenciar o resultado do pleito. 
Nesse sentido: RO n. 1.350, Rel. Min. Francisco Cesar Asfor Rocha, 
DJ de 20.04.2007.

6. e 7. (...omissis...)

8. Recurso especial eleitoral não provido.

(REspe n. 28.395-PE, Rel. Min. José Delgado, DJ de 09.11.2007)

A referência ao tema, neste ponto, apresenta relevância, pois, os atos 
impugnados pela recorrente encontram-se, a princípio, na esfera regular do 
direito de governar e da liberdade de expressão. 

Com efeito, para que se possa analisar, individualmente, as 
condutas imputadas ao recorrido, identifi cando-se eventual abuso, os atos 
impugnados são divididos em: a) exposição do candidato na mídia por 
meio de propaganda institucional; b) exposição do candidato na mídia por 
meio de promoção pessoal fi nanciada por particulares, ou propaganda não 
institucional. 

São essas as matérias que se passam a analisar.

6.2.1. Da exposição do candidato na mídia em propaganda 
institucional

A propaganda institucional trazida aos autos e nas quais teria 
havido a prática de promoção pessoal consistiu na campanha publicitária 
denominada “Santa Catarina em ação” e em outros encartes nos quais as 
Secretarias de Desenvolvimento Regional estariam prestando contas de suas 
realizações. 

Como já destacado, tal propaganda estaria consubstanciada em: 
a) 103 vídeos de propaganda institucional produzidos para exibição 
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na televisão, nos quais se relatam melhorias nos serviços públicos 
(fl s. 362-365); b) propagandas institucionais publicadas, entre abril e junho 
de 2005, na mídia impressa (fl s. 258-305 e 318-335) bem como em encartes 
que cuidariam de divulgar as obras realizadas pelo governo do estado 
(fl s. 307-312).

Observa-se, do exame das provas produzidas nos autos que, como 
alegado pela recorrente, em algumas das propagandas institucionais, veiculada 
pelo governo do estado e pelas secretarias de Desenvolvimento Regional na 
mídia impressa, há menção ao nome do governador, ora recorrido. 

Além disso, verifi ca-se que, como alegado na inicial, existe vinculação 
da pessoa do governador ao plano de gestão que teria sido o principal mote de 
sua plataforma política apresentada por ocasião de sua primeira eleição. De 
fato, verifi ca-se que a menção ao nome do governador está, geralmente, 
ligada à implementação do plano de gestão da administração estadual 
denominado pelos recorridos como “descentralização”. 

Este liame entre a pessoa do governador e a estrutura administrativa 
descentralizada encontra-se atrelado às realizações do governo no período do 
mandato. Tal promoção é, de fato, observada na propaganda institucional 
das Secretarias Regionais, divulgadas por meio dos seguintes encartes impressos:

a) fl . 547, Propaganda institucional da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de São Miguel do Oeste, veiculado no jornal Folha do Oeste, 
edição 1.097, abril de 2006, Tiragem: 1.500 exemplares (fl . 543.v):

Mais de R$ 49 milhões em ações na região

A Secretaria de São Miguel do Oeste foi a primeira a ser criada 
pelo governador Luiz Henrique, dando início ao processo de 
Descentralização do governo. A SDR capitaneou iniciativas 
importantes como a organização de reuniões com a Província de 
Missiones, visando uma maior aproximação com o Estado de Santa 
Catarina (...).

Um choque de gestão administrativa

Desde 31 de março de 2003, quando da instalação da 1ª 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional em São Miguel 
do Oeste, o Governo do Estado deu início a um novo modelo 
de gestão administrativa, tendo como características de gestão 
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a descentralização, a municipalização, as prioridades sociais e a 
modernização tecnológica.

(...)

Enquanto que antes, o Governo estava distante, inacessível e inefi caz, 
com esse novo modelo de gestão administrativa, tornou-se próximo, 
acessível e efi caz, substituindo funções centralizadas por regionalizadas, 
posto que, enquanto as Secretarias Regionais atuam como agências 
ofi ciais de desenvolvimento, os Conselhos (Integrados pelos 
prefeitos, presidentes de câmara de vereadores e dois representantes 
da sociedade civil organizada de cada município de abrangência 
regional) constituem-se num fórum permanente de debates sobre 
a aplicação do orçamento regionalizado; a escala de prioridades das 
ações; a integração Estado/ Município/ Universidade/ Sociedade 
Civil Organizada, no planejamento e execução de metas.

(...)

Esta mudança de cultura política proporcionada pela 
Descentralização, mostra que o caráter da população está sendo 
robustecido por meio da inclusão, da sua participação cidadã, da sua 
descoberta como agente da sua própria história.

b) fl s. 556-562, Publicidade institucional da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional de Brusque, Jornal Usina do Vale, Edição de 
abril de 2006, sem informação de tiragem:

Bem-vindo ao universo da Descentralização Administrativa no 
Estado de Santa Catarina

Mas afi nal, o que é a Descentralização?

É simples:

Antes do Governador Luiz Henrique da Silveira ser eleito para 
comandar o nosso Estado, o Governo era centralizado... concentrado... só 
na Capital... Florianópolis.

De lá vinham as ordens para as obras. Isso, quando as ordens 
vinham!!!

E quase todas as obras eram só para os apadrinhados políticos. 
Como um favor!

Centenas de prefeituras não ganhavam nada, que o prefeito não 
era do partido do governador.
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E era na Capital que se concentravam quase todos os funcionários 
públicos estaduais. Um mar de gente.

Sequer sabiam o que tinham para fazer. Ou simplesmente não 
faziam nada.

Hoje a situação é outra.

Santa Catarina está dividida em trinta regiões.

E os cargos comissionados que existiam lá em Florianópolis foram 
deslocados para as secretarias regionais, trazendo uma grande economia 
para os cofres estaduais e dando mais agilidade nas ações do governo em 
favor da gente catarinense.

Agora, o Governo está presente em todas as regiões. E as realizações 
também.

Acabou a discriminação partidária.

Seja qual for o partido político do prefeito as obras estão 
acontecendo por toda Santa Catarina.

Nós, aqui nos vale dos rios Tijucas e Itajai-Mirim, fazemos parte 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional que tem sua sede em 
Brusque.

Seja bem-vindo à SDR Brusque.

(...)

Tijucas

(...)

No primeiro ano de governo, Luiz Henrique da Silveira mostrou 
que a sua administração seria diferente.

Diversos convênios foram assinados e algumas ações em parceria 
com a prefeitura tiveram início imediado.

Principalmente na área da Educação, com reformas e ampliações 
em todas as escolas estaduais.

Tudo isso apesar do prefeito daquela época ser de um partido de 
oposição a Luiz Henrique.

(...)

Canelinha

(...)
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Aqui também o Estado tem marcado presença. E de forma 
contínua.

Nesses três primeiros anos da administração de Luiz Henrique 
da Silveira, a comunidade de Canelinha recebeu mais de um milhão e 
duzentos mil reais em investimentos.

(...)

São João Batista

(...)

Capital Catarinense do Calçado é testemunha do sucesso da 
Descentralização administrativa proposta pelo Governador Luiz 
Henrique da Silveira.

(...)

Brusque

(...)

Na administração descentralizada de Luiz Henrique da Silveira, 
os brusquenses já receberam mais de vinte e oito milhões de reais em 
investimentos nas mais diferentes áreas.

(...)

c) fl . 574v, Propaganda institucional da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional Blumenal, jornal Folha de Blumenal, semana 
de 10 a 16 de maio de 2006, sem informação de tiragem:

O Governo mais perto da população

Criação de 30 regionais, entre elas e de Blumenal, descentraliza 
decisões e orçamento do Estado

Descentralizar a estrutura do governo do Estado, criando 
secretarias regionais, foi a bandeira de Luiz Henrique da Silveira 
e Eduardo Pinho Moreira implementada logo nos primeiros dias 
de gestão, em 2003. A região de Blumenal ganhou a 15ª Secretaria 
de Desenvolvimento Regional (SDR), que comemora seu terceiro 
aniversário. Neste período, os investimentos do Estado nos nove 
municípios que compõem a secretaria soma R$ 370 milhões. (...)

A proposta de criação das secretarias regionais (são 30 em toda 
Santa Catarina) é levar o governo para perto do cidadão, valorizando 
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cada município, independente de sua representação política, 
tamanho ou cores partidárias. A descentralização representou uma 
mudança de paradigmas na gestão pública, focando o desenvolvimento 
regional e atendendo as demandas apontadas pela própria população. 
A desconcentração do poder garantiu à sociedade o direito de decidir os 
rumos do Estado.

Modernidade

O ex-secretário da 15ª SDR de Blumenal, Paulo França, ressalta 
três conceitos importantes da descentralização. “O primeiro é o 
governo estar próximo, para dizer sim e para dizer não. Segundo, a 
integração entre os governos estadual e municipais e as entidades. E 
fi nalmente, a forma política como a questão foi conduzida”. Na sua 
opinião, está é uma forma moderna de governar, com participação 
de todos.

O governo aposta na efi cácia da transferência do poder de decisão, 
antes centrado no governador e seus secretários. Agora, representados 
por um conselho deliberativo, os contribuintes defi nem quais obras 
serão feitas e onde serão investidos os recursos. Este diferencial tem 
conferido um perfi l próprio a cada regional. (...)

De fato, verifi ca-se que, nos encartes relacionados, a imagem, nome e 
realizações do recorrido, então governador de Santa Catarina, foram expostas 
por meio da propaganda institucional. Nestes termos, seu conteúdo não 
se limitou ao “caráter educativo, informativo ou de orientação social”, 
conforme preconiza o art. 37, § 1º, da CR/1988. Neste ponto, como 
afi rmam os recorrentes, “as peças institucionais estavam destinadas a fazer com 
que as pessoas ligassem a descentralização (...) ao governador e ao candidato 
Luiz Henrique da Silveira” (fl . 48).

Entretanto, tal exposição da imagem, de ações e da pretensa 
candidatura do recorrido não se extrai de todo o material de propaganda 
institucional colacionado aos autos, como argumentam os recorrentes.

Em grande parte dos veículos de comunicação – mídia impressa – 
encontra-se divulgação do programa “Santa Catarina em ação” em que se 
publica apenas a fotografi a de um servidor público e o relato de melhoria de 
sua área de atuação. Tais exemplares foram publicados entre abril de 2005 e 
junho de 2005 e não há, nos autos indicação de sua tiragem: 
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fl . 258: O Estado, em 08.04.2005; fl . 259, O Estado, em 
04.04.2005; fl . 260: A notícia, em 09.05.2005; fl . 261: Correio 
Lageano, em 14.04.2005; fl . 262: Jornal de Santa Catarina, em 
09.06.2005; fl . 263: Diário Catarinense, em 08.04.2005; fl . 
264: Diário Catarinense, 20.04.2005; fl . 265: O Estado, em 23 e 
24.04.2005; fl . 266: Diário do Sul, em 13.05.2005; fl . 267: O 
Estado, em 11.05.2005; fl . 268: O Estado, em 10.05.2005; fl . 269: A 
notícia, em 11.05.2005; fl . 271 e 272: Florianópolis, em 13.05.2005; 
fl . 272: A notícia, em 13.05.2005; fl . 274: Diário Catarinense, 
13.05.2005; fl . 275: O Estado, em 12 de maio de 2005; fl . 276: Diário 
Catarinense, em 12.05.2005; fl . 277: A notícia, em 12.05.2005; fl . 
278 e 279: Florianópolis, em 11.04.2005; fl . 280: Diário Catarinense, 
em 08.04.2005; fl . 281: A notícia, em 04.04.2005; fl . 282: NotiSul, 
07/08.05.2005; fl . 283: Diário Catarinense, em 10.05.2005; fl . 
284: Diário Catarinense, em 08.04.2005; fl . 285: Florianópolis, em 
07 e 08.05.2005; fl . 286: Diário do Sul, em 12.04.2005, fl . 287: 
Diário do Sul, em 12.04.2005; fl . 288: A notícia, em 14.04.2005; fl . 
289: Diário Catarinense, em 14.04.2005; fl . 290: Florianópolis, em 
14.04.2005; fl . 293: Diário Catarinense, em 09.06.2005; fl . 294: A 
notícia, em 09.06.2005; fl . 295: A notícia, em 28.04.2005; fl . 296: 
O Estado, em 28.04.2005; fl . 297: Correio Lageano, em 28.04.2005; 
fl . 298: Correo Lageano, em 22.04.2005; fl . 299: Diário Catarinense, 
em 22.04.2006; fl . 300: O Estado, em 20.04.2005; fl . 301: O Estado, 
em 20.04.2005; fl . 302: A notícia, em 22.04.2005; fl . 303: Correio 
Lageano, em 26.04.2005; fl . 304: Correio Lageano, em 23.04.2005; 
fl . 305: Diário Catarinense: em 24.04.2005; fl . 318: Folha da Cidade, 
em 08.04.2005; fl . 319: O Estado, em 31.04.2005; fl . 320: O Estado, 
em 27.04.2005; fl . 321: A notícia, em 28.04.2005.

O mesmo ocorre com outras reportagens, em que se identifi cam 
apenas informações relativas a gastos e obras realizadas pelo governo: 

fl . 307: divulgação da obra Centro de Eventos no município 
de São José – não tem indicação do veículo de publicação e data; fl . 
308: divulgação da obra de restauração da Ponte Hercílio Luz – O 
Estado, em 14.06.2005; fl . 309: divulgação da obra Via Expressa do 
Sul – O Estado, em 02 e 03.04.2005; fl . 310: divulgação da obra 
de restauração da Ponte Hercílio Luz – Diário Catarinense, em 
14.06.2005; fl s. 311: divulgação da obra de restauração da Ponte 
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Hercílio Luz – não tem indicação do veículo de publicação e data; fl . 
312: ilegível.

Excetuados os encartes de secretarias regionais relacionados, os demais 
suplementos de propaganda institucional colacionados aos autos não revelam 
extravasamento do “caráter educativo, informativo ou de orientação social”, 
tendo se limitado a divulgação de informações sobre as ações do governo:

fl s. 533-541: Propaganda da Secretaria Desenvolvimento 
Regional de Dionísio Cerqueira no Jornal Visão do Oeste de São 
José do Cedro, edição de 26.04.2006: limita-se a divulgação de 
obras do goveno estadual e do valor dos gastos (tiragem de 1.000 
exemplares, fl . 534-v); fl s. 840-855: Suplemento especial do Jornal 
Voz do Vale, sem data de publicação: limita-se a divulgação de obras 
do goveno estadual e do valor dos gastos; fl s. 857-859: propaganda 
do Jornal A notícia, sem data de publicação: limita-se a divulgação de 
obras do goveno estadual (não tem indicação de tiragem)

O mesmo pode-se dizer dos vídeos em que divulgada a propaganda 
institucional denominada “Santa Catarina em Ação” na mídia televisiva. Em 
momento algum, os vídeos fazem referência à fi gura do governador, ora 
recorrido – seja à sua imagem ou ao seu nome. Limitam-se a divulgar as 
ações do governo e a informar à população a respeito de obras e serviços 
públicos, senão vejamos:

I – No DVD de fl . 363 em que gravados 35 VTs, verifi ca-se que as 
vinhetas divulgam o seguinte conteúdo como propaganda institucional: 

1) Descentralização na saúde; 2) Curitibanos: obras de escolas e 
ações na saúde; 3) Anuncia que se pode deduzir ICMS e dívida de 
INSS com Fundosocial; 4) Divulga conclusão da rodovia SC 302; 
5) Divulga Projeto agregação de valor para zonas rurais; 6) Anuncia 
modernização da frota e reformas relativas a segurança em Criciuma; 
7) Divulga ações na saúde e reforma/construção de UTI em Jaraguá 
do Sul 8) Divulga reabilitação da Rodovia SC 303; 9) Informa sobre 
a existência do Funcultural, Funturismo e o Fundoesporte e projetos 
em que houve aplicação destes recursos; 10) Divulga a restauração 
da SC 465 e os benefícios que trouxe para a região; 11) Divulga ação 
da Regional de Jaraguá do Sul: obras na saúde e educação; 12) Obras 
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de pavimentação realizadas em Municípios que seriam benefícios da 
descentralização; 13) Governo Eletrônico: divulga que maior parte 
dos serviços fi scais está disponível no site da secretaria e explica 
como utilizá-lo; 14) Secretaria Regional de Canoinhas: divulga 
que escolas da rede estadual receberam melhorias; 15) Secretaria 
Regional de Criciuma: divulga investimento de 200 milhões em 
educação, habitação e segurança; 16) Divulga a restauração da SC 
426 e os benefícios que trouxe para a região; 17) Divulga como a 
descentralização benefi cia a segurança de Florianópolis; 18) Divulga 
como a descentralização benefi ciou o Festival de Dança em Joenvile; 
19) Divulga site de infraestrutura da Santa Catarina, onde se pode 
encontrar dados sobre as obras e gastos do governo; 20) Divulga 
como descentralização agiliza obras como o da emergência do 
hospital universitário em Juaçaba; 21) Divulga porque as Secretarias 
Regionais benefi ciam a administração explifi cando com a Regional de 
Videira; 22) Divulga investimento em fi scalização, especifi camente 
em posto policial na SC 438; 23) Divulga trabalho do governo no 
incentivo ao turismo; 24) Divulga como a descentralização, por 
meio das Secretarias regionais, benefi ciou a segurança: contratação 
de 700 novos policiais e vagas no sistema prisional; 25) Divulga 
investimentos em segurança: complexo de penitenciárias; 26) 
Divulga investimentos novas rodovias: obras em rodovias; 27) Obra 
em Criciuma: unidade de radioterapia no sul do estado; 28) Divulga 
investimentos na área cultural: obras de renovação do museu de 
Azambuja; 29) Divulga obras de recuperação nas redovias de Morro 
Grande, Milheiros e na SC 448; 30) Divulga investimentos na saúde, 
especialmente na região oeste; 31) Divulga investimentos na saúde 
na região de Xexerê: passou a ser referência em problemas cardíacos; 
32) Divulga obras de recuperação nas redovias de Morro Grande, 
Milheiros e na SC 448; 33) Divulga melhorias no atendimento dos 
pacientes com câncer; 34) Divulga projeto integrado para divulgação 
da Costa do Encanto;

II – No DVD de fl . 364 em que gravados os VTs de 35 a 75, verifi ca-
se que as vinhetas divulgam o seguinte conteúdo a título de propaganda 
institucional: 

35) Divulga liberação da via expressa sul em Florianópolis; 36) 
Divulga e apresenta informações a respeito do projeto micro-bacias; 
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37) Divulga acessos pavimentados em municípios do estado; 38) 
Divulga modernização da maternidade do Hospital São José; 39) 
Divulgação de ações voltadas para preservação do meio ambiente, 
como Agenda 21; 40) Divulga pavimentação da rodovia SC 
427; 41) Divulgação de investimentos em eventos que reforçam 
o turismo, como WCT e Tomada de Laguna; 42) Divulga os 
benefi cíos da desentralização, especialmente na saúde; 43) Divulga 
postos de fi scalização nas estradas do estado, evitando sonegação 
fi scal; 44) Divulga programa de análise da qualidade da água das 
praias (FATMA); 45) Divulga criação de parques econlógicos 
no estado (FATMA); 46) Divulga pavimentação da SC 431; 47) 
Divulga obras de recuperação de rodovias e ruas em parceria com 
os municípios; 48) Divulga operação veraneio especialmente com 
relação ao programa de salva-vidas; 49) Divulga a criação da aduana 
de Dionísio Cerqueira; 50) Divulga a valorização da cultura pelo 
governo catarinense: reforma do teatro Alvares de Carvalho; 51) 
Divulga reaparelhamento de UTI no Hospital Santo Antônio em 
Blumenau; 52) Divulga investimentos na educação, especifi camente 
na escola Tancredo Neves; 53) Divulga reforma de escola em 
Planalto Serrano entre outros municípios; 54) Divulga modelo 
de ensino em tempo integral; 55) Divulga benefícios dos centros 
regionais decorrentes da descentralização; 56) Divulga investimentos 
no Instituto de Cardiologia, único hospital público habilitado a fazer 
transplante de coração; 57) Divulga complexo penitenciário de São 
Pedro de Alcântara; 58) Divulga benefícios da pavimentação das 
ruas nas cidades e ação do governo para garantir tal benefício; 59) 
Divulga reforma do Poliesportivo do Instituto Estadual Educação, 
em Florianópolis; 60) Divulga ações do governo para cuidar da saúde 
dos cataninenses; 61) Divulga reforma e iluminação de estradas; 62) 
Divulga investimentos em saúde que facilitou doação de sangue 
no município de Tubarão; 63) Divulga atividades do centro de 
internamento de Concórdia; 64) divulga novas instalações da 6ª 
Delegacia de Polícia em Florianópolis; 65) Divulga novo prédio da 
Delegacia Regional de São Bento do Sul; 66) Divulga concessão 
de bolsas de estudos; 67) Divulga ações de saúde e investimentos 
em equipamentos; 68) Divulga pavimentação da Rodovia SC 469; 
69) Divulga obra de pavimentação de rodovia em Itapiranga; 70) 
Divulga obras em educação e saúde no município de Lages; 71) 
Divulga investimentos em educação com construção de escolas e 
quadras de esporte; 72) Divulga atuação da Secretaria Regional em 
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Joenvile; 73) Divulga ações das Secretarias Regionais, especifi camente 
em Xanxerê; 74) Divulga ações de segurança em Joenvile e obra da 
penitenciária industrial; 75) Divulga investimentos em educação.

III – No DVD de fl . 365 em que gravados os VTs de 76 a 103, 
verifi ca-se que as vinhetas divulgam o seguinte conteúdo como propaganda 
institucional: 

76) Divulga atendimento pelo SUS em Santa Catarina; 
77) Divulga investimentos em educação; 78) Divulga obras de 
infraestrutura viária e aeroviária; 79) Divulga ações das Secretarias 
Regionais, especifi camente em Xanxerê; 80) Divulga obras de ginásio 
em Joenvile e incentivo ao esporte; 81) Informa obras realizadas 
pela Secretaria Regional de Maravilhas; 82) Divulga atendimento 
de saúdo de Florianópolis; 83) Divulga ações na área de segurança; 
84) Divulga realizações na área de educação em Xapecó; 85) 
Divulga obras na saúde e na pavimentação da SC 431; 86) Divulga 
ações das Secretarias Regionais na educação, como exemplo em 
Campos Novos; 87) Divulga obras na segurança, especifi camente 
na petenciária São Pedro de Alcântara; 88) Divulga ações na área 
de educação e reformas em escolas; 89) Divulga ações na área de 
segurança, como reforma de delegacias; 90) Divulga obras de ginásio 
em Joenvile e incentivo ao esporte; 91) Divulga ações das Secretarias 
Regionais, especifi camente nos municípios de Campo Alegre e 
Monte Castelo (obras de escolas; 92) Divulga ações das Secretarias 
Regionais, especifi camente em Itajaí (ex.: delegacia de polícia); 93) 
Divulga ações das Secretarias Regionais (ex.: obras na delegacia); 
94) Divulga ações das Secretarias Regionais, especifi camente 
em Ituporanga (ações em educação, habitação e micro-bacias); 
95) Divulga ações das Secretarias Regionais do Oeste: obras de 
pavimentação; 96) Divulga ações das Secretarias Regionais do Oeste 
(Paulitos) 97) Divulga ações das Secretarias Regionais (Mafra): obras 
na delegacia de polícia; 98) Divulga ações da Secretaria Regional de 
Blumenau: saúde, pavimentação e rede elétrica; 99)  Divulga ações 
da Secretaria Regional de Lages: núcleo de perícias; investimentos 
na segurança; 100) Divulga ações da Secretaria Regional de Laguna: 
saúde, educação, infraestrutura e pavimentação; 101) Divulga ações 
da Secretaria Regional de Blumenau (descentralização): educação; 
102) Divulga ações na área de saúde (Japecó, Jaraguá do Sul; e 
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103) Divulga ações na área de saúde (compra de equipamentos de 
cardiologia no município de São José).

Nota-se que os VTs em questão revelam o exclusivo caráter 
informativo do texto, ao identifi car as obras realizadas pelo governo 
e os serviços que se encontram disponíveis para a população. Por 
meio do informe publicitário, buscou-se dar publicidade sobre atos e 
empreendimentos estatais concretizados, identifi cando o responsável e 
realizador, no caso o governo de Santa Catarina. 

O texto não promove a fi gura do então governador, ora recorrido, 
mas tem como fi m informar, de um modo geral, à população sobre a gestão 
da coisa pública. Verifi ca-se que a ênfase na mensagem está posta na obra, 
no empreendimento ou serviço realizado pelo estado de Santa Catarina, 
não se vislumbrando a presença de informes publicitários que extrapolem 
os limites permitidos pela Constituição.

Não se pode negar que a divulgação da atividade da Administração 
Pública está inserida nas atribuições estatais, como bem pontua Hely Lopes 
Meirelles ao afi rmar que “a publicidade, como princípio de administração 
pública (CF, art. 37, caput), abrange toda atuação estatal, não só sob o 
aspecto de divulgação ofi cial de seus atos como, também, de propiciação de 
conhecimento da conduta interna de seus agentes” (Direito Administrativo, 
Malheiros, 22ª ed., p. 87).

No mesmo sentido, manifesta-se J. Cretella Júnior, em Comentários 
à Constituição de 1988, v. 4, p. 2.252-3 afi rmando que

O caráter educativo, informativo ou de orientação social da 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos é imposição da regra jurídica constitucional. O Chefe 
do Executivo, ao inaugurar escola ou biblioteca, dará especial ênfase 
ao empreendimento, assinalando a importância educativa do ato. Do 
mesmo modo, será educativa e informativa toda publicidade em 
torno da importância da instalação de pontos de saúde e de vacinação 
para enfrentar surtos epidemiológicos.

A orientação social também deverá estar presente na publicidade 
de atos e campanhas dos órgãos públicos, dando-se instruções ao 
povo a respeito da importância, para a coletividade, das medidas que 
estão sendo tomadas, no setor visado.
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Portanto, apenas o material de propaganda institucional em que 
se identifi ca a denominada promoção pessoal violaria, em tese, o art. 37, § 
1º, da Constituição Federal, que determina que a “publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos” (grifo nosso).

Entretanto, como já salientado, não compete a esta Justiça 
Especializada julgar a legalidade ou probidade, em si, da suposta promoção 
pessoal – o que deve ser apurado em seara própria1. Compete, tão somente, 
investigar a ocorrência de eventual interferência ilícita no pleito eleitoral, 
seja política ou econômica, visando a benefi ciar e fortalecer candidaturas. No 
caso, releva apurar a potencialidade de tais atos afetarem o equilíbrio de 
forças existentes entre os candidatos, ou seja, infl uenciarem a liberdade de 
escolha do eleitorado.

Nesse ponto, ao analisar as propagandas institucionais, 
devem-se considerar os diferentes efeitos promocionais que advêm de tal 
propaganda. Se de um lado, promovem-se as ações do próprio governo, 
permitindo que a população acompanhe as ações administrativas – efeito 
que é próprio de referida propaganda; de outro há natural promoção do 
detentor do mandato de chefe do Poder Executivo.

Como salientou o e, Min. Sepúlveda Pertence, “que a propaganda 
institucional da Administração benefi cia o titular do Executivo que se 
candidata a reeleição é indiscutível. Mas, permitida a reeleição pelo texto 
constitucional vigente, não é dado proibi-la, a qualquer tempo, quando a lei só 

1 “Eleições 2002. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990. Abuso de 
poder. Utilização indevida dos meios de comunicação social. Jornal. Suplementos. Matérias. Publicidade 
Institucional. Entrevista. Governador.

1. Não cabe à Justiça Eleitoral julgar eventual prática de ato de improbidade administrativa, o que deve 
ser apurado por intermédio de ação própria. Precedente: Acórdão n. 612. (...)

3. Na investigação judicial, é fundamental se perquirir se o fato apurado tem a potencialidade para 
desequilibrar a disputa do pleito, requisito essencial para a confi guração dos ilícitos a que se refere o art. 
22 da Lei de Inelegibilidades.

Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RO n. 725-GO, Rel. Min. Luiz Carlos Lopes 
Madeira, DJ de 18.11.2005) (g.n.)
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a vedou nos três meses que antecedem o pleito” (AG n. 2.421, 14.02.2002, 
DJ 19.04.2002).  Necessário analisar os termos desta divulgação.

Afi nal, esta deformação da propaganda institucional em promoção 
pessoal não pode ser pressuposta, ainda que acentuada dentro da própria 
sistemática de previsão constitucional da reeleição, fato que já foi registrado 
por esta c. Corte Superior: 

Propaganda eleitoral. Temporã. Descabe confundir propaganda 
eleitoral com a publicidade institucional prevista no artigo 37, § 1º, 
da Constituição Federal. A maior valia decorrente da administração 
exercida, da permanência no cargo, em que pese à potencial caminhada 
no sentido da reeleição, longe fi ca de respaldar atos que, em condenável 
desvio de conduta, impliquem o desequilíbrio de futura disputa, como 
é exemplo escamoteada propaganda eleitoral fora do lapso temporal 
revelado no artigo 36 da Lei n. 9.504/1997.

(RP n. 752-DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 17.03.2006)

De referido acórdão, destaco, ainda, o voto proferido pelo 
e. Ministro Gilmar Mendes:

A Constituição Federal disciplina a propaganda institucional 
nestes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
efi ciência e, também, ao seguinte (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 19 de 1998)

(…)

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos (grifos no original).

Não é o que se extrai dos autos, uma vez que a propaganda 
veiculada faz clara alusão ao atual governo federal, na medida em que 
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enaltece o resultado obtido na economia, no setor da agricultura familiar 
e na indústria como “o melhor resultado dos últimos 10 anos” (fl . 3).

Assim, fi ca caracterizada a promoção pessoal do Representado, 
com a conseqüente quebra do princípio da impessoalidade, 
fundamento da propaganda institucional.

Há casos em que a propaganda institucional e seu efeito natural de 
promover prestígio para o governo quase se confundem com a promoção 
pessoal do administrador. Cabe, portanto, a análise de cada caso concreto.

Na hipótese, como visto, parte da propaganda institucional, além de 
divulgar as ações do governo, acabou por promover a fi gura do recorrido, 
então detentor do cargo de chefe do Poder Executivo, por meio da menção 
ao mote “descentralização”, utilizado indistintamente na propaganda 
institucional e não institucional.

Resta, pois, saber se houve potencialidade para ofender a normalidade e 
a legitimidade das eleições.

6.2.2. Da propaganda não institucional

Como já apontado, a propaganda não institucional juntada aos 
autos refere-se a: a) entrevista com o candidato Luiz Henrique no período 
eleitoral (23.10.2006) no programa SBT Meio Dia (fl . 1.004); b) reportagens 
divulgadas pela mídia impressa noticiando as obras realizadas pelo governo 
(fl s. 322-335); c) suplementos ou informes especiais publicados na mídia 
impressa, divulgando a imagem e obras do recorrido (fl s. 487-897).

De fato, como argumenta a defesa, parte da propaganda não 
institucional veiculada cuida apenas da divulgação das obras de governos, 
manifestando-se dentro do espaço jornalístico. No meu entender, trata-se 
das seguintes notícias:

fl . 322: Diário Catarinense, em 29.07.2005: Novo prédio da 
delegacia da mulher, da criança e do adolescente, em Florianópolis;  
fl . 323: O Estado, em 09.08.2005: anuncia que “Descentralização 
benefi cia escolas da Regional de Curitibanos”; fl . 324: O Estado, em 
11.08.2005: anuncia que “descentralização garante construção de 
escola-modelo em Curitibanos”; fl . 325: O Estado, em 16.08.2005: 
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anuncia que “reformas benefi ciam escolas da Regional de Canoinhas; 
fl . 326: Diário Catarinense, em 18.08.2005: anuncia que “Governo 
amplia escolas na regional de Canoinhas”; fl . 327: O Estado, em 
29.08.2005: anuncia que “regional de Brusque conta com educação de 
qualidade”; fl . 328: Diário Catarinense, em 02.09.2005: anuncia que 
“Educação na Regional de Araranguá é prioridade do Governo”; fl . 329: 
O Estado, em 15.09.2005, anuncia que “Educação é priorizada pelo 
Governo na Regional de Joenvile”; fl . 330: O Estado, em 16.09.2005: 
anuncia que “Escolas da regional de Ituporanga recebem melhorias 
do governo”; fl . 331: O Estado, em 24 e 25.09.2005: anuncia que 
“Governo leva melhorias a escolas da Regional de Mafra”; fl . 332: Diário 
Catarinense, em 04.10.2005: “Educação é prioridade do Governo na 
Regional de Palmitos”; fl . 333: Diário Catarinense, em 07.10.2005: 
“Segurança e atendimento ao cidadão são prioridades em São Bento 
do Sul”; fl . 334: A notícia, sem data: enuncia que “educação recebe 
investimentos na Regional de Jaraguá do Sul”; fl . 335: A notícia, em 
21.11.2005: anuncia que “Acesso à Celso Ramos recebe pavimentação”. 
fl . 563-570: Suplemento Especial do Jornal Folha do Vale, edição 
de 4.2006: limita-se a divulgação de obras do goveno estadual e 
do valor dos gastos (não tem indicação da tiragem e abrangência); 
fl s. 616-614: fotos de outdoors divulgando o programa de governo 
deonominado descentralização pela Revista Metrópole. Limita-se 
ao texto “Descentralização – nunca se fez tanto por Santa Catarina”; 
fl s. 896-897: Jornal O diário Catarinense, edição de 25.02.2006:  O 
Diretório Municipal do PMDB de Palhaça parabeniza o Governador 
pelo seu aniversário. (não há indicação da tiragem nem da área de 
circulação).

Entretanto, do que foi trazido aos autos, vislumbra-se que boa 
parte das propagandas não institucionais veiculam, como alegado pela 
recorrente, um enaltecimento da pessoa do governador e suas realizações, 
o que implica dizer, não estão referidas manifestações incluídas no exercício 
estritamente jornalístico, que está assegurado pelo direito fundamental da 
liberdade de imprensa. 

Além disso, em diversas passagens de referida propaganda faz-se 
menção ao pleito que então se avizinhava e à possibilidade de o governador 
ora recorrido ser candidato à reeleição. Vincula-se, ainda, na propaganda 
não institucional, o modelo de gestão descentralizada à pessoa do 
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governador, salientando-se os benefícios advindos da mudança de padrão 
de administração. Verifi quei tal ocorrência nas seguintes propagandas:

a) Suplemento 40 Meses de Mudanças, Jornal a Notícia, edição de sete 
de maio de 2006, fl s. 860-863:

O atual governo catarinense completa 40 meses de administração, 
contabilizando resultados surpreendentes. Depois de implantar uma 
reforma administrativa sem precedentes na história de Santa Catarina, 
o governador licenciado, Luiz Henrique da Silveira, e o Governador em 
exercício, Eduardo Pinho Moreira, realizam um balanço minucioso 
das realizações, destacando o programa de descentralização, que 
tornou a estrutura governamental mais próxima das comunidades. 
(...) “A descentralização é uma mudança na cultura política”

Licenciado desde 9 de abril de suas funções no Governo do 
Estado, Luiz Henrique da Silveira está se dedicando a atividades 
partidárias, à viagens e à formulação de um programa de trabalho 
para a campanha eleitoral que se inicia em julho. LHS vai buscar a 
reeleição, para um mandato de mais quatro anos à frente do Executivo 
catarinense.(...) “Só sou candidato à reeleição para consolidar 
esse novo paradigma de governo que implantamos em Santa 
Catarina. Ele tem o caráter de intervenção muito mais profundo 
nas relações entre governo e povo, entre governo e instituições, 
do que normalmente se imagina. Na verdade, a descentralização 
não é apenas uma mudança de operação logística do governo, não é 
apenas a aproximação do governo em relação à sociedade, não é apenas 
a aproximação do governo em relação às cidades e às regiões. É também 
uma mudança muito profunda na cultura política do nosso Estado. 
Fazendo um comparativo, sob o ponto de vista logístico, antes 
governo operava a 800 quilômetros de quem vive no Extremo-oeste 
e a 400 quilômetros médios das demais comunidades. Antes, o 
governo estava de costas para as novas ferramentas da tecnologia, 
informática e telemática. Como consequência, fi cou isolado, 
longe, ausente, e por isso inefi ciente e inefi caz em relação ao 
conjunto da sociedade catarinense. Hoje, com as 30 secretarias de 
desenvolvimento regional, o governo está próximo e interligado por 
rede de telemática, adquiriu força de efi cácia muito grande. Antes, as 
pessoas tinham que vir ou apelar a Florianópolis para obter alguma 
solução administrativa. Antes, o governador, qualquer que fosse ele, 
tinha um poder imperial de decidir sobre as obras, investimentos, 
respostas a serem dadas à sociedade. (...)
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b) Revista Metrópole n. 40, Janeiro de 2006, ano V, sem informação 
de tiragem, fl . 587v:

Casildo destaca agilidade do Estado

O ex-governador e ex-senador Casildo Maldaner, atual diretor 
do Banco Regional do Desenvolvimento Econômico (BRDE), tem 
acompanhado de perto o processo de descentralização do Governador 
Luiz Henrique da Silveira, segundo ele, ouvindo a comunidade em 
todos os cantos do Estado. (...) Fazendo uma projeção política sobre 
a infl uência do modelo da descentralização no processo eleitoral, 
Casildo Maldaner diz acreditar que na próxima disputa “teremos um 
confronto mostrando de um lado os que querem modernizar e promover o 
verdadeiro crescimento do Estado versus o que querem voltar ao passado, 
centralizando o governo na Agronômica”. Ele cita exemplo do próprio 
banco, como instrumento de apoio à descentralização.

c) Revista Metrópole n. 40, Janeiro de 2006, ano V, sem informação 
de tiragem, fl . 588v:

Parcerias garantem bons resultados em Brusque (...)

O secretario diz “pedir a Deus que dê a Luiz Henrique metade 
do que deu a Salomão, pois Salomão ganhou saúde e inteligência. 
Inteligência o governador tem de sobra, além de ser leal, sincero e 
respeitar o povo catarinense. Para a consolidação total deste modelo 
administrativo devemos dar mais quatro anos para Luiz Henrique”, 
encerra.

d) Revista Metrópole n. 40, Janeiro de 2006, ano V, sem informação 
de tiragem, fl . 590v:

Desenvolvimento acelerado em Caçador e região (...)

A descentralização implantada pelo Governador Luiz Henrique 
da Silveira, segundo Cobalchini, é um marco para a história da 
administração estadual. Uma ferramenta de trabalho que ainda não 
havia sido usada por outros administradores, e que agora mostra 
sua força em benefício dos catarinenses. Nunca se viu tantas obras e 
ações em tão curto espaço de tempo. Nunca se viu um estado inteiro 
unido por secretários regionais, trabalhando sob a liderança de um 
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governador atencioso e prestativo. E sem dúvida, nunca se viu Santa 
Catarina transformada em um verdadeiro canteiro de obras como é 
hoje. Basta olharmos os números, os investimentos em cada região.

e) Revista Metrópole n. 40, Janeiro de 2006, ano V, sem informação 
de tiragem, fl . 591v:

Gilberto Seleme aposta no dinamismo catarinense (..)

O importante é dar qualidade de vida para as pessoas, ou seja, 
escolas, moradia e transporte, “quem fi zesse isso primeiro daria um 
passo muito grande para se tornar o prim5eiro governador reeleito da 
história de Santa Catarina, e o governador Luiz Henrique candidata-se 
a esta honraria. (...)

f) Revista Metrópole n. 40, Janeiro de 2006, ano V, sem informação de 
tiragem, fl . 592v: 

Parceria fortalece área rural na região de Campos Novos (...)

Para Justiniano, interagir com a comunidade é o grande 
diferencial da Descentralização: a sociedade escolhe o que quer e 
onde quer os investimentos. “O governador LHS é o mais presente na 
nossa região nos últimos 30 anos, não só com obras e ações, mas também 
com sua presença física prestigiando a população da região”. (...)

g) Especial LHS na Região, Jornal Informe o Diário do Contestado, 
22 de dezembro de 2005, sem informação de tiragem, fl . 489:

LHS inaugura escola Santa Terezinha(...)

Cobalchini ainda relatou que na ex-administração do Governo 
do Estado, não havia sequer um projeto para reforma da escola. “Se 
não havia projetos de reforma, imagina para construção de uma obra 
como essa”, falou.

“Esse é um dos exemplos da descentralização e da presença das 
SDRs, nos municípios, colocando o Estado perto dos problemas e 
não como antigamente que se recorria à capital para buscar soluções”, 
salientou.
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h) Especial LHS na Região, Jornal Informe o Diário do Contestado, 
22 de dezembro de 2005, sem informação de tiragem, fl . 489v:

Matos Costa já recebeu quase R$ 1 milhão em apenas 3 anos (...)

O prefeito de Matos Costa, Darci Bendllin (PPS) lembrou, 
quando há um ano e sete meses LHS esteve no município, 
inaugurando a pavimentação da rodovia SC-302, segundo ele, a obra 
mais importante do Meio-oeste. O chefe do Executivo municipal 
disse que a obra era uma questão de honra, porque alguém precisava 
honrar a palavra para que ela saísse do papel. “Tantos governadores 
passaram, mas só o senhor honrou a palavra e fez a obra”, disse. Ele 
também grifou a importância da descentralização administrativa no 
Estado. ‘Não tem prefeito que possa reclamar, que as coisas não estão 
sendo feitas, disse.

Já o secretário de Desenvolvimento Regional, Valdir Cobalchini 
(PMDB), lembrou que a ponte que estava sendo inaugurada foi 
construída em 1926 e estava em estado precário, sem condições de 
trafegabilidade. ‘Em pouquíssimo tempo e com pouco dinheiro a 
reconstruímos’, falou. Ele comparou a agilidade do atual governo ao 
do passado. “Fosse o governo antigo, centralizador, jamais um secretário 
de infra-estrutura saberia que uma ponte nesse estado, aqui no interior 
de Matos Costa, precisaria ser refeita”, argumentou.

i) Suplemento Especial Luiz Henrique da Silveira: Por toda SC, jornal 
Voz Regional, 8 de fevereiro de 2006, sem informação de tiragem, fl . 496:

Luiz Henrique da Silveira: Por toda SC

Adorado pelos Catarinenses, Luiz Henrique se projeta para o último 
ano de Governo, mas promete voltar ano que vem com gás total se for 
reeleito pelo Povo Catarinense. Com milhares de obras e investimentos 
realizados no Estado, um dos Governantes mais atuantes da história 
de SC faz jus ao seu slogan.

Um de seus projetos mais comentados de seu governo a 
“descentralização” mudou o Estado para melhor. Santa Catarina hoje 
pode-se afi rmar, que é melhor do que quatro anos atrás, porque o lema 
de campanha usado há três anos onde dizia: “Por Toda Santa Catarina” 
é real. Muito já foi feito por esta terra e muito vai ser feito nas mãos 
de quem veio pra mudar!
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A mesma irregularidade, por conter divulgações e referências 
semelhantes, pode ser verifi cada nas seguintes mídias impressas:

a) fl . 504-509: Jornal Informe de Caçador, publicado em 20.02.2006: 
noticia a presença do governador Luiz Henrique na região, os eventos dos 
quais participou e as ações do governo → consta informação de que circula 
nos municípios de Caçador, Macieira, Matos Costa, Calmon e Lebon 
Régis, mas não tem indicação de tiragem (fl . 509);

b) fl . 510-518: Jornal Folha da Cidade de Caçador, publicado 
em 20.02.2006: noticia a presença do governador Luiz Henrique 
na região, os eventos dos quais participou e as ações do governo 
→ não consta locais em que circula nem tem indicação de tiragem 
(fl . 511-v);

c) fl . 519-531: suplmento de 8 páginas que divulga o programa 
descentralização do governo estadual no Jornal Correio de Santa Catarina, 
publicado em 10.03.2006 → semanário de 7.000 exemplares.

d) fl . 580: Jornal Diário Catarinense, 04.04.2006 - a empresa 
Universal Leaf Tabacos publica: “Obrigado governador Luiz Henrique 
da Silveira. Sem seu apoio e sua visão administrativa, o sonho de muitos 
joinvilenses e catarinenses não se tornaria realidade” (não tem indicação da 
tiragem e abrangência);

e) fl . 628-679:  Revista Metrópole, edição de janeiro, 2006: traz 
reportagem de capa com o Governador Luiz Henrique noticiando “Missão 
cumprida. O governador Luiz Henrique da Silveira transfere o cargo ao vice 
Eduardo Pinho Moreira. “Quero voltar em 2007”, diz ele. (Há indicação 
de que circula em SC, RS, PR, DF e MS, mas não há indicação de tiragem. 

f ) fl s. 892: Diário Catarinense edição de 02.02.2006: contém 
agradecimento da Associação Comercial e Insdustrial de Palhoçoa nos 
seguintes termos: “Obrigado Governador, são mais de 5 milhões em obras. 
Por isso, Palhoça não pára”. (não há indicação da tiragem nem da área de 
circulação)

g) fl . 894: Jornal A Notícia, de 05.02.2006: contém agradecimento 
da Associação Comercial e Insdustrial de Palhoçoa nos seguintes termos: 
“Obrigado Governador, são mais de 5 milhões em obras. Por isso, Palhoça 
não pára”. (não há indicação da tiragem nem da área de circulação)
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Também neste ponto, verifi ca-se que, parte da propaganda não 
institucional, além de divulgar as ações do governo, acabou por promover 
a fi gura do recorrido por meio da menção aos seus feitos à sua imagem, ao 
seu nome e ao mote “descentralização”.

No que se refere ao alegado reprise da participação de Luiz Henrique 
da Silveira em programa de televisão destaco que a respectiva mídia não foi 
anexada à inicial destes autos, encontrando-se apenas cópia da folha de 
rosto que instruiu o RO n. 2.346, que será julgado nesta mesma assentada.

Por outro lado, a mesma promoção da imagem do recorrido pode ser 
verifi cada no vídeo que se encontra a fl . 1.004. Assiste-se à entrevista com 
o então candidato Luiz Henrique, ora recorrido, no período eleitoral 
(23.10.2006), no programa SBT Meio Dia. De fato, em referida entrevista, 
o ora recorrido, manifestou-se expressamente sobre sua plataforma de 
governo, divulgando os aliados políticos, fazendo críticas aos adversários 
e pedindo votos. Com efeito, tal entrevista confunde-se com a propaganda, 
que, no momento em que realizada, era restrita ao horário eleitoral gratuito, 
em rádio e tv.

Tratando-se da esfera privada, cumpre notar que a liberdade de 
imprensa, garantida aos meios de comunicação social, deve restringir-se à 
postura jornalística, ou seja, aquela relativa à transmissão de informação à 
sociedade. Não se afasta o fato de que, nos limites de tal função, a mídia 
possa adotar posições políticas e divulgar opinião favorável a candidato.

Recentemente, para as eleições 2008, o TSE modifi cou a redação o 
art. 20, § 3º, da Resolução TSE n. 22.718/2008, que rege a propaganda 
eleitoral na imprensa escrita e nos sítios da internet nos seguintes termos:

§ 3º Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de 
opinião favorável a candidato, a partido político ou a coligação, 
quando feita pela imprensa escrita, inclusive no respectivo sítio da 
internet, desde que não seja matéria paga, mas os abusos e excessos, 
assim como as demais formas de uso indevido dos meios de comunicação, 
serão apurados e punidos nos termos do art. 22 da Lei Complementar 
n. 64/1990.

(Inst. n. 121, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, publicado em sessão 
de 17.10.2008)
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A redação de referido dispositivo – conquanto a norma nele contida 
seja aplicável somente às eleições realizadas em 2008 – denota a orientação 
desta c. Corte de considerar que não confi gura propaganda eleitoral a 
matéria veiculada na imprensa escrita no exercício do mister próprio dos 
meios de comunicação, que é o de transmitir informações aos interessados. 

Signifi ca dizer que somente quando a matéria se insere na própria 
atividade da imprensa é que a divulgação de opinião favorável a candidato, 
partido ou coligação não confi gura propaganda eleitoral. Por outro lado, 
esta fi ca confi gurada quando a matéria for paga, realizada quando o meio de 
comunicação executa outro serviço, no caso, a publicidade.

De fato, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de 
que é permitido, à imprensa escrita, em sua atividade informativa, assumir 
posição favorável ou contrária a candidato. Os desvios e abusos, todavia, 
podem ser analisados pela Justiça Eleitoral, com os meios processuais 
cabíveis.

Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. Eleições de 
2006. Imprensa escrita. Publicação de anúncios pagos com opinião 
favorável a candidato em data anterior a 5 de julho. Propaganda 
eleitoral extemporânea (§ 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997) e 
indireta. Inaplicabilidade do artigo 43 da Lei das Eleições.

1. O artigo 43 da Lei n. 9.504/1997, que permite a propaganda 
paga na imprensa escrita, deve observar o prazo de que trata a cabeça 
do artigo 36 do mesmo diploma, que veda qualquer propaganda 
eleitoral antes de 6 de julho do ano eleitoral. Precedentes.

2. A divulgação de opinião favorável a candidato na imprensa escrita 
não pode ser veiculada mediante matéria paga (inteligência do § 3º do 
artigo 14 da Resolução n. 22.261/2006) e, à semelhança da propaganda 
eleitoral onerosa, autorizada pelo artigo 43 da Lei das Eleições, somente 
é permitida após 5 de julho do ano eleitoral. 

3. Agravo desprovido.

(REspe n. 26.893-MG, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 
03.06.2008)

A respeito da confi guração de propaganda eleitoral antecipada, 
em que a propaganda foi veiculada nos meses que antecedem o início do 
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período eleitoral, este c. Tribunal já teve a oportunidade de afi rmar que não 
depende exclusivamente da conjugação simultânea do trinômio candidato, 
pedido de voto e cargo pretendido, tal qual se infere do trecho do inteiro 
teor do seguinte julgado, a seguir transcrito:

Ao contrário do afi rmado pelo recorrente, não se exige para 
a confi guração da propaganda eleitoral a conjugação simultânea do 
trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido. Nesse ponto, 
destaco trecho do parecer ministerial:

(...)

No caso em questão, não resta dúvida de que a entrevista concedida 
pelo recorrente revela dados com capacidade de infl uir na vontade do 
eleitor, ora ostensivamente, ora dissimuladamente, resultantes: da 
certeza da pretensa candidatura; da manifestação; da manifestação 
de ações políticas a serem desenvolvidas, da demonstração de melhor 
aptidão para exercício da função; da propagação da imagem; do 
alcance da divulgação.

Desprovido, assim, de fundamento o alegado conceito extensivo e 
abusivo de propaganda eleitoral, evidenciando os autos que a decisão 
recorrida foi lançada de acordo com os parâmetros legais dispostos 
no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. (REspe n. 21.656-PR, Rel. 
Min. Peçanha Martins, DJ de 15.10.2004)

No caso, tratando-se de suplementos e de entrevista direcionados 
exclusivamente à divulgação das ações e imagens do recorrido, entendo não 
se tratar de atividade meramente jornalística. Entendo ter-se ultrapassado 
o limite da liberdade de expressão de modo a benefi ciar a fi gura do recorrido.

Resta, pois, saber se houve potencialidade para ofender a normalidade e 
a legitimidade das eleições.

7. Potencialidade para infl uenciar o equilíbrio de forças entre os 
candidatos no pleito.

Como verifi cado nos tópicos anteriores, de fato, como argumenta a 
recorrente, identifi cou-se tanto o uso de propaganda institucional como o 
de propaganda não institucional para a divulgação da imagem e das obras 
do recorrido, em seu benefício próprio ou de sua candidatura. Em síntese, 
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observei a existência de promoção da imagem do recorrido, em afronta ao art. 
37, § 1º, da CR/1988, nas seguintes divulgações que vieram aos autos:

I) propaganda institucional, em alguns encartes das Secretarias 
Regionais, quais sejam: a) fl . 547, Propaganda institucional da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste, veiculada no jornal 
Folha do Oeste, edição 1.097, abril de 2006, tiragem: 1.500 exemplares 
(fl . 543.v); b) fl s. 556-562, Publicidade institucional da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional de Brusque, Jornal Usina do Vale, Edição 
de abril de 2006, sem informação de tiragem; c) fl . 574v, Propaganda 
institucional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 
Blumenau, jornal Folha de Blumenau, semana de 10 a 16 de maio de 2006, 
sem informação de tiragem;

II) propaganda não institucional: a) Suplemento 40 Meses de 
Mudanças, Jornal a Notícia, edição de sete de maio de 2006, fl s. 860-863; b) 
Revista Metrópole n. 40, Janeiro de 2006, ano V, sem informação de tiragem, 
fl . 587v; fl . 588v; fl . 590v, fl . 591v, fl . 592v; c) Especial LHS na Região, Jornal 
Informe o Diário do Contestado, 22 de dezembro de 2005, sem informação 
de tiragem, fl . 489; d) Especial LHS na Região, Jornal Informe o Diário 
do Contestado, 22 de dezembro de 2005, sem informação de tiragem, 
fl . 489v; e) Suplemento Especial Luiz Henrique da Silveira: Por toda SC, 
jornal Voz Regional, 8 de fevereiro de 2006, sem informação de tiragem, 
fl . 496; f) Jornal Informe de Caçador, publicado em 20.02.2006, fl s. 504-509, 
sem indicação de tiragem; g) Jornal Folha da Cidade de Caçador, publicado 
em 20.02.2006, não consta locais em que circula, sem indicação de 
tiragem (fl . 511-v); h) suplemento do Correio de Santa Catarina, publicado 
em 10.03.2006, semanário de 7.000 exemplares fl . 519-531; i) Jornal 
Diário Catarinense, em 04.04.2006, fl . 580, não tem indicação da tiragem 
e abrangência; j)  Revista Metrópole, edição de janeiro, 2006,  indicação de 
que circula em SC, RS, PR, DF e MS, mas não há indicação de tiragem, 
fl s. 628-679; k) Diário Catarinense edição de 02.02.2006, não há 
indicação da tiragem nem da área de circulação, fl . 892; l) Jornal A 
Notícia, de 05.02.2006, não há indicação da tiragem nem da área de 
circulação, fl . 894; m) vídeo que se encontra a fl . 1.004. 

Resta saber, pois, se referidas irregularidades tiveram potencialidade 
para ofender a normalidade e a legitimidade das eleições, ou seja, se são 
passíveis de punição por meio do recurso contra expedição de diploma.
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Como entender potencialidade e legitimidade? Como destaquei 
no RCED n. 671, sem dúvida só se chega à resposta quando se atém às 
peculiaridades de cada caso. Antes, porém, fi rmo duas premissas com esteio 
na doutrina e jurisprudência.

1º O exame da potencialidade não se prende ao resultado das eleições. 
Importam os elementos que podem infl uir no transcurso normal e legítimo 
do processo eleitoral, sem necessária vinculação com resultado quantitativo.

2º Legitimidade do pleito diz respeito ao tratamento isonômico 
(“equilíbrio da disputa”) entre candidatos e ao respeito à vontade popular.

No ponto, lúcidas as lições de Emerson Garcia:

Para que seja identifi cada a potencialidade do ato, é despicienda 

a apresentação de cálculos aritméticos que venham a refl etir uma 

diferença quantitativa de votos em favor de quem o praticou ou 

mesmo a demonstração de relação de causa e efeito entre o ato e o 

resultado do pleito. Pelo contrário, bastará que o ato, analisado 

em si e sob a ótica da conjuntura em que foi praticado, denote 

ser potencialmente daninho à legitimidade do pleito, sendo apto 

a comprometer a igualdade entre os candidatos e infl uir sobre 

a vontade popular. O nexo de causalidade, consubstanciado na 
provável infl uência do ilícito no resultado eleitoral, é tão-somente 
indiciário, não conclusivo, prova, aliás, cujo produção é de todo 
inviável. (GARCIA, Emerson. Abuso de Poder nas Eleições – 
Meios de Coibição. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 
20) (g.n.).

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

Recurso ordinário. Eleição 2002. Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral. Candidato. Senador. Abuso do poder econômico. Uso 
indevido dos meios de comunicação. Irregularidade. Utilização. 
Rádio. Divulgação. Entrevista. Pesquisa eleitoral. Ausência de 
demonstração de potencialidade. Infl uência. Eleição. Negado 
provimento.

Para a confi guração do ilícito previsto no art. 22 da LC n. 64/1990, 
é necessário aferir se o fato tem potencialidade ou probabilidade de 
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infl uir no equilíbrio da disputa, independentemente da vitória 
eleitoral do autor ou do benefi ciário da conduta lesiva.

(...) (g. n.)

(RO n. 781, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 24.09.2004).

Investigação judicial. Art. 22 da LC n. 64/1990. Abuso 
do poder político. Prefeito. Candidata a deputada estadual. 
Máquina administrativa. Utilização. Cartazes. Convites. Eventos. 
Municipalidade. Patrocínio. Mochilas escolares. Distribuição. Posto 
médico. Jalecos. Nome e número da deputada. Divulgação.

Abuso do poder político. Confi guração. Cálculos matemáticos. 
Nexo de causalidade. Comprovação da infl uência no pleito. 
Não-cabimento.

Potencialidade. Caracterização.

1. Para a confi guração de abuso de poder, não se exige nexo de 
causalidade, entendido esse como a comprovação de que o candidato 
foi eleito efetivamente devido ao ilícito ocorrido, mas que fi que 
demonstrado que as práticas irregulares teriam capacidade ou potencial 
para infl uenciar o eleitorado, o que torna ilegítimo o resultado do pleito.

2. Se fossem necessários cálculos matemáticos, seria impossível 
que a representação fosse julgada antes da eleição do candidato, que 
é, aliás, o mais recomendável, visto que, como disposto no inciso 
XIV do art. 22 da LC n. 64/1990, somente neste caso poderá 
a investigação judicial surtir os efeitos de cassação do registro e 
aplicação da sanção de inelegibilidade.

(RO n. 752-ES, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 06.08.2004)

E, ainda: REspe n. 26.054-AL, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 
25.08.2006 e o RO n. 781, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 
19.08.2004.

De fato, não há examinar a potencialidade vinculando-a a dados 
numéricos. Caso contrário, fi caríamos a mercê de conjecturas sem fi m. 

Assim, a fi m de se averiguar a potencialidade, verifi ca-se a capacidade 
de o fato apurado como irregular desequilibrar a igualdade de condições 
dos candidatos à disputa do pleito, ou seja, de as apontadas irregularidades 
impulsionarem e emprestarem força desproporcional à candidatura de 
determinado candidato de maneira ilegítima.
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No caso dos autos, a publicidade considerada irregular – ou seja, 
que vinculou a imagem do recorrido às obras públicas, impulsionando sua 
candidatura – foi divulgada tanto pela mídia impressa quanto por entrevista 
realizada na televisão, em uma oportunidade.

Com relação à entrevista com o candidato Luiz Henrique no período 
eleitoral (23.10.2006) no programa SBT Meio Dia (fl . 1.004), conforme a 
prova do autos, trata-se de única entrevista. Não há notícia de que tal vídeo 
tenha sido reproduzido em outras oportunidades. Além disso, não há, nos 
autos, informações que possibilitem o conhecimento da abrangência da Rede 
SC, canal de televisão no qual foi divulgada a entrevista.

Como já salientei no RO n. 1.537-MG, não há irregularidades na 
concessão de uma única entrevista. Reprime-se o uso indevido dos meios de 
comunicação social e abuso de poder quando o candidato manifesta-se sobre 
sua candidatura, em reiteradas entrevistas concedidas a emissoras (de rádio ou 
tv), durante o período vedado. Confi ra-se:

Recurso especial contra decisão em investigação judicial. Art. 22 
da LC n. 64/1990. Recebimento como ordinário.

Programa de rádio apresentado por candidato a deputado 
distrital no período previsto no art. 45 da Lei n. 9.096/1997, no 
qual participou candidato a senador, proprietário da emissora, 
com elogios recíprocos e referências diretas à eleição.

Propaganda eleitoral vedada, por tratamento privilegiado, 
que se confi gurou pelo grande destaque dado aos recorridos pela 
emissora.

O fato de terem os recorridos que se valido da condição de um 
deles de ser proprietário da emissora e a reiteração da conduta 
leva à caracterização da prática de abuso do poder econômico e 
dos meios de comunicação social.

Recurso provido para decretar a inelegibilidade 
dos recorridos por três anos (g. n.) (REspe n. 16.184, 
Rel. Min. Eduardo Alckmin, DJ de 30.06.2000).

Além disso, no que se refere à realização de entrevistas, a legislação 
eleitoral não impõe que as emissoras de televisão, ou qualquer outro veículo 
de comunicação, realizem todas as entrevistas, com todos os candidatos, em 
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condições iguais. O que a lei veda, é o tratamento privilegiado de algum 
candidato (art. 45, I e IV), fato que deve ser aferido em toda a grade de 
programação. Contudo, tal fato não é argüido nos presentes autos. Com 
efeito, uma única entrevista não é sufi ciente para se afi rmar a existência de 
tratamento privilegiado na programação da emissora, de modo a traduzir 
potencialidade de infl uir no pleito.

Nesse sentido, em hipótese semelhante, manifestou-se o 
e. Min. Caputo Bastos, AgRg-AC n. 2.787-PA, DJe de 07.10.2008:

Nos termos do art. 46 da Lei n. 9.504/1997, as emissoras de 
rádio e televisão, caso optem por realizar debates entre postulantes 
a cargos eletivos, estão obrigadas a convidar os candidatos cujos 
partidos tenham representação na Câmara Federal, sendo-lhes 
facultado convidar os que não se enquadrem nessa situação, por 
mera liberalidade.

Não obstante, com relação às entrevistas não há amparo legal de 
que, como decidiu o Juízo Eleitoral, deve ser obedecida as mesmas regras 
e condições instituídas aos demais candidatos.

Em hipótese que guarda certa semelhança com a presente, o 
eminente Ministro Sepúlveda Pertence consignou:

Esta Corte já teve oportunidade de julgar caso 
semelhante, quando entendeu não caber à Justiça Eleitoral 
impor às emissoras de televisão, ou a qualquer outro veículo 
de comunicação, a obrigação de entrevistar esta ou aquela 
pessoa.

O Exmo. Sr. Ministro Fernando Neves, ao julgar a MC n. 1.066, 
de 12.07.2002, proferiu a seguinte decisão:

(...)

A meu sentir, o pedido é impossível juridicamente, pois 
não cabe à Justiça Eleitoral impor às emissoras de televisão, 
ou a qualquer outro veículo de comunicação, a obrigação 
de entrevistar esta ou aquela pessoa. O que a lei veda é o 
tratamento privilegiado, como aliás, consta da norma 
invocada pelo autor. E para tal hipótese, prevê pena de multa, 
aplicada em procedimento que se inicia perante Juiz Auxiliar.
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Assim, impossível acolher a pretensão do autor. Por outro 
lado, esclareço que como já tive oportunidade de afi rmar em 
decisão de 1998 (Representação n. 50), a regra do artigo 45, 
IV, da Lei n. 9.504, de 1997 não assegura idêntico espaço para 
todos os candidatos na mídia, mas sim tempo proporcional à 
participação de cada um no cenário político.

À imprensa compete noticiar o que acontece e é de interesse 
da sociedade. Daí porque considero perfeitamente admissível e 
coerente que se dedique maior espaço para os candidatos que 
disputam os primeiros lugares na preferência popular ou para 
os fatos que são de maior interesse para o público em geral. (...)

Já quanto à potencialidade da veiculação de publicidade em mídia 
impressa, a jurisprudência desta c. Corte tem entendido que somente fi ca 
devidamente demonstrada no caso de fi car evidenciado que foi de grande 
monta, já que o acesso à mídia impressa depende do interesse do eleitor, 
diferentemente do que acontece com o rádio e a televisão.

É o que se extrai dos seguintes julgados:

Recurso especial eleitoral. 

Abuso de poder econômico. Utilização indevida de veículos ou 
meios de comunicação social. 

Potencialidade e probabilidade de distorção da manifestação 
popular com refl exo no resultado do pleito. Tema da competência 
das instâncias ordinárias. Súmulas n. 7 do STJ e 279 do STF. 

Na aferição da potencialidade dos atos de propaganda eleitoral ilícita, 
distinguem-se os praticados na imprensa escrita daqueles realizados no 
rádio e na televisão. 

Recursos não conhecidos.

(REspe n. 19.438-MA, Rel. Min. Fernando Neves, Rel. Designado 
Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ de 14.11.2002)

Eleições 2002. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar 
n. 64/1990. Abuso de poder. Utilização indevida dos meios de 
comunicação social. Jornal. Suplementos. Matérias. Publicidade 
Institucional. Entrevista. Governador.
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1. Não cabe à Justiça Eleitoral julgar eventual prática de ato de 
improbidade administrativa, o que deve ser apurado por intermédio 
de ação própria. Precedente: Acórdão n. 612.

2. Tratando-se de fato ocorrido na imprensa escrita, tem-se que o seu 
alcance é inegavelmente menor em relação a um fato sucedido em outros 
veículos de comunicação social, como o rádio e a televisão, em face da 
própria característica do veículo impresso de comunicação, cujo acesso à 
informação tem relação direta ao interesse do eleitor.

3. Na investigação judicial, é fundamental se perquirir se o fato 
apurado tem a potencialidade para desequilibrar a disputa do pleito, 
requisito essencial para a confi guração dos ilícitos a que se refere o 
art. 22 da Lei de Inelegibilidades.

Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RO n. 725-GO, Rel. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, Rel. 
Designado Min. Caputo Bastos, DJ de 18.11.2005)

Entretanto, na presente hipótese não é possível extrair da prova dos 
autos a repercussão que as divulgações, consideradas promocionais, obtiveram 
no estado de Santa Catarina. De toda a publicidade em questão, apenas há 
indicação de tiragem: 

a) no suplemento do Correio de Santa Catarina, publicado em 
10.03.2006: 7.000 exemplares, fl s. 519-531 e, 

b) na propaganda institucional da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de São Miguel do Oeste, veiculada no jornal Folha do Oeste, 
edição 1.097, abril de 2006, tiragem: 1500 exemplares (fl . 543.v).

Além disso, a Coligação recorrente pretende sirva à comprovação da 
extensão que tiveram as irregularidades apontadas nos autos, transcrição de 
informação constante no sítio da Associação dos Jornais do Interior de Santa 
Catarina, que revela apenas a média de tiragem dos jornais associados a tal 
organização (fl . 475):

Atualmente, a Adjori-SC mantém 143 jornais associados. Com 
tiragem média de 3.000 exemplares, os jornais ultrapassam a marca 
de 400.000 exemplares circulando em praticamente todos os 293 
municípios de Santa Catarina, inclusive em Florianópolis. Juntos, os 
jornais associados somam mais de um milhão de eleitores no Estado, 
considerando-se a média de 3 eleitores por exemplar.
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Não foi informada, pois, a tiragem de cada jornal em que, conforme 
examinado neste voto, houve a prática de propaganda promocional em favor 
do recorrido. Conforme relatado, os suplementos não indicam a tiragem, 
impedindo a verifi cação de seu alcance.

O mesmo ocorre com relação à divulgação dos 103 vídeos da 
propaganda institucional “Santa Catarina em Ação”. Ainda que se 
questionasse o conteúdo veiculado, a recorrente limitou-se a colacionar 
aos autos impresso do site da Associação Catarinense de Emissoras de 
Rádio e Televisão em que se afi rma que “reúne atualmente 121 emissoras, 
abrangendo, pela sua credibilidade, as mais diversas potencialidades 
econômicas e sociais no Estado, sendo considerada a maior prestadora dos 
serviços comerciais da média radiofônica catarinense” (fl . 370). Outrossim, 
não há, nos autos, informações relativas ao local, data e inserções que teriam 
ocorrido na programação televisiva.

Ponto de relevo é o fato de que não há nos autos prova de que as 
propagandas institucionais e não institucionais nas quais se verifi cou a 
ocorrência de irregularidades tenham sido veiculadas por mais de uma vez 
e em mais de uma localidade, não fi cando comprovada, assim, a repercussão 
das irregularidades.

Com efeito, o que se demonstrou na presente hipótese foi que 
referidas propagandas tiveram trânsito de forma não reiterada e não massiva 
em municípios específi cos do Estado nos quais os jornais tiveram circulação. 
Tal fato, contudo, não evidencia, a potencialidade de as irregularidades nelas 
verifi cadas desequilibrarem a inicial paridade de condições dos candidatos a 
governador do Estado de Santa Cantarina.

Quanto ao ponto, relativamente à ausência de prova da repercussão 
de irregularidades veiculadas em imprensa escrita e, ainda, no que importa 
ao fato de que referido meio de comunicação social deve ter uma abordagem 
diferenciada quando se trata da prática de irregularidades eleitorais, assim já 
me manifestei nos autos do RO n. 1.514-TO, nos seguintes termos:

É assente que para a procedência da AIJE é necessária a 
demonstração da potencialidade para interferir na legitimidade 
e normalidade do pleito. Nesse sentido, o REspe n. 28.387-GO, 
Rel. e. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 04.02.2008; o AgRg no REspe 
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n. 25.340-MS, Rel. e. Min. Caputo Bastos, DJ de 1º.08.2006 e o RO 
n. 763-AC, Rel. e. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 12.08.2005.

Fato relevante, na espécie, para se perquirir a potencialidade, é saber 
qual a tiragem do Jornal Correio do Tocantins. Isso porque apenas jornal 
de tiragem expressiva, enaltecendo um único candidato, caracteriza uso 
indevido dos meios de comunicação, nos termos do art. 22, caput, da Lei 
Complementar n. 64/1990. 

Nesse sentido, destaco da jurisprudência do c. TSE os seguintes 
precedentes:

Investigação judicial. Imprensa escrita. Jornal. Criação. 
Proximidade. Eleição. Distribuição gratuita. Notícias. Fotos 
e matérias. Favorecimento. Candidato. Uso indevido dos 
meios de comunicação social. Tiragem expressiva. Abuso do 
poder econômico. Lei Complementar n. 64/1990. 

1) Jornal de tiragem expressiva, distribuído 
gratuitamente, que em suas edições enaltece apenas um 
candidato, dá-lhe oportunidade para divulgar suas idéias e, 
principalmente, para exibir o apoio político que detém de 
outras lideranças estaduais e nacionais, mostra potencial 
para desequilibrar a disputa eleitoral, caracterizando uso 
indevido dos meios de comunicação e abuso do poder 
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar 
n. 64/1990 (g. n.) (RO n. 688, Rel. e. Min. Fernando Neves, 
DJ de 21.06.2004);

Recurso especial eleitoral recebido como ordinário. Investigação 
judicial eleitoral. Uso indevido de meio de comunicação. Jornal. 
Promoção pessoal. Potencialidade. Inelegibilidade. Art. 22, XIV, LC 
n. 64/1990. Não-provimento.

1. O recorrente publicou em periódico de propriedade de sua 
família, exemplares de fl s. 4-44 e 61-82 do jornal “O Caranguejo”, 
diversas matérias a seu favor, em detrimento de outros candidatos 
que também concorriam ao pleito.

2. Em situação análoga, este Tribunal constatou o uso indevido 
dos meios de comunicação e abuso do poder econômico, no seguinte 
precedente:
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Investigação judicial. Imprensa escrita. Jornal. Criação. 
Proximidade. Eleição. Distribuição gratuita. Notícias. Fotos 
e matérias. Favorecimento. Candidato. Uso indevido dos 
meios de comunicação social. Tiragem expressiva. Abuso do 
poder econômico. Lei Complementar n. 64/1990. 

1) Jornal de tiragem expressiva, distribuído gratuitamente, 
que em suas edições enaltece apenas um candidato, dá-lhe 
oportunidade para divulgar suas idéias e, principalmente, 
para exibir o apoio político que detém de outras lideranças 
estaduais e nacionais, mostra potencial para desequilibrar 
a disputa eleitoral, caracterizando uso indevido dos meios de 
comunicação e abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 
da Lei Complementar n. 64/1990 (RO n. 688-SC, Rel. Min. 
Fernando Neves, DJ de 21.06.2004).

3. A potencialidade da conduta revela-se na ampla tiragem do 
veículo de comunicação, 1.500 (mil e quinhentos) exemplares, 
distribuídos gratuitamente nos Municípios de Palhoça, Santo Amaro 
da Imperatriz, Águas Mornas, Rancho Queimado, Angelina e São 
José. Registra o Acórdão Regional que essa tiragem alcança 98.722 
(noventa e oito mil, setecentos e vinte e duas) pessoas.

4. Nos termos da jurisprudência do TSE, não é fator sufi ciente 
para desconfi gurar o abuso do poder previsto no art. 22 da LC n. 
64/1990, “(...) o fato de o candidato por ele benefi ciado não ter 
sido eleito, pois o que se leva em consideração na caracterização do 
abuso do poder são suas características e as circunstâncias em que 
ocorrido” (REspe n. 26.054-AL, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 
de 25.08.2006)

5. Recurso especial recebido como ordinário e não provido (g. 
n.) (RO n. 1.530-SC, Rel. e. Min. José Delgado, DJ de 18.03.2008);

Entretanto, ao examinar as provas coligidas, não pude confi rmar a 
tiragem das edições do Jornal Correio do Tocantins. 

Ressalto que a questão (tornar preciso o alcance do jornal) 
ensejou debates na instância ordinária. Merece nota a iniciativa do e. 
Juiz Marcelo Albernaz que, ao proferir voto-vista no julgamento ora 
combatido, propugnou pela conversão do julgamento em diligência, 
a fi m de determinar a produção de novas provas que tornassem 
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indene de dúvidas o número de exemplares que circularam em cada 
uma das edições de 2006 (fl . 463). 

A proposta do e. juiz foi afastada pelo plenário, sob o fundamento 
de que o e. TRE-TO, ao determinar as diligências, estaria se 
“(...) distanciando da verdade formalmente construída pelas partes e 
Ministério Público” (fl . 469). Não houve, porém, para este e. TSE, 
recurso quanto a esse ponto.

Sendo controverso o alcance das notícias, neste recurso 
ordinário, merece homenagem o entendimento de que matérias 
veiculadas na imprensa escrita têm relação estreita com o interesse 
do eleitor (leitor), ao contrário do que ocorre com mecanismos 
de comunicação direta e de fácil acesso, como rádio e televisão. 
Essa diferenciação confere status objetivo de menor alcance ao 
texto jornalístico e, associada à circunstância processual de não 
ser identifi cável o número de exemplares veiculados, em cada 
edição, obsta que se afi rme a potencialidade para comprometer 
a normalidade do pleito.

Nesse sentido, destaco:

Eleições 2002. Investigação judicial. Art. 22 da Lei 
Complementar n. 64/1990. Abuso de poder. Utilização 
indevida dos meios de comunicação social. Jornal. 
Suplementos. Matérias. Publicidade Institucional. Entrevista. 
Governador.

1. Não cabe à Justiça Eleitoral julgar eventual prática de 
ato de improbidade administrativa, o que deve ser apurado 
por intermédio de ação própria. Precedente: Acórdão n. 612.

2. Tratando-se de fato ocorrido na imprensa escrita, tem-
se que o seu alcance é inegavelmente menor em relação a 
um fato sucedido em outros veículos de comunicação social, 
como o rádio e a televisão, em face da própria característica do 
veículo impresso de comunicação, cujo acesso à informação 
tem relação direta ao interesse do eleitor.

3. Na investigação judicial, é fundamental se perquirir 
se o fato apurado tem a potencialidade para desequilibrar a 
disputa do pleito, requisito essencial para a confi guração dos 
ilícitos a que se refere o art. 22 da Lei de Inelegibilidades.

Num. 48197883 - Pág. 70Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:24
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432466000000045995372
Número do documento: 20113022432466000000045995372

Num. 13843761 - Pág. 164



83

Ministros do STJ no TSE -  Ministro Felix Fischer

Recurso ordinário a que se nega provimento (RO n. 725, 
Rel. e. Min. Carlos Madeira, DJ de 18.11.2005);

Recurso ordinário. Eleição 2002. Ação de investigação 
eleitoral. Abuso do poder econômico. Uso indevido dos 
meios de comunicação social. Ausência de potencialidade. 
Não-demonstração. Desprovimento.

I - A prática de abuso do poder econômico há que 
ser demonstrada, uma vez que “(...) no Estado de Direito 
Democrático, não se há de dar pela inelegibilidade do 
cidadão, sob a acusação dessas práticas ilícitas, sem que 
fatos objetivos que a confi gurem estejam devidamente 
demonstrados, com prova produzida validamente, de acordo 
com as regras processuais, respeitados o devido processo legal, 
a ampla defesa e o contraditório” (Precedentes).

II - Para que se possa aplicar as sanções previstas no 
art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990, “(...) necessário 
se auferir se a conduta do investigado teve potencialidade 
de infl uir no pleito eleitoral. E nesse particular, a 
Recorrente não teve sucesso. Em momento algum logrou 
êxito em demonstrar que as matérias ‘jornalísticas’ em 
questão tiveram a capacidade de infl uir na vontade do 
eleitor de modo a alterar o resultado do pleito”. (RO n. 759, 
rel. e. Min. Peçanha Martins, DJ de 15.04.2005).

(RO n. 1.514-TO, de minha relatoria, DJ de 06.08.2008)

No caso vertente, tal qual na hipótese mencionada, analisada no 
RO n. 1.514-TO, é lícita a conclusão de que “sendo controverso o alcance 
das notícias, (...), merece homenagem o entendimento de que matérias 
veiculadas na imprensa escrita têm relação estreita com o interesse do eleitor 
(leitor), ao contrário do que ocorre com mecanismos de comunicação direta 
e de fácil acesso, como rádio e televisão. Essa diferenciação confere status 
objetivo de menor alcance ao texto jornalístico e, associada à circunstância 
processual de não ser identifi cável o número de exemplares veiculados, em cada 
edição, obsta que se afi rme a potencialidade para comprometer a normalidade 
do pleito”.

Diante de tais circunstâncias, concluo que, apesar de existirem 
irregularidades nas propagandas institucionais e não institucionais trazidas 
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ao exame desta Corte por meio do presente recurso contra expedição de 
diploma, não há prova de que tais irregularidades confi guram abuso de 
poder de nenhuma modalidade, seja político, econômico ou uso indevido 
dos meios de comunicação social, dada a ausência de potencialidade de 
elas infl uenciarem o equilíbrio da disputa eleitoral.

8. Da prática de abuso de autoridade pelo envio, seis dias antes 
das eleições do segundo turno, de projeto de lei à Assembléia Legislativa, 
isentando de IPVA proprietários de motocicletas no Estado.

A alegação da coligação recorrente a respeito do envio de projeto de 
lei à assembléia legislativa do Estado de Santa Catarina, visando à criação de 
isenção do IPVA incidente sobre motocicletas com cilindrada inferior a 200 cm3, 
foi sintetizada nos seguintes termos: “(...) cumpre destacar que o projeto 
de isenção do pagamento de IPVA às motocicletas jamais foi mencionado 
pelo atual governo nos três quase quatro anos de sua gestão, sendo que 
somente após a divulgação da proposta, por parte de Esperidião Amim, 
é que o governador do Estado, que luta pela reeleição de Luiz Henrique, 
encaminhou o projeto à Casa Legislativa de Santa Catarina” (fl s. 180-181). 

Além disso, asseverou a recorrente que os atos relacionados à 
proposta de lei de isenção de IPVA “não foram atos que se resumiram ao 
processo legislativo, mas atos que foram transpostos para a propaganda 
eleitoral televisiva” (fl . 181). Aduz, ainda, que o projeto de lei, além de ter 
sido encaminhado à Assembléia antes do período eleitoral, o foi sem os 
devidos estudos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como 
sua inclusão na LDO, PPA e Orçamento Anual (fl . 177).

O envio de projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo é ato 
político inerente às suas funções, não havendo limitação temporal ou 
mesmo material para o exercício de tal mister da autoridade devidamente 
investida no cargo de governador de Estado. 

A questão pertinente é verifi car se a menção, na propaganda eleitoral 
gratuita, a respeito da propositura do processo legislativo a respeito de tema 
de relevância social praticado pelo candidato à reeleição confi gura abuso de 
poder punível por meio do recurso contra expedição de diploma. 
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Este é o único aspecto que merece ser ponderado por esta Corte, 
uma vez que é aquele que apresentaria possibilidade de confi gurar abuso de 
poder político, tal qual pretendido pela coligação recorrente.

Ocorre, todavia, que esta c. Corte já pontuou que não há abuso de 
poder no fato de o candidato à reeleição apresentar, em sua propaganda 
eleitoral, as realizações de seu governo, já que esta ferramenta é inerente ao 
próprio debate desenvolvido em referida propaganda, tal qual se infere do 
seguinte julgado:

Representação. Investigação judicial. Abuso do poder político. 
Desvio e uso indevido de publicidade institucional. Sociedade 
anônima. Litisconsórcio. Desnecessidade. Abuso não confi gurado. 
Improcedência.

A Lei Complementar n. 64/1990 não exige a formação de 
litisconsórcio passivo entre o representado e aqueles que tenham 
contribuído na realização do ato abusivo.

No programa eleitoral é licito que o candidato à reeleição apresente 
as realizações de seu governo sem que isso confi gure abuso de poder.

Publicidade cuja veiculação, durante o período eleitoral, foi 
obstada por força de decisão liminar, não havendo, portanto, efeito 
lesivo ao equilíbrio ou à lisura das eleições.

(RP n. 1.098-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 20.04.2007)

Destaco, de referido julgado, as seguintes passagens:

No caso concreto, não se constata, nas propagandas eleitorais 
impugnadas, qualquer irregularidade hábil a demonstrar abuso de 
poder político pelos representados.

Não existe qualquer óbice à divulgação dos atos de governo se 
o candidato utiliza o material em sua propaganda eleitoral, pois a 
difusão mostra-se como ferramenta inerente ao debate político, 
ainda mais quando se trata de reeleição, como bem apontou o parecer da 
Procuradoria-Geral Eleitoral.

Impossível concluir pela caracterização de abuso de pode 
político se, na hipótese dos autos, houve apenas o enaltecimento de 
realizações do mandato então em custo do primeiro representado.
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Se é permitida a apreciação minuciosa ou julgamento por parte 
dos adversários, deve-se tolerar também a menção de realizações e 
sucessos do candidato à reeleição. Nesse sentido: RO n. 275-GO, 
DJ de 18.11.2005, Rel. Min. Caputo Bastos, e Rp n. 909-DF, DJ de 
27.04.2006, de minha relatoria.

Portanto, a conduta taxada de abuso de poder político não seria 
capaz de infl uir no resultado de uma eleição presidencial, uma vez que 
não houve potencialidade lesiva no comportamento.

No caso em exame, como se pode verifi car das próprias transcrições 
contidas na inicial do presente recurso, às fl s. 181-183, a questão foi tratada 
como parte do debate desenvolvido no período da propaganda eleitoral gratuita. 
Tal fato demonstra a possibilidade de ambos os candidatos se manifestarem 
a respeito do tema e a ausência de potencialidade de a medida infl uenciar o 
resultado do pleito.

Vencido tal argumento, é importante que seja salientado, como 
já afi rmado, que o exame das alegadas irregularidades na tramitação do 
projeto de lei, bem como da omissão na satisfação dos requisitos exigidos 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não se insere na competência da Justiça 
Eleitoral.

Ademais, quanto ao ponto, a coligação recorrente apenas alegou, 
mas não produziu provas de que teriam sido descumpridos os requisitos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, entre os quais, o estudo do impacto da renúncia 
fi scal sobre a receita do Estado.

Não tendo fi cado comprovado o descumprimento dos requisitos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, o presente caso se adapta ao entendimento 
manifestado pelo TSE no RO n. 733-RO, segundo o qual não há abuso de 
poder político na redução de impostos que se insere dentro do contexto de 
planejamento governamental, sem prejuízo ao erário, tal qual se infere da 
seguinte ementa:

Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei 
Complementar n. 64/1990. Governador. Candidato. Reeleição. 
Participação. Evento. Associação Comercial e Industrial do Estado. 
Redução de imposto. Anúncio. Reivindicação. Empresários. 
Administração. Ato episódico. Abuso do poder político. 
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Não-confi guração. Contexto. Governo. Ato regular. Planejamento 
governamental. Conduta. Potencialidade. Ausência. Inovação da 
lide. Não-ocorrência. Recurso. Restrição. Objeto. Abuso de poder. 

1. Proposta a investigação judicial com fundamento em captação 
de sufrágio e abuso de poder, não ocorre inovação da lide se o autor 
restringiu o objeto do seu recurso tão-somente ao abuso de poder. 

2. Não caracteriza abuso de poder político a redução de imposto para 
um setor econômico se não se trata de ato episódico da administração, 
mas se insere no contexto de planejamento governamental, fundado em 
estudos técnicos que evidenciam a viabilidade da concessão de benefícios 
fi scais, sem prejuízo ao erário. 

Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RO n. 733-GO, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 21.06.2004)

Assim, de um ponto de vista ou de outro, não foi demonstrada 
a ocorrência de abuso de poder político pelo envio de projeto de lei à 
Assembléia Legislativa versando sobre a concessão de isenção de IPVA e 
pelas menções a tal fato na propaganda eleitoral gratuita.

9. Do pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé 
e atuação temerária.

O primeiro recorrido alega, em suas contrarrazões, que a coligação 
recorrente litigou de forma temerária e de má-fé diante de diversos fatores, 
entre os quais: a) deixou de informar que a liminar deferida na ação popular 
transcrita às fl s. 3-38 dos autos foi cassada por decisão proferida em agravo 
de instrumento; b) olvidou-se de esclarecer que a Investigação Judicial n. 
359 teria sido julgada improcedente por unanimidade de votos; c) tachou 
de inconsistente a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Santa Catarina na Investigação Judicial Eleitoral n. 371, buscando a “(...) 
rediscussão de matéria já apreciada e totalmente rechaçada pela instância 
a quo, sem que qualquer prova nova tenha sido produzida” (fl . 1.037); d) 
questionou ato legítimo de governo consistente no encaminhamento de 
projeto de lei à Assembléia Legislativa do Estado, o qual, ademais, teria sido 
aprovado pela unanimidade dos deputados estaduais.

O exame de tais alegações confunde-se, em diversos momentos, com 
as preliminares e com o mérito, já analisados no presente voto.
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Quanto ao primeiro ponto classifi cado como temerário, já foi 
afi rmado que a Justiça Eleitoral se atém ao exame dos efeitos dos atos judiciais 
e administrativos na atividade eleitoral, não sendo de sua competência a 
investigação acerca da probidade de referidos atos administrativos. Assim, 
não era relevante ao deslinde da presente controvérsia o fato de ter sido ou 
não revogada a liminar proferida na ação popular mencionada às fl s. 3-38.

De igual maneira, os segundos e terceiros pontos também foram 
objeto de análise nas preliminares suscitadas à pretensão da recorrente. Com 
efeito, já se destacou nos presentes autos que não há litispendência entre as 
ações de investigação judicial eleitoral, impugnação de mandato eletivo e 
recurso contra a expedição de diploma, o qual, aliás, serve de ensejo à uma 
nova apreciação das provas produzidas em AIJE. Portanto, pouco importa 
o fato de ter sido julgada improcedente a ação investigatória pelo TRE-SC, 
ou mesmo a matéria ter sido apreciada e totalmente discutida por referida 
Corte.

Quanto ao último ponto, o fato de ser legítimo o ato de governo se 
confunde com o próprio mérito do presente recurso, o qual também já foi 
analisado no presente voto.

Assim, ausente qualquer ato capaz de impor ao julgador a obrigação 
da multa por litigância de má-fé, que se caracteriza pela presença de 
narração de fato distinto do efetivamente ocorrido com o propósito de 
burlar o julgado e prejudicar o adversário. É o que se infere do seguinte 
julgado:

Recurso em habeas corpus. Trancamento de investigação. Ausência 
de justa causa. Não-ocorrência. Existência de fortes indícios da 
prática de crime eleitoral. Recurso não provido.

1. Os juízos de primeiro e segundo graus reconheceram a má-fé 
dos autores de investigação judicial eleitoral, que teriam narrado fato 
distinto do efetivamente ocorrido com a fi nalidade de burlar o julgador 
e prejudicar seus adversários no pleito eleitoral.

2. A existência de fortes indícios da prática do crime capitulado 
no art. 25 da Lei Complementar n. 64/1990 desautoriza o 
prematuro trancamento das investigações destinadas a apurar a 
efetiva ocorrência do delito.
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3. Recurso não provido.

(RHC n. 97-SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22.08.2006)

Portanto, em razão da irrelevância das irregularidades apontadas 
pelo primeiro recorrido para o correto deslinde da controvérsia, julgo 
improcedente o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-
fé.

Diante de tais considerações, julgo improcedente o presente recurso 
contra expedição de diploma.

É o voto. 

VOTO

O Sr. Ministro Joaquim Barbosa: Senhor Presidente, li pari passu o 
voto do eminente relator. É bastante minudente e esgota todas as questões. 
Concordo plenamente com Sua Excelência. 

Acompanho o relator.

MATÉRIA DE FATO

O Dr. Jackson Di Domenico (Advogado): Senhor Presidente, um 
esclarecimento de matéria de fato. A respeito das folhas demonstradas no 
processo sobre o Diário Catarinense, este circula em todo o estado. Em 
Santa Catarina, o Diário Catarinense, é como se fosse aqui o Jornal de 
Brasília. 

VOTO

O Sr. Ministro Marcelo Ribeiro: Senhor Presidente, como é do 
conhecimento do Plenário, eu tive vista dos autos quando do primeiro 
julgamento do caso. Elaborei, à época, voto escrito sobre o mérito, que 
deixei de ler tendo em vista que a decisão foi pela anulação, para que fosse 
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integrado o Vice-Governador à lide. Ocorre, todavia, que meu voto é no 
mesmo sentido do proferido pelo ilustre relator, que examinou quantum 
satis a matéria. Assim, deixo de juntar meu voto escrito, para aderir ao 
de Sua Excelência, que não necessita de qualquer aditamento ou reparo. 
Acompanho o relator.

VOTO

O Sr. Ministro Arnaldo Versiani: Senhor Presidente, acompanho o 
relator, Ministro Felix Fischer, que nos brindou com primoroso voto. 

A meu ver, Sua Excelência fere o tema com extrema felicidade, pois 
é um dos mais delicados e intrincados que se apresenta não só perante a 
Justiça Eleitoral, como também perante a Justiça Federal ou Comum, 
dependendo das hipóteses, que é o que se considera como propaganda 
institucional ou não.

Penso ser um dos temas que mais preocupa a Justiça, de modo geral. 
Não se sabe até onde a propaganda faz publicidade dos atos do governo – 
na forma prevista no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal: aqueles 
atos que visam a educar, a divulgar atos do governo, as suas realizações e 
tornar essa publicidade inteiramente desvinculada da promoção pessoal do 
governante.

Tenho para mim que o relator esmiuçou o tema e não deixou margem 
a controvérsias, não só para examinar que determinadas propagandas, 
no caso dos autos, confi guram, de certo modo, essa promoção pessoal 
do governador, mas também para constatar que essa publicidade, só por 
si, como Sua Excelência examinou, não está acompanhada do requisito 
da potencialidade, de modo a caracterizar o abuso de poder e, com isso, 
importar no provimento do recurso contra a diplomação.

Penso, inclusive, que o voto de Sua Excelência está na linha até 
mesmo dos votos proferidos anteriormente – dos Ministros José Delgado, 
Ari Pargendler e Gerardo Grossi –, embora com a distinção de que aqueles 
votos, a meu ver, não examinaram com a mesma acuidade do relator o 
requisito da potencialidade.
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Li os três votos anteriores com atenção e verifi quei que, 
eventualmente, a propaganda, que consideraram como não institucional, 
até divulga realmente atos do governo. Pareceu-me que alguns dos ministros 
até formularam juízo de valor sobre os recortes de jornais citados, com a 
observação de que não caracterizariam aquela fi nalidade de divulgação de 
atos institucionais, ou atos de realização do governo.

Às vezes, é muito difícil, pois assume caráter muito subjetivo, 
saber se aquilo caracteriza divulgação de ato de governo – abertura de 
delegacia –, como citado da tribuna, ou promoção de atos do governo 
que importem, por exemplo, na ampliação de desenvolvimento do setor 
turístico, realizações de obras, de estradas e outros. É muito difícil vincular 
estritamente o que representa propaganda institucional na visão de alguns e 
o que não representa essa propaganda institucional.

Como já dito, o relator foi de extrema felicidade ao concluir que 
certa propaganda não se caracterizaria como institucional e que visaria, 
realmente, em princípio, a divulgar, a promover pessoalmente o governador 
de estado. Mas mesmo essa propaganda não teve o caráter de representar 
perigo para a reeleição – como citado várias vezes da tribuna –, porque, 
inclusive, se licenciou, ou renunciou ao cargo, decerto para não prejudicar 
o pleito e não maculá-lo, como o próprio relator entendeu.

Por isso, acompanho Sua Excelência, negando provimento ao 
recurso.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Lewandowski: Senhor Presidente, também 
louvo o profundo e exaustivo voto proferido pelo eminente Ministro Felix 
Fischer. Anoto que existem alguns fatos que devem ser levados em conta, 
em prol do governador, cujo mandato se pretende cassar.

Em primeiro lugar, como já foi dito, não apenas pelo advogado, 
mas também pelo eminente Ministro Arnaldo Versiani, impressiona 
positivamente o fato de o governador ter renunciado. Esse é um 
acontecimento, ao que consta, único em nosso cenário político-eleitoral.
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Em segundo lugar, é de conhecimento também que o 
vice-governador estava afastado – pelo menos durante bom tempo – e 
exercia mandato de senador.

Em terceiro lugar, um ponto que milita em favor do governador 
é que o Ministério Público Eleitoral, fi scal da lei em todas as instâncias, 
manifestou-se favoravelmente ao governador e, aqui, pelo desprovimento 
do recurso.

Em penúltimo lugar, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
não encontrou potencialidade nas condutas que ora são vergastadas.

Finalmente, há um dado que me parece bastante positivo: o fato de 
que a Justiça Comum, em ação popular, julgou improcedente pedido que 
visava a suspender a propaganda que ora se pretende impugnar.

No mais, as imputações que se fazem ao governador e, por 
consequência, a seu vice constituem matéria de prova – o abuso do poder 
político, o abuso do poder econômico e também o uso indevido dos meios 
de comunicação. 

Parece-me que Sua Excelência, o eminente relator, foi absolutamente 
exaustivo na análise dessas provas e concluiu: primeiro, que não havia 
potencialidade; segundo, que realmente não há provas de que houve 
cooptação dos meios de comunicação – a propaganda institucional se 
manteve dentro dos lindes constitucionais, não se afi gura abuso, e as 
notícias dos jornais também se conservaram dentro dos limites da liberdade 
de imprensa; e, fi nalmente, que o encaminhamento de projeto de lei à 
Assembleia Legislativa, pelo governador então em exercício, confi gura ato 
regular e legítimo de governo. 

Portanto, não se pode presumir que tenha efeito ilegal, ilegítimo ou 
condenado pela lei.

Por essas razões, abonando, ratifi cando, infi rmando completamente 
os argumentos de Sua Excelência, nego provimento ao recurso.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Carlos Ayres Britto (Presidente): Senhores Ministros, 
digo a Vossas Excelências que já se tornou truísmo, lugar comum, 
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absolutamente repetitivo, ou desnecessário, dizer que os votos do Ministro 
Felix Fischer são profundos, cuidadosos, analíticos, consistentes – e haja 
adjetivação.

Ministro Felix Fischer, louvo a excelência dos pronunciamentos, dos 
votos de Vossa Excelência nesta Casa de Justiça Especializada.

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Obrigado!

O Sr. Ministro Carlos Ayres Britto (Presidente): Entretanto, 
peço vênia para dissentir da conclusão a que chegou e de boa parte dos 
fundamentos.

Eu e o Ministro Marcelo Ribeiro somos os únicos remanescentes 
da primeira assentada de julgamento deste processo. Eu já estava convicto 
de que, no caso, não havia abuso do poder econômico. Mas, quanto ao 
abuso do poder político, imbricadamente com o uso indevido dos meios de 
comunicação, sim. 

Dessa forma, passei a ler, com especial atenção, o voto que proferiu 
o juiz José Trindade, na ação de investigação judicial eleitoral, no Tribunal 
Regional Eleitoral de Santa Catarina, e fi quei encantado, tendo em conta 
os fatos que se identifi cam com os deste recurso contra a expedição de 
diploma. Ou seja, a base empírica é praticamente a mesma.

Li, também, o voto do Ministro José Delgado, então relator do 
processo, e fi quei muito impressionado com a qualidade superior com que 
foi apresentado; depois, os votos dos Ministros Ari Pargendler e Gerardo 
Grossi, que apresentaram o mesmo tom de excelência e precisão.

Todos me convenceram, às completas, da procedência do recurso 
contra expedição de diploma. Agora, todos sabem que, em uma das 
assentadas, foi acatada uma preliminar – proposta ou pelo Ministro Cezar 
Peluso, ou pelo Ministro Marco Aurélio – de litisconsorte passivo necessário 
entre o governador e o vice, e tudo voltou praticamente ao começo do 
processo.

O Sr. Ministro Marcelo Ribeiro: Na verdade, essa preliminar já 
estava suscitada, e vinha sendo rejeitada nos votos dos precedentes.
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Quando chegou minha vez, pedi vista. Embora concordasse com a 
tese de que era necessária a citação do vice – porque, na minha visão, não 
se pode cassar alguém sem lhe dar o direito de ao menos falar –, como a 
jurisprudência era tranquila no outro sentido, rejeitei essa preliminar, para 
depois examinar o mérito. No entanto, os Ministros Marco Aurélio e Cezar 
Peluso ponderaram que queriam examinar essa questão. 

Diante disso, proferi voto, de acordo com minha convicção. 
O Ministro Gerardo Grossi, que havia rejeitado a preliminar, 

reconsiderou-a e acolheu-a.

O Sr. Ministro Carlos Ayres Britto (Presidente): Eu fui voto vencido.

O Sr. Ministro Marcelo Ribeiro: Houve três votos, motivo pelo 
qual, creio, por quatro a três, foi anulado o processo. Isso marcou a virada 
da jurisprudência, restabelecendo os julgados anteriores que eram nesse 
sentido.

O Sr. Ministro Carlos Ayres Britto (Presidente): O que terminou 
respondendo com este alongamento de perfi l processual deste recurso. 

Senhores Ministros, faço uma distinção, que me parece relevante.
A Constituição Federal não dispõe sobre propaganda institucional, 

mas sobre publicidade institucional – acrescentamos “institucional” 
a “publicidade”. Em nenhum momento, usa a expressão propaganda 
institucional, conforme se verifi ca no caput do artigo 37 e no 
seu § 1º.

A publicidade institucional é válida, e é até necessária, desde que 
cingidas aquelas três vertentes constitucionalmente lançadas: caráter 
informativo, educativo ou orientador social.

Então, a publicidade institucional divulga os atos de governo. 
Inscreve-se nessa nova quadra democrática de visibilidade dos atos do 
poder, de divulgação, de publicidade, até de transparência – o que é ótimo 
–, os atos, as campanhas, as promoções, as obras, os serviços.

Porém, a Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, mesmo 
em relação à publicidade institucional, a proíbe. Proíbe a publicidade 
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institucional nos três meses anteriores ao pleito. Vale dizer, até mesmo a 
publicidade institucional, que é de matriz constitucional, é proibida pela 
Lei n. 9.504/1997, se realizada, como regra – claro que há exceções –, nos 
três meses anteriores à eleição.

Quanto à propaganda eleitoral, é proibida desde sempre. Não se 
pode usar a máquina administrativa para fazer propaganda eleitoral. Não 
se pode jamais transverter a publicidade institucional em propaganda 
eleitoral. Confundindo a administração e o administrador, pessoalmente 
considerados, não dá para “indistinguir”, misturar a administração e o 
administrador. 

Quando a Lei n. 9.504/1997 proíbe a publicidade, mesmo a 
publicidade nos três meses anteriores à eleição, é para difi cultar essa tentação 
do governante de misturar ações de governo com promoção pessoal – que 
é proibida pelo § 1º do artigo 37 da Constituição –, porque é ofensiva 
ao princípio da impessoalidade, princípio republicano por excelência. 
Não se confunde a administração com o administrador, o governo com o 
governante.

No caso, penso que houve essa mistura, esse baralhamento – numa 
linguagem, talvez, excessiva, mas digo com respeito, apenas para ilustrar 
meu pensamento –, essa promiscuidade entre ação de governo e promoção 
pessoal. 

A promoção pessoal já é proibida pela Constituição em qualquer 
sentido, mas, quando ganha, quando se dota de vertente eleitoral, fere 
de morte não só o princípio da impessoalidade, mas vários princípios 
republicanos: a normalidade e legitimidade do processo eleitoral, o equilíbrio 
de força entre os contendores. Então, usar a máquina administrativa com 
fi ns eleitorais, promocionais no plano da eleição é ilicitude gravíssima e põe 
a própria República de ponta a cabeça.

Entendo que, no caso, houve não abuso do poder econômico – 
não enxerguei isso –, mas abuso do poder político, imbricado com o uso 
indevido dos meios de comunicação. Até porque os fatos imputados, tidos 
como ilícitos, abusivos nesse recurso, se passaram do segundo semestre de 
2004 até junho de 2006. Alcançou, portanto, o próprio período em que o 
recorrido era governador do estado. 
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Ele, à frente da máquina administrativa, a meu sentir – data venia dos 
entendimentos contrários –, abusou do poder político e fez uso indevido 
dos meios de comunicação, até mesmo quando se afastou do cargo, o que, à 
primeira vista, é elogioso. Acredito que, primeiro, foi uma licença e, depois, 
uma renúncia. Ele fez uma megapromoção, um megaevento em Joinville 
com dinheiro público – segundo entendi da prova dos autos. 

Com isso, numa entrevista por ele mesmo dada, fi cou ressaltado o 
caráter pragmático da renúncia, porque bloqueou as pretensões do vice-
governador – engessou a candidatura do vice-governador, que fi cou 
no cargo de governador titular e cumpriu, pelo menos aparentemente, 
uma promessa que fi zera em 2002, quando criticara o então governador 
Esperidião Amin. Porque não se retirara, não se afastara, não se desinvestira 
do cargo para tentar a reeleição. Com isso, perdeu, a meu sentir, o mérito 
que poderia ter com essa desinvestidura espontânea do cargo.

O abuso do poder político está também muito caracterizado no fato 
autoevidente de que, faltando seis dias para a eleição do segundo turno, 
ele encaminhou projeto de lei isentando do imposto sobre a propriedade 
de veículos automotores, IPVA, proprietários de motos até determinada 
cilindrada e alcançou milhares de pessoas. Claro que não formalmente, 
mas informalmente, porque o vice-governador, tornado governador, 
encaminhou projeto de lei.

O uso de outdoor nas rodovias de grande circulação, também, foi 
feito desmesuradamente. 

Fiz um levantamento dos jornais engajados na campanha 
do governador e considerei também a prática excessiva, perceptível 
instantaneamente. Claro que não se pode proibir jornais – a imprensa 
escrita, ou impressa – de tomar partido; não se está fazendo censura prévia 
à imprensa, mas é possível trabalhar no plano dos efeitos, se esses efeitos 
infl uenciaram o resultado da eleição. 

Em suma, quero apenas dizer que enxerguei, nos autos, uma 
parceria ruinosa para a pureza do processo democrático, a autenticidade, a 
legitimidade do processo eleitoral, esta terrível parelha temática: abusividade 
e potencialidade para infl uenciar no resultado do pleito.
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N. 28.581 – CLASSE 22ª –  
MINAS GERAIS (Dionísio)

Relator: Ministro Felix Fischer
Recorrentes: José Henriques Ferreira e outro
Advogados: André Dutra Dórea Ávila da Silva e outros
Recorrida: Coligação Novos Rumos (PMDB/PPS/PTB)
Advogados: Pedro Henrique Menezes Naves e outros

EMENTA

Eleições 2004. Recurso especial eleitoral. Preclusão. Não-
ocorrência. Ação de impugnação de mandato eletivo. Causa de pedir. 
Captação ilícita de sufrágio. Abuso de poder político e econômico. 
Julgamento extra petita. Não-ocorrência. Conduta. Subsídio de 
contas de água. Prefeito. Abuso de poder econômico mediante 
utilização de recursos públicos. Cabimento da AIME. Potencialidade 
demonstrada. 

1. Não houve omissão do v. acórdão recorrido quanto 
à possibilidade de a AIME ser fundamentada em abuso de poder 
político e em conduta vedada, uma vez que essa alegação foi analisada 
no v. aresto.

2. Não assiste razão aos recorrentes no tocante à alegação de 
julgamento extra petita e cerceamento de defesa pelo fato de a ação 
ter sido proposta com base no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997 e a 
condenação ter-se baseado no abuso de poder político e econômico. 
Verifi ca-se que a causa de pedir da AIME abarcou tanto a captação 
ilícita de sufrágio como também o abuso de poder político e 
econômico. 

3. O alegado dissídio jurisprudencial acerca da tese de 
preclusão da AIME não ultrapassa o juízo prévio de admissibilidade, 
uma vez que os recorrentes não realizaram o cotejo analítico e 
não demonstraram a similitude fática dos julgados. Ademais, 
diferentemente do que sustentam os Recorrentes, os fatos apurados 
na AIME não se limitam a março de 2004, momento da edição da Lei 
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Municipal n. 335/2004 (previsão abstrata de subsídio à população de 
baixa renda), mas, principalmente, aos dois meses que antecederam o 
pleito, ocasião em que ocorreu a efetiva concessão de subsídios para 
pagamento de contas de água.

4. O c. Tribunal Superior Eleitoral, na sessão de 22.04.2008, 
passou a entender pela possibilidade de abuso de poder econômico 
entrelaçado ao abuso de poder político: “Se o abuso de poder 
político consistir em conduta confi guradora de abuso de poder 
econômico ou corrupção (entendida essa no sentido coloquial e não 
tecnicamente penal), é possível o manejo da ação de impugnação de 
mandato eletivo” (REspe n. 28.040-BA, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 
de 1º.07.2008). No ponto, o voto de desempate do e. Min. Marco 
Aurélio também é elucidativo: 

(...)

Então, assento premissa necessária a passar ao exame da controvérsia 
sob o ângulo da impugnação ao mandato: a circunstância de se tratar 
de conduta vedada pela Lei n. 9.504/1997 não implica restrição, não 
afasta a formalização da ação de impugnação ao mandato e possibilidade 
de vir a ser acolhido o pedido. 

(...)

Está-se diante de quadro a revelar, além de conduta vedada, o 
acionamento do poder econômico da Prefeitura em prol, justamente, 
daqueles que se mostraram candidatos à reeleição.

5. Na espécie, abusa do poder econômico o candidato que 
despende recursos patrimoniais, públicos ou privados, dos quais detém 
o controle ou a gestão em contexto revelador de desbordamento ou 
excesso no emprego desses recursos em seu favorecimento eleitoral. 
Nesse contexto, o subsídio de contas de água pelo prefeito-candidato, 
consignado no v. acórdão regional, o qual se consumou com o 
favorecimento de 472 famílias do município nos 2 (dois) meses 
anteriores às eleições, e a suspensão do benefício logo após o pleito 
confi gura-se abuso de poder econômico com recursos públicos.

6. Uma vez constatado o abuso do poder econômico mediante 
o entrelaçamento com o abuso de poder político (v.g., conduta 
vedada), descabe alegar preclusão das alegações aduzidas na AIME. 
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Decorrência da tese inaugurada no REspe n. 28.040-BA, Rel. Min. 
Carlos Britto, DJ de 1º.07.2008.

7. A potencialidade da conduta, pelo consignado no v. 
acórdão recorrido, é evidente, considerando a quantidade de pessoas 
benefi ciadas (472 famílias) e a diferença de apenas 31 (trinta e um) 
votos entre o primeiro e o segundo colocado.

8. Quanto à inelegibilidade, observo que este c. Tribunal, no 
Agravo de Instrumento n. 8.892 relativo à AIJE n. 999/2004, cujos 
autos integram a AIME em apreço, entendeu que aos recorrentes 
nestes autos não poderia ser reconhecida a sanção (inelegibilidade), já 
que decorridos três anos das eleições (perda do objeto).

9. Não se conhece da alegada divergência jurisprudencial 
quanto à tese de que os atos impugnados na AIME seriam lícitos, 
uma vez que não foi demonstrada similitude fática dos julgados nem 
realizado o cotejo analítico. Ademais, uma vez constatado o abuso do 
poder econômico, descabe sustentar licitude da conduta.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa, desprovido

ACÓRDÃO

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 
unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-
lhe provimento, nos termos das notas taquigráfi cas.

Brasília, 21 de agosto de 2008.
Ministro Joaquim Barbosa, Vice-Presidente no exercício da 

Presidência
Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 23.09.2008

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Senhor Presidente, cuida-se, 
na origem, de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) 

Num. 48197883 - Pág. 87Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:24
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432466000000045995372
Número do documento: 20113022432466000000045995372

Num. 13843761 - Pág. 181



100 MSTJTSE, a. 2, (5): 13-172, abril 2010

Abuso do Poder Econômico ou Político

(fl s. 16-27) proposta pela Coligação Novos Rumos, fundada em captação 
ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico, com fulcro 
no art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal1 c.c. o art. 22 da Lei 
Complementar n. 64/19902 e art. 41-A da Lei n. 9.504/19973, contra José 
Henriques Ferreira e Ângelo Mendes de Morais, prefeito e vice-prefeito 
respectivamente eleitos no Município de Dionísio-MG nas eleições de 
2004.

Em sentença, às fl s. 428-446, a AIME foi julgada procedente, em 
razão do reconhecimento da prática de abuso de poder político com dimensão 
econômica, para cassar os diplomas dos impugnados, declará-los inelegíveis 
e determinar a posse imediata dos segundos colocados.

Contra a sentença foram interpostos recursos eleitorais ao e. TRE-
MG pelos impugnados e pela Câmara Municipal de Dionísio. O e. 
Tribunal Regional negou provimento ao recurso dos impugnados e julgou 
prejudicado o segundo recurso, em acórdão assim ementado:

Recursos. Ação de impugnação de mandato eletivo. Prefeito e 
Vice-Prefeito. Eleições 2004. Procedência.

1  Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias 
contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou 
fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na 
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

2  Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou o Ministério Público Eleitoral 
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos 
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso 
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de 
veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, (...).

3  Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, 
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fi m de obter-lhe 
o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o 
registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufi r, e 
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar 
n. 64, de 18 de maio de 1990.
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Preliminares:

1- Nulidade de sentença por seu caráter extra petita e cerceamento 
de defesa. Rejeitada. Menção expressa acerca do ilícito com a rubrica 
do abuso de poder. Adoção da teoria da substanciação quanto à causa 
de pedir. Desenvolvimento regular do feito no rito mais extenso. 
Ausência de prejuízo. Inexistência de nulidades.

2 - Falta de interesse de agir diante da preclusão da argüição 
do fato alegado como ilícito, o que se traduz na impropriedade da 
causa de pedir. Rejeitada. Aptidão dos fatos narrados a provocar a 
jurisdição eleitoral. Não-verifi cação da preclusão. Necessidade de 
análise do mérito para a verifi cação da adequação do fato à norma.

Mérito.

Celebração de convênio entre o Município e a Copasa para a 
concessão de serviços de abastecimento de água. Criação de subsídio 
para custeio da tarifa de água para a população de baixa renda, por 
meio de lei municipal. Majoração do subsídio por decreto. Concessão do 
benefício efetivada nos meses de agosto e setembro/2004, não obstante 
instrução para que o subsídio surtisse efeitos até março/2007. Suspensão 
do benefício em outubro/2004, apesar da lei revogadora do subsídio ter 
sobrevindo somente em dezembro/2004. Subsunção do fato narrado ao 
ilícito de abuso do poder. Art. 22 da LC n. 64/1990. Cabimento do 
manejo da AIME. Leis municipais utilizadas como instrumento de agir 
com a fi nalidade eleitoreira. Isenção concedida por Prefeito candidato 
à reeleição, apenas nos 2 meses anteriores ao pleito, e suspensa no mês 
seguinte à eleição. Desequilíbrio da isonomia na disputa eleitoral. 

Confi guração do abuso do poder econômico, político e de autoridade. 
Potencialidade lesiva de viciar a eleição, o que compromete a lisura do 
pleito.

Inobservância dos princípios constitucionais da impessoalidade e 
da moralidade na condução da res pública, conforme dicção do art. 
37 da CR/1988.

Inaplicabilidade do princípio da simetria do comando 
constitucional plasmado no art. 81, §§ 1º e 2º. Potencialidade 
de repercussão no campo das cláusulas pétreas. Inaplicabilidade 
do art. 224 do Código Eleitoral, visto que o objeto da AIME é a 
desconstituição do mandato e não a impugnação dos votos do 
candidato eleito. Assunção dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito 
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pelos segundos colocados no pleito, após a publicação do acórdão, 
inclusive referente a eventuais embargos de declaração opostos. 

Primeiro recurso a que se nega provimento. 

Segundo recurso prejudicado (fl s. 565-566).

Foram opostos embargos de declaração pelos ora recorrentes (fl s. 
634-635) os quais foram rejeitados (fl s. 637-643).

Inconformados, José Henriques Ferreira e Ângelo Mendes de Morais 
interpuseram recurso especial (fl s. 689-712), no qual se alega, em síntese, o 
seguinte:

a) violação ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, por suposta 
omissão do e. Tribunal Regional quanto à tese de que “a AIME não pode 
ser fundamentada em abuso de poder político e, por extensão, em conduta 
vedada” (fl . 693);

b) violação aos arts. 2º, 128, 249, § 2º e 460, todos do Código de 
Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial com o AG n. 4.659-MG, 
desta c. Corte, ao fundamento de que a r. sentença de primeiro grau e o v. 
acórdão seriam nulos em razão de julgamento extra petita e por cerceamento 
de defesa, “pois proposta a ação com base no art. 41-A, a condenação se 
fundou em abuso de poder político” (fl . 694);

c) dissídio jurisprudencial do v. acórdão recorrido, que entendeu 
não ter havido preclusão das alegações contidas na AIME, e o 
“RO n. 61-PR, Min. Costa Porto, JTSE v. 13, n. 3, p. 22” (fl . 687), desta 
c. Corte, no qual se assentou que “fatos supostamente acontecidos antes 
da escolha e registro do candidato, que não guardam relação direta com o 
pleito eleitoral e que não foram objeto de procedimento ou investigação 
judicial antes das eleições, não se prestam para fundamentar ação de 
impugnação de mandato eletivo (...)” (fl . 701);

d) dissídio jurisprudencial do v. acórdão atacado com jurisprudência 
deste e. Tribunal Superior, a qual se fi rmaria para que a AIME não pudesse 
apurar conduta vedada e abuso de poder político. Aduzem que, no caso, os 
fatos narrados na inicial subsumem-se à conduta vedada prevista no art. 73, 
IV, da Lei n. 9.504/1997;
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e) dissídio jurisprudencial do v. aresto recorrido com julgado desta c. 
Corte, ao argumento de que os atos impugnados na AIME seriam lícitos, 
não podendo ser enquadrados no abuso de poder político. No julgado 
tido por paradigma, foi consignado que “não caracteriza abuso de poder 
político a redução de imposto para um setor econômico se não se trata de 
ato episódico da administração, mas se insere no contexto de planejamento 
governamental” (fl s. 709-710).

Ao fi m, requerem o provimento do recurso para reformar o acórdão 
recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados na AIME.

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do 
recurso (fl s. 857-865).

Foram apresentadas contra-razões, às fl s. 887-898, nas quais se 
aduziu que:

a) não houve omissão, contrariedade ou obscuridade no 
v. acórdão recorrido;

b) não houve julgamento extra petita ou cerceamento de defesa, 
“pois a causa de pedir, o pedido e a sentença estão em perfeita harmonia” 
(fl . 896);

c) não foi violado o art. 14, § 10, da Constituição Federal, “pois 
o afastamento da prática de captação irregular de voto e a afi rmação da 
ocorrência de abuso de poder político e econômico, pelas instâncias 
inferiores, se devem à análise dos próprios fatos e provas trazidos aos autos, 
em consonância com o pedido formulado na inicial” (fl . 896);

d) ainda que se admitisse o enquadramento das condutas dos 
recorrentes no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/1997, não se poderia afastar a 
prática de abuso de poder político e econômico.

Dei parcial provimento ao recurso, mantendo, porém, a condenação 
em razão de subsistir abuso de poder econômico (fl s. 902-908). Todavia, 
o respectivo agravo regimental interposto por José Henriques e Ângelo 
Mendes foi provido para que o presente recurso especial fosse devidamente 
pautado e examinado pelo Colegiado (fl . 935).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Senhor Presidente, passo à 
análise pontual de cada fundamento do recurso especial.

 Violação ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral – Omissão do v. 
acórdão recorrido

Não assiste razão aos recorrentes no tocante à suposta omissão do 
v. acórdão recorrido.  É que a questão relativa à possibilidade de a AIME 
ser fundamentada em abuso de poder político e em conduta vedada foi 
analisada no v. aresto, verbis:

Mister esclarecer ser perfeitamente cabível o manejo da AIME por 
abuso do poder político e de autoridade, visto que, como bem elucidou 
o culto Procurador Regional Eleitoral em parecer exarado nos autos do 
AIME n. 660/2005: “ambas as expressões – abuso do poder político 
e dos meios de comunicação social – comportam leituras possíveis, 
quando conectadas com as exigências de potencialidade lesiva e risco à 
legitimidade do Pleito. Por isso, parece-nos sufi ciente o disposto no art. 
22 da LC n. 64/1990” (à fl . 948) (fl . 589).

 Violação aos arts. 2º, 128, 249, § 2º e 460 do Código de Processo 
Civil e dissídio jurisprudencial – Julgamento extra petita e cerceamento 
de defesa:

Não merece prosperar a suposta divergência jurisprudencial e a 
alegada violação aos arts. 2º, 128, 249, § 2º, e 460 do Código de Processo 
Civil. Aduzem os recorrentes que tanto na r. sentença quanto no v. acórdão 
houve julgamento extra petita e cerceamento de defesa pelo fato de a 
ação ter sido proposta com base no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997 e a 
condenação ter-se baseado em abuso de poder político.

Ocorre que na causa de pedir e nos pedidos aduzidos na exordial da 
AIME houve menção expressa à captação ilícita de sufrágio e ao abuso de poder 
político e econômico, conforme ressaltou o v. acórdão regional:
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a peça inaugural narra os fatos e traz clara e reiterada fundamentação 
jurídica acerca do ilícito com a rubrica do abuso do poder capitulado 
no art. 22 da LC n. 64/1990, o que afasta a alegada contrariedade aos 
artigos supramencionados do CPC (2º, 128, 293 e 460). Para melhor 
ilustrar, trago à lume trecho do pedido contido na proemial, à fl . 11, 
em que há menção expressa sobre o ilícito com a rubrica do abuso 
do poder:

(...) f) seja julgada procedente a presente representação 
eleitoral, acatando-se a tese da captação ilegal de sufrágio, nos 
termos do art. 41-A, alicerçada pelas inúmeras provas carreadas 
aos autos, de abuso de poder político e econômico, na mais 
variada especifi cidade e quantidade, a inúmeros eleitores do 
pequeno município de Dionísio-MG, tudo em vista (sic) o 
voto, ao ponto de o ataque desmedido à vontade do eleitor, 
desabou também para as raias de contaminação da lisura 
de todo o processo eleitoral, declarando a inelegibilidade e, 
corolário, cassando-se-lhes o registro de candidatura e ou 
diplomas se já diplomados à época da sentença, diplomando 
e dando posse ao segundo colocado e, nos termos da lei seja 
imposto aos mesmos efi cácia imediata da sentença, negando-
lhes o efeito suspensivo dos recursos, porventura interpostos, 
nos termos do artigo de lei supra citado (fl . 574).

Assim, verifi ca-se que, ao contrário do alegado pelos ora recorrentes, 
a causa de pedir e o pedido da AIME abarcaram tanto a captação ilícita de 
sufrágio como o abuso de poder político e econômico. Não ocorrente, pois, 
julgamento extra petita, uma vez que o v. acórdão regional reconheceu a 
prática de abuso de poder político e econômico.

 Dissídio jurisprudencial – Preclusão das alegações aduzidas na 
AIME

No que tange ao alegado dissídio jurisprudencial entre o 
v. acórdão recorrido, que entendeu não ter havido preclusão das alegações 
aduzidas na AIME, e o “RO n. 61-PR, Min. Costa Porto, JTSE v. 13, n. 3, 
p. 22” (fl . 687) desta c. Corte, o recurso não ultrapassa o juízo prévio de 
admissibilidade. É que os recorrentes limitaram-se a transcrever trechos 
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do acórdão paradigma, não cuidando de realizar o cotejo analítico e de 
demonstrar a similitude fática dos julgados (fl s. 701-704).

Mesmo que se considere os posicionamentos que atenuam 
a exigência do cotejo, não procede a alegação de preclusão. É que, 
diferentemente do que sustentam os recorrentes, os fatos apurados na 
AIME não se limitam a março de 2004, momento da edição da Lei Municipal 
n. 335/2004 (previsão abstrata de subsídio à população de baixa renda), 
mas, principalmente, aos dois meses que antecederam o pleito, ocasião em 
que ocorreu a efetiva concessão de subsídios. Fatos, portanto, apuráveis em 
AIME, especialmente porque posteriores ao registro das candidaturas. 
A propósito:

Mandato eletivo. Cassação. Governador de Estado. Ação de 
impugnação. CF, art. 14, parágrafos 10 e 11. Auto-aplicabilidade. 
Procedimento. Julgamento. Competência.

1. (...)

2. (...)

3. Preclusão: a notícia de ocorrência de fraude, corrupção ou 
abuso do poder econômico praticados no curso do processo eleitoral 
deve ser levada ao conhecimento do órgão jurisdicional competente 
no prazo previsto no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, 
não se podendo falar de preclusão se proposta a tempo. 

4. (...)

5. (...) (RO n. 11.640-PR, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, DJ 
de 08.04.1994).

Outrossim, como será explicitado mais adiante, este e. TSE, 
recentemente, admitiu o ajuizamento de AIME na hipótese de 
entrelaçamento de abuso de poder político com abuso de poder econômico, 
mesmo que se cogite de conduta vedada (REspe n. 28.040-BA, Rel. e. Min. 
Carlos Ayres Britto, DJ de 1º.07.2008).

Não há, enfi m, preclusão das alegações postas na AIME, porquanto 
o e. TRE-MG reconheceu que a ação foi proposta com base tanto no abuso 
do poder político quanto no abuso de poder econômico.
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 Dissídio jurisprudencial – Abuso de poder econômico entrelaçado 
com abuso de poder político

Quanto à alegação de divergência jurisprudencial acerca do 
descabimento da AIME com fundamento em abuso do poder político, 
verifi co que, de fato, é entendimento desta c. Corte que a AIME não é a via 
adequada para apurar abuso do poder exclusivamente político. 

Destaquei a palavra “exclusivamente” não por acaso. É que o c. 
Tribunal Superior Eleitoral no REspe n. 28.040-BA, Rel. Min. Carlos 
Britto, DJ de 1º.07.2008, passou a entender pela possibilidade de conduta 
vedada ser examinada, em razão das peculiaridades do caso, sob o prisma do 
abuso do poder econômico e, pois, passível de constatação em AIME. 

Observo que tal decisão foi publicada posteriormente a sessão que 
deu provimento ao agravo regimental para que este recurso especial fosse 
pautado. Sigo, assim, o novo entendimento (REsp. n. 28.040-BA).

No voto de desempate do e. Min. Marco Aurélio, fi cou consignado 
o seguinte:

[...].

Então, assento premissa necessária a passar ao exame da controvérsia 
sob o ângulo da impugnação ao mandato: a circunstância de se tratar 
de conduta vedada pela Lei n. 9.504/1997 não implica restrição, não 
afasta a formalização da ação de impugnação ao mandato e possibilidade 
de vir a ser acolhido o pedido. 

[...]

Está-se diante de quadro a revelar, além de conduta vedada, o 
acionamento do poder econômico da Prefeitura em prol, justamente, 
daqueles que se mostraram candidatos à reeleição. Sem dispêndio, 
abusando do poder de aluguel dos ônibus pela Prefeitura, lograram 
proveito a todos os títulos condenável. Daí concluir, ante esses 
fundamentos, pelo desprovimento do recurso.

O v. acórdão fi cou assim ementado:

Recurso especial eleitoral. Ação de impugnação de mandato 
eletivo. § 10 do artigo 14 da Constituição Federal: causas ensejadoras.
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1. O abuso de poder exclusivamente político não dá ensejo ao 
ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo (§ 10 do 
artigo 14 da Constituição Federal).

2. Se o abuso de poder político consistir em conduta confi guradora 
de abuso de poder econômico ou corrupção (entendida essa no sentido 
coloquial e não tecnicamente penal), é possível o manejo da ação de 
impugnação de mandato eletivo.

3. Há abuso de poder econômico ou corrupção na utilização 
de empresa concessionária de serviço público para o transporte de 
eleitores, a título gratuito, em benefi cio de determinada campanha 
eleitoral.

Recurso desprovido. (REspe n. 28.040-BA, Rel. Min. Carlos 
Britto, DJ de 1º.07.2008).

Vê-se que a alegação dos recorrentes de que os fatos, 
como delineados, ajustariam-se à conduta vedada (art. 73, IV, da Lei 
n. 9.504/19974), não compromete a análise sob o enfoque de abuso de poder 
econômico. 

No caso em apreço, verifi co que a AIME foi proposta também com 
base no abuso de poder econômico, além de captação ilícita de sufrágio (art. 
41-A da Lei n. 9.504/1997), conforme se verifi ca na transcrição da exordial 
pelo v. acórdão recorrido:

[...]

f) seja julgada procedente a Ação de Impugnação de Mandato 
Eletivo, acatando-se a tese da captação ilegal de sufrágio, nos termos 
do artigo 41-A, alicerçada pelas inúmeras provas carreadas aos autos, 
de abuso de poder político e econômico, na mais variada especifi cidade e 
quantidade, a inúmeros eleitores do pequeno município de Dionísio-
MG, tudo em vista o voto, ao ponto de o ataque desmedido à 

4  “Art. 73 – São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

IV – 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 subvencionados pelo Poder 
Público.”
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vontade do eleitor, desabou também para as raias de contaminação 
da lisura de todo o processo eleitoral [...] (fl . 574) (grifamos).

Nesse contexto, o e. Tribunal a quo, na análise do material fático-
probatório, concluiu que houve abuso de poder político e econômico:

Da leitura da inicial, percebe-se que os fatos apresentam-se em 
perfeita harmonia com as hipóteses previstas no art. 14, § 10, da 
CF/1988, uma vez que a ação de impugnação de mandato eletivo 
é proposta para apurar, dentre outras hipóteses, o abuso do poder, 
versando o caso acerca da eventual prática abusiva.

Assim, a autora não deixa dúvidas de que os fatos descritos 
caracterizam suposta prática abusiva, tendo fundamentado a ação com 
base no citado art. 14, § 10, da CF/1988 (fl s. 582-583).

Houve inequívoco abuso do poder econômico, político e de 
autoridade, conforme plasmado na norma aplicável (art. 22 da LC n. 
64/1990), que comporta uma das hipóteses de cabimento da AIME 
(fl . 592).

Eis os fatos nos moldes em que foram descritos pelo 
v. acórdão recorrido:

Narram os autos que, em dezembro de 2003, houve celebração 
de convênio entre o Município de Dionísio e a Copasa com vistas à 
concessão dos serviços de abastecimento de água naquele município, 
com base legal na Lei Municipal n. 183/1997. 

Em março de 2004 foi sancionada a Lei Municipal n. 335, que teve 
como objeto custear o valor da tarifa de água fornecida pela Copasa 
para a população de baixa renda, tendo sido o subsídio no valor 
de R$4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos), posteriormente 
majorado, por decreto municipal, para o valor de R$5,13 (cinco 
reais e treze centavos). 

Entretanto, o referido subsídio criado pela Lei Municipal 
n. 335/2004 apenas ocorreu efetivamente nos meses que antecederam ao 
pleito municipal de 2004, ou seja, nos meses de agosto e setembro de 2004, 
não obstante ter sido instituído para surtir efeitos até 06.03.2007. 

Em que pese ainda estar em vigor a Lei Municipal n. 335/2004 - 
autorizativa do benefi cio resultante dos subsídios nas faturas da Copasa, 
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direcionado às famílias de baixa renda do Município de Dionísio - no 
mês de outubro de 2004, logo após o pleito municipal, o subsídio deixou 
de ser concedido, ainda que a futura Lei revogadora n. 350/2004, de tal 
subsídio somente sobreviesse em dezembro de 2004. 

Passando em revista as provas carreadas aos autos, insta ressaltar 
que o caderno probatório concentra-se, basicamente, em inúmeras 
faturas da Copasa, degravação de comício, instrução do feito com 
depoimento pessoal dos impugnados e 3 (três) testemunhas arroladas 
pela coligação autora não havendo oitiva de testemunhas arroladas 
pelos impugnados, renunciaram à oitiva –, cópia das leis municipais 
citadas e convênio estabelecido pelo município com a Copasa.

(...) Nesse rumo de idéias, é de ver que os subsídios concedidos 
pelo executivo municipal nas faturas da Copasa, convenientemente, 
recaíram nos dois meses imediatamente anteriores ao pleito, ou seja, 
agosto e setembro de 2004, não obstante a Lei Municipal concessiva (n. 
335/2004) já vigorar desde março daquele ano.

Corroborando, há que ressaltar que tamanha foi a manobra 
utilizada que as faturas desses dois meses anteriores ao pleito de 2004, 
agosto e setembro, vieram zeradas, consoante numerosas provas dos 
autos. Ou seja, mais do que o propalado subsídio de R$ 5,13 (cinco 
reais e treze centavos), também anteriores débitos, tudo foi perdoado, o 
que revela o objetivo eleitoreiro detrás de tal agir estratégico, que não se 
confunde com atos de regular gestão da coisa pública como asseveram os 
recorrentes. (fl s. 588-591).

Com efeito, o subsídio de contas de água pelo prefeito-candidato, 
consignado no v. acórdão regional, o qual se consumou com o favorecimento 
de 472 famílias de “baixa renda” do município nos 2 (dois) meses anteriores às 
eleições, e a suspensão do benefício logo após o pleito confi gura-se abuso de poder 
econômico com recursos públicos.

Ademais, trecho do v. acórdão recorrido evidencia que, em plena 
campanha eleitoral (comício realizado no dia 26 de setembro de 2004, 
vésperas do pleito), o recorrente valeu-se do subsídio de contas de água para 
fi ns eleitoreiros. Eis transcrição constante do v. acórdão da manifestação do 
recorrente em comício:

[...]
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A oposição tá usando em palanque a onde não tem 
proposta, onde fala mal da Copasa, de Iluminação Pública, 
eu quero dizer a população de Dionísio e todo mundo sabe 
disso, que se precisar de pagar a água de todo mundo eu 
pago como paguei várias vezes em minha vida, como atendi 
a população a anos atrás nunca “embrulli” (...) a Copasa vai 
fi car, se precisar de pagar conta por conta eu pago mas ela 
vai fi car, eu tenho que ter peito para falar isso, e muito. (sic, 
fl s. 29-29) 

(..), como mandei um projeto quando voltei a prefeitura para aliviar 
as pessoas de renda menor, pagando água a 472 famílias, vamos ampliar 
o projeto para atender pessoas que moram em casa com metragem maior, 
que eu to vendo que realmente a conta ta um pouco alta, mas isso não é 
discurso para se fazer em palanque, não tem proposta melhor? (sic, fl . 28)
 (fl s. 592-593).

Do mesmo acórdão, colhe-se o exame desses fatos:

[...]

É inconteste que houve vinculação à pessoa do então Prefeito 
ao mencionar “eu pago”, “como paguei várias vezes”, o que revela 
o proveito pessoal e político do que deveria ser mencionado como 
obra de cunho social do executivo municipal, ou seja, aqui norteiam 
os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade na 
condução da res pública, conforme dicção do art. 37 do CR/1988, 
que também foram inobservados. 

Reportando à degravação da fala do candidato à reeleição no 
comício realizado às vésperas das eleições, houve, inclusive, promessa 
de aumentar a abrangência do “projeto”, que, segundo o candidato, 
já abarcava 472 (quatrocentas e setenta e duas) famílias [...] (fl s. 592-
593)

De fato, o caso em apreço ilustra bem o quão desaconselhável é 
sustentar que o abuso de poder econômico alcança apenas a gestão abusiva 
de recursos privados. O e. Min. Marcelo Ribeiro, nos autos do cogitado 
REspe n. 28.040-BA, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 1º.07.2008, bem 
destacou:
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Mas há casos em que o abuso do poder político confi gura também o 
abuso do poder econômico, porque senão chegaríamos a contra-senso: o 
abuso feito com o dinheiro privado é vedado, e, com o dinheiro público, 
é permitido.

Entendo, enfi m, que abusa do poder econômico o candidato que despende 
recursos patrimoniais, públicos ou privados, dos quais detém o controle ou a 
gestão em contexto revelador de desbordamento ou excesso no emprego desses 
recursos em seu favorecimento eleitoral.

 Potencialidade da conduta

A potencialidade da conduta, por sua vez, foi bem examinada pelo v. 
acórdão recorrido, ao evidenciar a quantidade de benefi ciários (472 famílias) 
e a pequena diferença de votos em favor do recorrente: 

Nesse rumo de idéias, coaduno com a fundamentação trazida 
pela MM Juíza primeva e colaciono pela pertinência: 

Prosseguindo, infere-se dos autos que, enquanto a 
diferença de votos entre a chapa eleita e a segunda chapa foi de 
apenas 31 (trinta e um votos), ao menos 472 (quatrocentos e 
setenta e duas) residências foram benefi ciadas pelo projeto de lei 
editado pelo Chefe do Executivo, restando patente a capacidade 
dos atos praticados de terem infl uenciado o resultado da disputa 
eleitoral. (sic. fl . 431). 

É evidente e inconteste que os candidatos eleitos ao cargo de Prefeito 
e Vice-Prefeito foram benefi ciados ilicitamente, desigualando a disputa 
eleitoral. Muito embora não se exija nexo de causalidade entre a 
prática abusiva e resultado do pleito, o que, no entanto, deve ser 
considerado como mais um subsídio dentro do vasto conjunto 
probatório amealhado a pequena diferença de votos em favor dos 
recorrentes (trinta e um), como transcrito supra da sentença primeva 
(fl s. 593-594).

É evidente, pois, que não se pode ignorar a contribuição desses fatos 
para o comprometimento da lisura do pleito.
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 Dissídio jurisprudencial – Licitude das condutas impugnadas

Não conheço da alegada divergência jurisprudencial quanto à tese 
de que os atos impugnados na AIME seriam lícitos, uma vez que não foi 
demonstrada a similitude fática dos julgados, bem como não foi feito o 
necessário cotejo analítico. Ademais, uma vez constatado o abuso do poder 
econômico, descabe sustentar licitude da conduta.

Por fi m, observo que, quanto à inelegibilidade, este c. Tribunal, no 
Agravo de Instrumento n. 8.892 relativo à AIJE n. 999/2004, cujos autos 
integram a AIME em apreço, entendeu que aos também Recorrentes nestes 
autos, não poderia ser aplicada a sanção (inelegibilidade), uma vez que 
decorridos três anos das eleições (perda do objeto).

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta 
nego-lhe provimento.

É o voto. 

 PEDIDO DE VISTA

O Sr. Ministro Henrique Neves: Senhor Presidente, acredito que 
seja natural no início da judicatura haver algumas dúvidas. Assim, peço 
licença para pedir vista do processo e examinar esse tema por outro ângulo, 
embora sem divergência com o ministro relator.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Henrique Neves: Senhor Presidente, o julgamento 
deste feito teve início na sessão de 7 de agosto passado. Recordo que se trata 
de recurso especial em ação de impugnação de mandato eletivo, que visa à 
declaração de nulidade e reforma do v. acórdão regional que tem a seguinte 
ementa:

Recursos. Ação de impugnação de mandato eletivo. Prefeito e 
Vice-Prefeito. Eleições 2004. Procedência. 
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Preliminares:

1- Nulidade de sentença por seu caráter extra petita e cerceamento 
de defesa. Rejeitada. Menção expressa acerca do ilícito com a rubrica 
do abuso de poder. Adoção da teoria da substanciação quanto à causa 
de pedir. Desenvolvimento regular do feito no rito mais extenso. 
Ausência de prejuízo. Inexistência de nulidades.

2 - Falta de interesse de agir diante da preclusão da argüição 
do fato alegado como ilícito, o que se traduz na impropriedade da 
causa de pedir. Rejeitada. Aptidão dos fatos narrados a provocar a 
jurisdição eleitoral. Não-verifi cação da preclusão. Necessidade de 
análise do mérito para a verifi cação da adequação do fato à norma.

Mérito.

Celebração de convênio entre o Município e a Copasa para a 
concessão de serviços de abastecimento de água. Criação de subsídio 
para custeio da tarifa de água para a população de baixa renda, por 
meio de lei municipal. Majoração do subsídio por decreto. Concessão do 
benefício efetivada nos meses de agosto e setembro/2004, não obstante 
instrução para que o subsídio surtisse efeitos até março/2007. Suspensão 
do benefício em outubro/2004, apesar da lei revogadora do subsídio ter 
sobrevindo somente em dezembro/2004. Subsunção do fato narrado ao 
ilícito de abuso do poder. Art. 22 da LC n. 64/1990. Cabimento do 
manejo da AIME. Leis municipais utilizadas como instrumento de agir 
com a fi nalidade eleitoreira. Isenção concedida por Prefeito candidato 
à reeleição, apenas nos 2 meses anteriores ao pleito, e suspensa no mês 
seguinte à eleição. Desequilíbrio da isonomia na disputa eleitoral. 

Confi guração do abuso do poder econômico, político e de autoridade. 
Potencialidade lesiva de viciar a eleição, o que compromete a lisura do 
pleito.

Inobservância dos princípios constitucionais da impessoalidade e da 
moralidade na condução da res pública, conforme dicção do art. 37 
da CR/1988. Inaplicabilidade do princípio da simetria do comando 
constitucional plasmado no art. 81, §§ 1º e 2º. Potencialidade 
de repercussão no campo das cláusulas pétreas. Inaplicabilidade 
do art. 224 do Código Eleitoral, visto que o objeto da AIME é a 
desconstituição do mandato e não a impugnação dos votos do 
candidato eleito. Assunção dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito 
pelos segundos colocados no pleito, após a publicação do acórdão, 

Num. 48197883 - Pág. 102Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:24
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432466000000045995372
Número do documento: 20113022432466000000045995372

Num. 13843761 - Pág. 196



115

Ministros do STJ no TSE -  Ministro Felix Fischer

inclusive referente a eventuais embargos de declaração opostos. 
Primeiro recurso a que se nega provimento. Segundo recurso 
prejudicado.

Após a oportuna sustentação oral, o eminente Ministro Felix Fischer 
– Relator do feito – votou no sentido de afastar as preliminares argüidas e 
de conhecer, parcialmente, do recurso, e nesta parte negar-lhe provimento.

Para tanto, o ilustre Relator considerou, em suma, que os autos 
revelam hipótese de abuso de poder político com repercussão econômica 
derivada do uso indevido de recursos públicos, recordando o entendimento 
consolidado, por maioria, no julgamento do Recurso Especial n. 28.040-
BA, da relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto.

Em razão da complexidade do tema, dos termos da sustentação e do 
memorial apresentado pelos Recorrentes, pedi vista dos autos.

Adianto que meu voto é no sentido de acompanhar o eminente 
Ministro Felix Fischer, conhecendo parcialmente do recurso, e nesta parte, 
negando-lhe provimento. Faço-o, porém, por fundamento diverso em 
relação à questão do abuso de poder político.

Passo a análise do Recurso, na ordem em que os temas foram 
apresentados.

Alegação de violação dos incisos I e II do artigo 275 do Cód. 
Eleitoral.

No que tange à alegação de violação aos incisos I e II do artigo 
275 do Código Eleitoral, o que se verifi ca é que o Recorrente, perante o 
Tribunal Regional Eleitoral, apontou como omisso tema já sufi cientemente 
analisado pelo acórdão embargado, como, aliás, foi claramente identifi cado 
no acórdão dos embargos de declaração. Não há, pois violação à lei que 
enseje o conhecimento do recurso nesta parte. Acompanho o relator, neste 
ponto.

Alegação de ofensa aos artigos 2º, 128, 249, § 2º e 460 do CPC.

A alegação de julgamento extra-petita e cerceamento de defesa não 
procede.
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É certo que o Autor, na inicial, concentrou seus argumentos na 
prática de captação ilícita de sufrágio, apontando os fatos que entendia 
caracterizar essa hipótese legal. Contudo, depreende-se da inicial a 
afi rmação:

A fundamentação legal nos remete a certeza de que os fatos 
apresentados na inicial são vedados pela legislação eleitoral e 
fortemente censurados, assim como, severamente, em razão do abuso 
do poder econômico, político ou de autoridade. Vejamos:... (fl s. 22).

No pedido inicial, tal como registrado pelo acórdão regional, 
claramente constou:

(...) f) seja julgada procedente a Ação de Impugnação de 
Mandato Eletivo, acatando-se a tese da captação ilegal de sufrágio, 
nos termos do artigo 41-A, alicerçada pelas inúmeras provas carreadas 
aos autos, de abuso de poder político e econômico, na mais variada 
especifi cidade e quantidade, a inúmeros eleitores do pequeno município 
de Dionísio-MG, tudo em vista o voto, ao ponto de o ataque desmedido 
à vontade do eleitor, desabou também para as raias de contaminação 
da lisura de todo o processo eleitoral, declarando a inelegibilidade e, 
corolário, cassando-se-lhes o registro de candidatura e ou diplomas 
se já diplomados à época da sentença, diplomando e dando posse 
ao segundo colocado e, nos termos da lei seja imposto aos mesmos 
efi cácia imediata da sentença, negando-lhes o efeito suspensivo dos 
recursos, porventura interpostos, nos termos do artigo de lei supra 
citado. (Acórdão regional, fl s. 574)

A r. sentença de primeira instância julgou procedente a ação. Dos 
fundamentos adotados pelo Magistrado, recolhe-se que S. Exa. entendeu:

a) Não ser aplicável o art. 41-A da Lei das Eleições, no caso, em 
face da falta de demonstração de pedido expresso de voto a condicionar o 
oferecimento da benesse;

b) Haver violação do artigo 10, XI, da Lei n. 8.429/1992, por ter 
ocorrido liberação de verba pública sem a estrita observância das normas 
pertinentes; e

c) Que o caso “encontra correspondência com o art. 22 da Lei 
Complementar n. 64/1990, eis que se utilizou do múnus público, 
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com desvio de fi nalidade, para infl uenciar o eleitorado, contribuindo 
decisivamente para a alteração do resultado do certame”; 

No v. acórdão regional, que substituiu a sentença, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais afi rmou, dentre outros pontos, que:

1) A sentença afastou a aplicação do artigo 41-A e, portanto “houve 
a diminuição objetiva da demanda quanto à matéria controvertida que, 
neste momento processual, limita-se ao ilícito fulcrado no art. 22 da LC n. 
64/1990 (abuso do poder), objeto de condenação na sentença objurgada e 
alvo expresso do apelo recursal.” (fl . 587)

2) “Houve inequívoco abuso do poder econômico, político e de 
autoridade, conforme plasmado na norma aplicável (art. 22 da LC n. 
64/1990), que comporta uma das hipóteses de cabimento da AIME” (fl . 
592);

3) “Assim, a interferência do poder econômico, político e de 
autoridade em prejuízo da liberdade de voto e da lisura do pleito vicia a 
vontade política do eleitor, tendo como conseqüência a impugnação e 
cassação do mandato obtido desta forma” (fl . 596).

Havendo correlação entre o pedido e o dispositivo das decisões 
recorridas não há que se falar em sentença extra petita ou de natureza 
diversa da pleiteada pelo Autor da ação. Repita-se, o autor argumentou 
que teria ocorrido a prática de captação ilícita de sufrágio, abuso do poder 
econômico, político e de autoridade. As instâncias ordinárias afastaram a 
questão da captação ilícita de sufrágio, mas entenderam presente o abuso 
em suas variadas formas.

Ainda em relação a este ponto, o recurso especial argüiu a má 
aplicação do artigo 219 do Código Eleitoral, uma vez que o prejuízo aos 
Recorrentes decorreria da própria sentença. 

Contudo, a menção ao referido artigo não compôs, propriamente, as 
razões pelas quais o Eg. TRE-MG rejeitou a preliminar de julgamento extra 
petita. A consideração lançada pelo eminente Relator da Corte Regional 
teve nítido caráter lateral, quando afi rmou que, além dos fundamentos 
deduzidos para rejeitar a preliminar, o feito teria corrido pelo rito mais 
extenso não havendo prejuízos para a defesa.
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Seguem os Recorrentes afi rmando que “o que delimita a lide é o 
pedido e, no caso, a autora requereu o reconhecimento da prática de 
captação ilícita da conduta descrita no art. 41-A...” e diz: “parece óbvio que 
a captação ilícita de sufrágio é espécie do gênero abuso: se os impugnantes 
se defenderam do menos, não poderiam ser condenados pelo mais, em 
especial quando o art. 41-A foi conclusivamente afastado”.

Em relação à primeira assertiva, o entendimento desta Corte é 
pacífi co no sentido de que “os limites do pedido são demarcados pela ratio 
petendi substancial, vale dizer, segundo os fatos imputados à parte passiva, e 
não pela errônea capitulação legal que deles se faça” (Ag-TSE n. 3.066, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 17.05.2002)5.

Em relação ao segundo ponto, onde os Recorrentes afi rmam que 
a hipótese do artigo 41-A seria espécie do gênero abuso entendo, com as 
devidas vênias, que há manifesto engano na afi rmação. 

A regra do artigo 41-A constitui, em si, norma de conduta imposta 
aos candidatos no período eleitoral que visa, essencialmente, proteger 
a vontade do eleitor, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao 
afi rmar a sua constitucionalidade no julgamento da ADI n. 3.592, relator o 
Ministro Gilmar Mendes (DJ 02.02.2007).

A hipótese do artigo 41-A difere, pois, da do abuso porquanto no 
primeiro o bem protegido é a vontade singular do eleitor, enquanto que o 
abuso – mencionado no § 9º, do art. 14 da Constituição – visa proteger a 
coletividade dos eleitores e a igualdade de chances entre os candidatos.

Nada impede, contudo, que práticas sucessivas e múltiplas de 
captação ilícita de sufrágio possam caracterizar também abuso do poder 
econômico, em razão de sua extensão e alcance de parcela signifi cativa da 
coletividade.

No caso, todavia, a discussão em torno da confi guração ou não da 
prática de captação ilícita de sufrágio é estéril, uma vez que a sentença de 
primeiro grau afastou a tipifi cação e não houve recurso neste ponto pelo 

5  No mesmo sentido: REspe n. 28.013, Rel. Min. José Delgado, DJ 14.09.2007; REspe 
n. 25.531, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ 11.12.2006; AG n. 5.817, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ 
16.09.2005.
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interessado. Daí, inclusive, o acórdão regional ter afi rmado ter ocorrido “a 
diminuição objetiva da demanda quanto a matéria controvertida”. 

Alegação de Preclusão.

Sustentam os Recorrentes que teria ocorrido a preclusão da matéria 
debatida nos autos, pois os fatos seriam anteriores ao próprio registro da 
candidatura. Neste sentido, apontam divergência com o acórdão n. 61 
deste Tribunal.

A alegação não prospera. Não há similitude fática entre o quanto 
decidido pelo acórdão recorrido e o paradigma apontado. O Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais, no presente caso, foi enfático ao 
resumir que:

...pela análise das provas, (...) fi cou evidenciada a prática abusiva, 
uma vez que o benefício foi concedido apenas nos meses de agosto 
e setembro, quando o subsídio tinha sido autorizado de março de 
2004 até dezembro do referido ano, quando então houve revogação 
da respectiva lei. (acórdão regional, fl . 601).

No precedente citado (RO n. 61) a hipótese versava sobre fatos 
que teriam ocorrido antes do registro dos candidatos, relacionados com 
propaganda realizada fora do período crítico das eleições e que, como 
consta da ementa do paradigma, “não guardam relação direta com o pleito 
eleitoral”. No presente caso, a situação é completamente diversa, pois os 
refl exos diretos incidiram justamente no período crítico das eleições.

Recordo-me, ainda, que na própria sustentação oral, o eminente 
advogado dos Recorrentes apontou que a questão dos subsídios das 
contas de água tornou-se um dos grandes temas das campanhas eleitorais, 
culminando, como registra o acórdão regional, em pronunciamento do 
Recorrente em comício eleitoral às vésperas do pleito. Evidente, portanto, 
a relação direta dos fatos com o pleito eleitoral, ao contrário da hipótese do 
paradigma.

Portanto, a suposta divergência jurisprudencial não socorre aos 
Recorrentes, pelo que acompanho o eminente Relator também neste ponto, 
não conhecendo do recurso no particular.
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Impropriedade da Causa de Pedir.

Os recorrentes sustentam que haveria impropriedade da causa de 
pedir, por não ser possível a invocação nem de conduta vedada, nem de 
abuso de poder político por meio da ação de impugnação de mandato 
eletivo.

Neste ponto, adoto fundamento diverso do estabelecido no voto do 
eminente relator.

Distingo as duas questões postas pelos Recorrentes que dizem 
respeito à impossibilidade de apuração, em AIME: (i) da prática de 
condutas vedadas; e, (ii) de abuso de poder político.

Em relação às condutas vedadas, está correta a decisão regional 
quando afastou as alegações de preclusão levantada com base no precedente 
fi rmado no julgamento do RO n. 748, bem como da impropriedade da 
causa de pedir.

No caso se está diante de autos de uma ação de impugnação de 
mandato eletivo, cujo prazo de propositura está claramente previsto no 
próprio texto constitucional (CF, art. 14, § 10) e não pode ser alterado 
substancialmente pela legislação infraconstitucional ou por método de 
interpretação.

A prática de condutas vedadas, segundo a orientação deste 
Tribunal, realmente deve ser apurada nas representações do artigo 96, da 
Lei n. 9.504/1997, tal como assentado nos precedentes apontados pelos 
Recorrentes.

Porém, o possível enquadramento de um fato em uma das 
hipóteses previstas na Lei n. 9.504/1997 ou em qualquer outra norma 
infraconstitucional não retira, por si e em tese, a possibilidade do mesmo 
fato ser examinado como caracterizador de uma das situações previstas para 
o cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo. 

Entendimento semelhante, mutatis mutandi, foi adotado por esta 
Corte, por exemplo, no julgamento do RCED n. 608, onde os fatos 
apontados não foram considerados pela ótica das condutas vedadas, mas 
sim sobre o seu enquadramento na hipótese do inciso IV, do art. 262 do 
Código Eleitoral.  
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Da mesma forma, o eminente Ministro Marco Aurélio, ao proferir 
o voto de desempate no julgamento do Recurso Especial n. 28.040, 
distinguiu:

Então, assento premissa necessária a passar ao exame da 
controvérsia sobre o ângulo da impugnação ao mandato: a 
circunstância de se tratar de conduta vedada pela Lei n. 9.504/1997 
não implica restrição, não afasta a formalização da ação de 
impugnação ao mandato e possibilidade de vir a ser acolhido o 
pedido.

O acórdão regional considerou os fatos principalmente sobre o 
ângulo do abuso do poder, entendendo que os mesmos se amoldariam às 
hipóteses previstas no parágrafo 10, do art. 14 da Constituição Federal. 
A insistência em enquadrar os fatos no inciso IV, do artigo 73 da Lei n. 
9.504/1997 parte substancialmente dos Recorrentes.

Aliás, neste ponto, os fundamentos do Recurso Especial chegam a 
dar a impressão de que os Recorrentes, para afi rmar que não cometeram 
um ilícito, confi rmam a prática de outro. 

Como destaquei acima, a inicial, a sentença e o acórdão 
consideraram os fatos sob o ângulo do abuso do poder econômico, político 
e de autoridade. Assim, eventual caracterização destes fatos em uma ou 
mais hipóteses de conduta vedada não acarreta a impropriedade da causa 
de pedir.

Por outro lado, em relação à impossibilidade de apuração do abuso 
de poder econômico em AIME, o eminente relator negou provimento ao 
recurso, por compreender que – no caso – as decisões regionais apontaram 
para a prática de abuso de poder político com repercussão econômica.

Rogando as devidas vênias, entendo que a matéria não pode ser 
examinada, em razão de decisão anterior que foi favorável aos Recorrentes.

Com efeito, ao apreciar – pela vez primeira – o recurso especial 
o eminente relator, em decisão monocrática, conheceu parcialmente o 
recurso e, nesta parte, deu-lhe provimento para afastar a condenação 
dos recorrentes pela prática de abuso de poder político, como se vê do 
dispositivo da decisão singular de fl s. 902-908:
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Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa, dou-lhe 
provimento tão-somente para afastar a condenação pelo abuso do 
poder político, subsistindo, contudo, a condenação de cassação do 
mandato eletivo em razão do abuso do poder econômico, nos termos 
da r. sentença.

Cassada a liminar concedida nos autos da Medida Cautelar
 n. 2.246-MG.

Essa decisão foi alvo de agravo regimental interposto apenas pelos 
Recorrentes. O agravo foi provido para que o feito fosse incluído em pauta.

Entendo que o provimento do agravo regimental não pode ser 
prejudicial à parte que se utilizou desse recurso. No caso, como destacado 
pelo Min. Cezar Peluso, em célebre voto6 proferido no Supremo Tribunal 
Federal, é essencial se ter a noção de capítulo de sentença para o deslinde da 
controvérsia. 

A decisão monocrática do eminente relator se dividiu em dois 
capítulos, um em relação ao abuso do poder político, ao qual S. Exa. 
deu provimento ao recurso e, o segundo em relação ao abuso de poder 
econômico, que restou desprovido.

Contra essa decisão somente os Recorrentes interpuseram agravo 
regimental, visando reformar a manutenção da condenação imposta pelas 
instâncias regionais em razão da prática de abuso de poder econômico.

6  Trecho do voto proferido na AC n. 112, do Supremo Tribunal Federal, DJ 1º.12.2004.: (...)
Noção essencial para o desate da controvérsia é a de capítulo de sentença. Presente na teoria processual 
já nas obras de CHIOVENDA (Principii di diritto processuale civile.. 4ª ed. Napoli: Jovene, 1928, § 91)e 
CARNELUTTI (Capo di sentenza. In: Rivista di diritto processuale civile, 1933.) a idéia da cindibilidade 
do ato decisório em partes dotadas de certa autonomia amadureceu na obra de LIEBMAN (Parte o 
‘capo’ di sentenza. In Rivista di diritto processuale civile, 1964.), cuja construção teórica é a que mais 
bem se acomoda a nosso ordenamento jurídico-processual, conforme o demonstrou CÂNDIDO 
DINAMARCO (Capítulos de sentença. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 34.), porque identifi ca e 
restringe o conceito de capítulos de sentença às unidades elementares autônomas contidas no seu tópico 
propriamente decisório, quer versem o mérito, quer o tema do direito a pronunciamento sobre o mérito 
(capítulo que examina preliminares). E o método prático para distinguir o capítulo ou capítulos de 
sentença defi nitiva, que é a que aprecia o mérito da causa, está em correlacionar o teor decisório daquela 
com o pedido ou pedidos formulados, pois a resposta jurisdicional a cada um dos pedidos corresponde 
a um capítulo da sentença. Há, pois, na sentença defi nitiva que a todos responda em termos decisórios, 
para os acolher ou rejeitar, tantos capítulos quantos sejam os pedidos.
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Portanto, a discussão do capítulo relativo ao abuso de poder político 
decidida no despacho monocrático, ao meu ver, restou preclusa, não 
podendo ser modifi cada neste momento.

É certo, e deve ser registrado, que o entendimento desta Corte, 
no momento da decisão singular do relator era exatamente no sentido 
de não admitir o ajuizamento de AIME com base em abuso de poder 
político. A partir do julgamento do REspe n. 28.040-BA (Umburanas), 
o entendimento da Corte evoluiu para admitir o processamento da AIME 
quando o abuso de poder político confi gura, também, abuso de poder 
econômico ou corrupção, como anotado no voto proferido pelo eminente 
Relator na sessão de início do presente julgamento.

Conquanto tenha ocorrido a evolução da jurisprudência entre as 
duas decisões, entendo que o novo posicionamento não pode se sobrepor 
ao anterior, em razão da preclusão relativa ao capítulo da decisão atinente 
ao abuso de poder político.

Por essas razões, entendo que o recurso, neste ponto, já foi 
julgado. Isto, contudo, não altera o resultado prático do processo, pois, o  
provimento parcial, como destacado pelo Min. Felix Fischer em sua decisão 
monocrática, não enseja a alteração da conclusão do acórdão regional.

Realmente, como já dito, as decisões regionais consideraram que 
os fatos da causa caracterizariam abuso de poder econômico, político e de 
autoridade.

Excluída a análise sob a ótica do abuso de poder político e de 
autoridade, o fundamento relativo a confi guração, também, de abuso do 
poder econômico afi rmado pelas instâncias regionais é sufi ciente para a 
manutenção da decisão recorrida.

O acórdão regional afi rmou:

(...)

Pergunta-se: benefício tão fugaz realizado pelo executivo 
municipal concedido isoladamente apenas nos dois meses que 
antecederam ao pleito em que o Prefeito era candidato à reeleição 
e cessando no mês seguinte, mesmo que ainda em pleno vigor a Lei 
Municipal autorizativa n. 335/2004, constituiria programa social 
regular?
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A meu juízo, ao implementar esse agir estratégico, utilizando 
para tal mister a máquina administrativa municipal, o então prefeito 
e candidato à reeleição desequilibrou a isonomia na disputa eleitoral, 
ferindo de morte a normalidade e legitimidade das eleições.

Houve inequívoco abuso do poder econômico, político e de 
autoridade, conforme plasmado na norma aplicável (art. 22 da 
LC n. 64/1990), que comporta uma das hipóteses de cabimento da 
AIME. (Acórdão regional; fl s. 591-592).

Deste trecho, depreende-se que, bem ou mal, apontou-se como 
caracterizado e inequívoco o abuso de poder econômico. No acórdão 
regional, mais adiante, na mesma linha, concluiu-se, pela análise dos 
fatos, que: “a interferência do poder econômico, político e de autoridade em 
prejuízo da liberdade de voto e da lisura do pleito vicia a vontade política 
do eleitor, tendo como conseqüência a impugnação e cassação do mandato 
obtido desta forma.” (fl . 596).

Apesar de o acórdão regional ter apontado a confi guração do abuso 
de poder econômico, os Recorrentes no recurso especial não atacaram 
diretamente este tema, centrando seu inconformismo apenas nas questões 
relativas ao abuso de poder político e na licitude dos atos administrativos 
praticados.

É inviável a reforma da decisão recorrida na parte em que – 
analisando soberanamente as provas – o acórdão regional considerou 
confi gurada a hipótese de abuso de poder econômico, sem que o Recorrente 
tenha se insurgido diretamente sobre este tema no seu apelo.

Por outro lado, ainda que se compreendesse que as alegações de 
mérito dos Recorrentes – ao afi rmarem genericamente a inexistência 
de abuso de poder, sem identifi car se político ou econômico – seriam 
sufi cientes para enfrentar as conclusões do acórdão regional; não haveria 
como reformar a conclusão da decisão regional sem proceder ao reexame 
dos fatos e provas contidos nos autos, o que é inviável em recurso de 
natureza extraordinária (Súmulas n. 7, do STJ e 279 do STF).

Além disso, o acórdão regional também afi rmou a não observância 
dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, contidos 
no artigo 37 da Constituição da República, o que também não foi 
diretamente contraditado pelos Recorrentes.

Num. 48197883 - Pág. 112Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:24
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432466000000045995372
Número do documento: 20113022432466000000045995372

Num. 13843761 - Pág. 206



125

Ministros do STJ no TSE -  Ministro Felix Fischer

Senhor Presidente, duas outras questões:
A sentença de primeiro grau impôs sanção de inelegibilidade aos 

Recorrentes. Conquanto não seja possível a imputação de inelegibilidade 
em ação de impugnação de mandato eletivo, há perda superveniente do 
interesse na discussão do tópico, pois ultrapassado o prazo de três anos, 
contados das eleições de 2004.

Em relação à forma de execução do julgado, que determinou a posse 
dos segundo colocados, há outro recurso especial nos autos interposto 
pela Câmara de Vereadores, após o julgamento pela Corte Regional dos 
embargos de declaração por ela opostos. Esse segundo recurso especial não 
foi admitido na origem. O trancamento do recurso foi mantido por este 
Tribunal por meio do Agravo de Instrumento n. 8.944, ao qual foi negado 
seguimento por decisão monocrática, confi rmada pelo Plenário, estando 
conseqüentemente superada a discussão.

Assim, acompanho o voto do eminente Ministro relator, conhecendo 
em parte o recurso, mas negando-lhe provimento pelos fundamentos acima 
expostos.

ESCLARECIMENTO

O Sr. Ministro Ari Pargendler: Senhor Presidente, eu gostaria de 
fazer um registro: Não tenho como assente neste Tribunal que se tenha 
decidido, com força de se alterar a jurisprudência, que o abuso do poder 
econômico possa decorrer de ato de autoridade pública.

A meu juízo, abuso de poder econômico tem acepção muito própria: 
é abuso de quem tem o poder econômico, e não de quem tem o poder 
político.

Lembro-me de que o precedente citado, de relatoria do Ministro 
Carlos Ayres Britto, foi muito particular e isso está muito claro na ementa: 
há abuso do poder econômico ou corrupção. 

A cláusula do § 10 do artigo 14 cita abuso do poder econômico, 
fraude ou corrupção, e o Ministro Carlos Ayres Britto não foi muito claro 
na ementa, ao dizer: “Há abuso do poder econômico ou corrupção.” 

Num. 48197883 - Pág. 113Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:24
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432466000000045995372
Número do documento: 20113022432466000000045995372

Num. 13843761 - Pág. 207



126 MSTJTSE, a. 2, (5): 13-172, abril 2010

Abuso do Poder Econômico ou Político

Não sei se Sua Excelência entendeu que era abuso do poder 
econômico ou corrupção – que não são sinônimos; ou é uma coisa ou 
outra. Na continuação especifi ca qual o fato que se discutia: “Na utilização 
de empresa concessionária de serviço público para o transporte de eleitores 
a título gratuito em benefício de determinada campanha eleitoral.”

Para mim, trata de caso típico de abuso do poder político, que ele 
qualifi cou de econômico. 

Na verdade, usar empresa concessionária de serviço público, 
utilizando o poder político, pode até ser encarado – em sentido lato – como 
corrupção, então eu subscreveria o acórdão.

Portanto, só registro que esse é um tema em aberto.

O Sr. Ministro Henrique Neves: Excelência, permita-me, somente 
para esclarecer esse caso de Umburanas, cujo acórdão li na íntegra para 
preparar esse voto.

O relator, Ministro Carlos Ayres Brito, entendia que cabia AIME 
por abuso do poder político também.

O Ministro Marcelo Ribeiro entendia – salvo engano – que isso era 
possível apenas quando aquele abuso tivesse repercussão econômica, sob 
pena de se proibir gasto com dinheiro particular, e, o que seria pior, o 
abuso com dinheiro público não fi caria afastado.

O Ministro Cezar Peluso entendeu que era caso de corrupção. 
Por isso, talvez a ementa. O Ministro Caputo Bastos é que manteve o 
entendimento de que não caberia AIME por abuso de poder político, e o 
Ministro Marco Aurélio, ao desempatar, entendeu, e foi esse trecho que 
li, que a caracterização como conduta vedada ou abuso não afastaria o 
conhecimento pelo outro...

O Sr. Ministro Ari Pargendler: De qualquer maneira, sendo voto de 
desempate, não quer dizer que mudou a jurisprudência.

O Sr. Ministro Henrique Neves: Concordo. Mas o que trago à 
discussão é que, como foi dado provimento parcial, nessa parte, para dizer 
que a AIME não cabe por abuso do poder político, que era a jurisprudência 
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da época – depois aqui houve o agravo regimental e veio o julgamento do 
recurso especial –, entendo que essa matéria está superada neste processo, 
apenas.

O Sr. Ministro Ari Pargendler: Não estou me referindo ao voto de 
Sua Excelência, mas ao do Ministro Felix Fischer, que diz que pode.

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Detalhe – naquela ementa 
citada, no voto do e. Ministro Carlos Ayres Britto, consta: “[...] em conduta 
confi guradora de abuso de poder econômico ou corrupção (entendida essa 
no sentido coloquial e não tecnicamente penal) [...]”.

O Sr. Ministro Ari Pargendler: Exatamente. Nesse sentido, admito.

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Portanto, é possível o manejo 
de ação de impugnação de mandato eletivo.

Logo após, vem o voto de desempate do e. Ministro 
Marco Aurélio. Em síntese, houve essa decisão nesse sentido. Se porventura 
será mantido ou não, é outro problema.

O Sr. Ministro Ari Pargendler: Mas na continuação o Ministro 
Henrique Neves avançou dizendo que tinha sido alterado, tanto que 
enfatizou que na época a jurisprudência era essa.

O Sr. Ministro Henrique Neves: Eu disse que evoluiu nesse caso.

O Dr. André Dutra Dórea Ávila da Silva (Advogado): Excelência, 
para esclarecer questão de fato, até porque me parece que dois ministros não 
participaram do início do julgamento, quando inclusive houve sustentação 
oral, e assentar três pontos.

O primeiro ponto é que a sentença, confi rmada pelo acórdão 
regional, declarou expressamente que não fi cou confi gurada a corrupção 
eleitoral – e não foi mera análise de qualifi cação jurídica –; disse que não 
havia o dolo. Então, o cabimento da ação de impugnação de mandato 
eletivo por corrupção eleitoral estaria afastado.
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O segundo fato é que a ação de impugnação de mandato eletivo foi 
proposta em 29 de dezembro, muito depois das eleições, e a representação 
que a precedeu, no dia da diplomação – salvo engano, em 16 de dezembro. 

Daí a relevância da distinção entre abuso do poder econômico e 
abuso de autoridade. Se fi car caracterizado abuso de autoridade, houve a 
preclusão, pois o remédio próprio seria o recurso contra a expedição de 
diploma.

O Sr. Ministro Henrique Neves: Senhor Presidente, em relação a 
esses dois pontos, em relação a ter expurgado a corrupção – na verdade, não 
foi a corrupção –, a sentença disse que não se aplicava o artigo 41-A porque 
este exige dolo específi co para sua caracterização. Esse artigo trata de uma 
das hipóteses de corrupção que penso que a Constituição abarca, assim 
como o artigo 299 do Código Eleitoral, e há diferença entre um e outro.

Mas essa matéria eu já disse que houve diminuição objetiva da lide 
em relação apenas ao artigo 41-A. No que concerne ao segundo ponto, essa 
foi a questão em que já me manifestei aqui. Se caracteriza conduta vedada, 
se caracteriza o artigo 41-A, pode caracterizar inúmeras coisas. Para cada 
uma delas, há um remédio jurídico. Se caracteriza abuso, corrupção ou 
fraude, o remédio jurídico é a ação de impugnação de mandato eletivo e, 
por força de dispositivo constitucional, o prazo para interposição de recurso 
é de quinze dias. 

Não posso admitir que esse prazo seja antecipado, se a Constituição 
expressa claramente quinze dias após a diplomação. Se qualquer dessas 
matérias estiver presente, e assim é dito neste caso, não posso examinar se 
também caracterizariam outra coisa. O mesmo ocorre com um acidente de 
trânsito, que pode gerar perda de carteira, indenização por dano material e 
ajuizamento de ação penal. Cada um terá seu prazo de decadência.

O Sr. Ministro Joaquim Barbosa (Vice-Presidente no exercício da 
Presidência): Vossa Excelência acompanha a conclusão?

O Sr. Ministro Henrique Neves: Sim.
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RECURSO ORDINÁRIO N. 1.540 – CLASSE 27ª – PARÁ (Belém)

Relator: Ministro Felix Fischer
Recorrente: Durbiratan de Almeida Barbosa
Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin e outros
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Assistente do recorrido: Elza Abussafi  Miranda
Advogados: Robério Abdon D’ Oliveira e outros

EMENTA

Recurso ordinário. Ação de Investigação Judicial Eleitoral 
(AIJE) com base no art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990 e 
art. 30-A da Lei n. 9.504/1997. Irregularidades na arrecadação e 
gastos de recursos de campanha. Prazo para o ajuizamento. Prazo 
decadencial. Inexistência. Competência. Juiz auxiliar. Abuso de 
poder político. Conexão. Corregedor. Propositura. Candidato não 
eleito. Possibilidade. Legitimidade ativa. Ministério Público Eleitoral. 
Possibilidade. Sanção aplicável. Negativa de outorga do diploma ou 
sua cassação. Art. 30-A, § 2º. Proporcionalidade. Provimento.

1. O rito previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 
64/1990 não estabelece prazo decadencial para o ajuizamento da 
ação de investigação judicial eleitoral. Por construção 
jurisprudencial, no âmbito desta c. Corte Superior, entende-
se que as ações de investigação judicial eleitoral que tratam 
de abuso de poder econômico e político podem ser propostas até 
a data da diplomação porque, após esta data, restaria, ainda, 
o ajuizamento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo 
(AIME) e do Recurso Contra Expedição do Diploma (RCED). 
(REspe n. 12.531-SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 1º.09.1995 
RO n. 401-ES, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 1º.09.2000, 
RP n. 628-DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 17.12.2002). 
O mesmo argumento é utilizado nas ações de investigação fundadas 
no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997, em que também assentou-se 
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que o interesse de agir persiste até a data da diplomação (REspe n. 
25.269-SP, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 20.11.2006). Já no 
que diz respeito às condutas vedadas (art. 73 da Lei n. 9.504/1997), 
para se evitar o denominado “armazenamento tático de indícios”, 
estabeleceu-se que o interesse de agir persiste até a data das eleições, 
contando-se o prazo de ajuizamento da ciência inequívoca da prática 
da conduta. (QO no RO n. 748-PA, Rel. Min. Carlos Madeira, DJ 
de 26.08.2005 REspe n. 25.935-SC, Rel. Min. José Delgado, Rel. 
Designado Min. Cezar Peluso, DJ de 20.06.2006). 

2. Não houve a criação aleatória de prazo decadencial para o 
ajuizamento das ações de investigação ou representações da Lei n. 
9.504/1997, mas sim o reconhecimento da presença do interesse de 
agir. Tais marcos, contudo, não possuem equivalência que justifi que 
aplicação semelhante às hipóteses de incidência do art. 30-A da Lei n. 
9.504/1997. Esta equiparação estimularia os candidatos não eleitos, 
que por ventura cometeram deslizes na arrecadação de recursos ou 
nos gastos de campanha, a não prestarem as contas. Desconsideraria, 
ainda, que embora em caráter excepcional, a legislação eleitoral permite 
a arrecadação de recursos após as eleições (Art. 19, Resolução-TSE 
n. 22.250/2006). Além disso, diferentemente do que ocorre com a 
apuração de abuso de poder e captação ilícita de sufrágio não há outros 
instrumentos processuais – além da ação de investigação judicial e 
representação – que possibilitem a apuração de irregularidade nos 
gastos ou arrecadação de recursos de campanha (art. 30-A da Lei n. 
9.504/1997). Assim, tendo sido a ação ajuizada em 05.01.2007, não 
procede a pretensão do recorrente de ver reconhecida a carência de 
ação do Ministério Público Eleitoral em propor a representação com 
substrato no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997. Tendo em vista que a 
sanção prevista pela violação ao mencionado dispositivo representa 
apenas a perda do mandato, sua extinção é que revela o termo a partir 
do qual não mais se verifi ca o interesse processual no ajuizamento da 
ação. 

3. Durante o período eleitoral, os juízes auxiliares são 
competentes para processar as ações propostas com fulcro 
no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 (AgR-Rep n. 1.229-DF, Rel. 
Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 13.12.2006; RO n. 1.596-MG, 
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Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 16.03.2009), o que não exclui a 
competência do Corregedor, pela conexão, quando a ação tiver por 
objeto a captação ilícita de recursos cumulada com o abuso de poder 
econômico.

4. O Ministério Público Eleitoral é parte legítima para 
propor a ação de investigação judicial com base no art. 30-A 
(RO n. 1.596-MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 16.03.2009).

5. A ação de investigação judicial com fulcro no 
art. 30-A pode ser proposta em desfavor do candidato não 
eleito, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma é 
a moralidade das eleições, não havendo falar na capacidade 
de infl uenciar no resultado do pleito. No caso, a sanção de 
negativa de outorga do diploma ou sua cassação prevista no 
§ 2º do art. 30-A também alcança o recorrente na sua condição de 
suplente.

6. Na hipótese de irregularidades relativas à arrecadação e gastos 
de recursos de campanha, aplica-se a sanção de negativa de outorga 
do diploma ou sua cassação, quando já houver sido outorgado, nos 
termos do § 2º do art. 30-A. No caso, o recorrente arrecadou recursos 
antes da abertura da conta bancária, em desrespeito à legislação 
eleitoral, no importe de sete mil e noventa e oito reais (R$ 7.098,00), 
para a campanha de deputado estadual no Pará.

7. Não havendo, necessariamente, nexo de causalidade 
entre a prestação de contas de campanha (ou os erros dela 
decorrentes) e a legitimidade do pleito, exigir prova de 
potencialidade seria tornar inóqua a previsão contida no 
art. 30-A, limitado-o a mais uma hipótese de abuso de poder. 
O bem jurídico tutelado pela norma revela que o que está em 
jogo é o princípio constitucional da moralidade (CF, art. 14, 
§ 9º). Para incidência do art. 30-A da Lei n. 9.504/1997, necessária 
prova da proporcionalidade (relevância jurídica) do ilícito praticado 
pelo candidato e não da potencialidade do dano em relação ao pleito 
eleitoral. Nestes termos, a sanção de negativa de outorga do diploma 
ou de sua cassação (§ 2º do art. 30-A) deve ser proporcional à gravidade 
da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. No caso, a 
irregularidade não teve grande repercussão no contexto da campanha 
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em si. Deve-se, considerar, conjuntamente, que: a) o montante não se 
afi gura expressivo diante de uma campanha para deputado estadual 
em Estado tão extenso territorialmente quanto o Pará; b) não há 
contestação quanto a origem ou destinação dos recursos arrecadados; 
questiona-se, tão somente, o momento de sua arrecadação (antes da 
abertura de conta bancária) e, consequentemente, a forma pela qual 
foram contabilizados.

8. Quanto a imputação de abuso de poder, para aplicação 
da pena de inelegibilidade, necessária seria a prova de que o 
ilícito teve potencialidade para desequilibrar a disputa eleitoral, 
ou seja, que infl uiu no tratamento isonômico entre candidatos 
(“equilíbrio da disputa”) e no respeito à vontade popular 
(AG n. 7.069-RO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 14.04.2008, 
RO n. 781, Rel. e. Min. Peçanha Martins, DJ de 24.09.2004). 
No caso, não se vislumbra que as irregularidades na prestação 
de contas tenham tido potencial para infl uir na legitimidade do 
pleito, desequilibrando a disputa entre os candidatos e viciando a 
vontade popular. Assim, como a relevância da ilicitude relaciona-
se tão só à campanha, mas sem a demonstração da potencialidade 
para desequilibrar o pleito (afetação da isonomia), não há falar em 
inelegibilidade.

9. Recurso ordinário provido para afastar a inelegibilidade do 
candidato, uma vez que não foi demonstrada a potencialidade da 
conduta para desequilibrar o pleito, e reformar o acórdão e manter 
hígido o diploma do recorrido, considerando que as irregularidades 
verifi cadas e o montante por elas representado, não se mostraram 
proporcionais à sanção prevista no § 2º do art. 30-A da Lei n. 
9.504/1997.

ACÓRDÃO

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, 
em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, por unanimidade, em 
prover o recurso, nos termos das notas taquigráfi cas.

Brasília, 28 de abril de 2009.
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Ministro Carlos Ayres Britto, Presidente
Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 1º.06.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Senhor Presidente, cuida-se de recurso 
ordinário (fl s. 586-599), interposto por Durbiratan de Almeida Barbosa, 
contra v. acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Eleitoral do Pará, 
integrado pelo v. acórdão que julgou os declaratórios, assim ementados 
respectivamente (fl s. 533-534 e 576):

Ação de investigação judicial. Rejeição de contas. Art. 22, § 4º 
da Lei n. 9.504/1997 e art. 40, parágrafo único, da Resolução n. 
22.250/2006. Preliminar de decadência do direito. Rejeitada. Inépcia 
da inicial não confi gurada. Mérito. Abuso de poder econômico e 
captação ilícita de recursos. Arrecadação antes da abertura de conta 
bancária específi ca. Ausência de recibos eleitorais. Potencialidade 
lesiva verifi cada. Procedência da ação. Art. 30-A, § 2º c.c art. 22, 
XIV, da Lei Complementar n. 64/1990. Cassação do diploma de 
suplente e declaração de inelegibilidade trienal. Súmula n. 19 do 
TSE.

1. Não há prazo decadencial para a interposição da Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral, em especial em face da rejeição da 
prestação de contas de candidato não eleito. Preliminar de decadência 
do direito rejeitada.

2. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a 
ação foi instruída com todos os documentos essenciais. O trânsito 
em julgado da prestação de contas do candidato não é requisito para 
a interposição da presente ação. Potencialidade lesiva da rejeição das 
contas de campanha em afetar o resultado do Pleito é matéria que 
confunde-se com o mérito. Preliminar rejeitada.

3. A captação ilícita de recursos para fi ns eleitorais refl ete o 
ato que esteja em desacordo com a Lei n. 9.504/1997, advinda de 
qualquer daquelas hipóteses do art. 24, ou ainda que de origem, em 

Num. 48197883 - Pág. 121Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:24
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432466000000045995372
Número do documento: 20113022432466000000045995372

Num. 13843761 - Pág. 215



134 MSTJTSE, a. 2, (5): 13-172, abril 2010

Abuso do Poder Econômico ou Político

si mesma, não vedada, sejam recursos que não transitem pela conta 
obrigatória do candidato (caixa dois), ou não declarados e ao mesmo 
tempo sejam aplicados indevidamente na campanha eleitoral.

4. O abuso de poder econômico, tratando-se de AIJE por rejeição 
de contas, decorre da própria captação ilícita de recursos para fi ns 
eleitorais, haja vista que o candidato, ao angariar e aplicar recursos 
em sua campanha eleitoral, em dissonância com os ditames legais, 
aos quais todos devem se balizar, se coloca em posição econômica 
privilegiada, de maneira a, potencialmente, comprometer a isonomia 
do processo eleitoral e a igualdade entre os candidatos.

5. In casu, as falhas observadas, ensejadoras da rejeição das 
contas do investigado, constituem real abuso do poder econômico 
na medida em que este, captando e aplicando recursos à míngua da 
legislação eleitoral, como amplamente demonstrado e provado, antes 
da abertura da conta bancária específi ca para o Pleito e sem emissão 
dos recibos eleitorais a que estava obrigado, colocou-se em condição 
econômica privilegiada face os demais candidatos, potencial e 
efetivamente comprometendo a isonomia das Eleições e viciando o 
processo democrático.

6. Ação julgada procedente para, com fulcro nos arts. 30-A, § 
2º da Lei n. 9.504/1997 c.c art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 
64/1990 cassar o diploma do suplente investigado cominando-lhe 
ainda a pena de inelegibilidade por 3 (três) anos, a contar da Eleição 
em que se verifi caram as condutas, nos termos da Súmula n. 19 do 
Colendo TSE.

Embargos de declaração em ação de investigação judicial eleitoral. 
Omissão, obscuridade ou contradição. Inexistência. Reexame. Causa. 
Pretensão. Impossibilidade.

1. Rejeitam-se os embargos declaratórios que, ao argumento de 
sanar omissão e contradição do julgado, pretendem, na verdade, 
provocar novo julgamento da causa.

2. Desde que os fundamentos adotados bastem para justifi car 
o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, 
individualmente, os argumentos utilizados pela parte. Precedentes 
TSE.

3. Embargos de declaração conhecidos porém improvidos.
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Trata-se, originariamente, de ação proposta pelo Ministério Público 
Eleitoral em desfavor de Durbiratan de Almeida Barbosa, com fulcro nos 
arts. 30 e 30-A da Lei n. 9.504/19971 e art. 22 da Lei Complementar 
n. 64/19902.

A ação foi julgada procedente pelo e. Tribunal a quo, nos termos da 
ementa transcrita.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme ementa 
também colacionada.

Dessa decisão, Durbiratan de Almeida Barbosa interpõe recurso 
ordinário, apontando as seguintes preliminares:

a) a propositura da ação desrespeitou o prazo decadencial que, no seu 
entender, “seria de 5 (cinco) dias após o julgamento da prestação de contas 

1  Art 30. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Eleitoral decidirá sobre 
a sua regularidade.

§ 1º A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 8 (oito) dias 
antes da diplomação. (Redação dada pela Lei n. 11.300, de 2006)

§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de 
sanção a candidato ou partido.

§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos 
do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que 
for necessário.

§ 4º Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar 
diretamente do candidato ou do comitê fi nanceiro as informações adicionais necessárias, bem como 
determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas.

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral relatando 
fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo 
com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. (Incluído pela Lei n. 11.300, de 
2006)

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei 
Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. (Incluído pela Lei n. 11.300, de 2006)

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fi ns eleitorais, será negado diploma 
ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei n. 11.300, de 2006)

2  Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral 
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos 
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso 
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de 
veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido 
o seguinte rito:

(...)
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e no caso concreto tal prazo foi extrapolado, pois a Resolução que rejeitou 
as contas foi publicada em 14 de dezembro de 2006 e a ação foi interposta 
em 05 de janeiro de 2007, postulando pela extinção do feito, pela aplicação 
do instituto da decadência, posto que o recorrido ingressou com Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral, a qual somente possui cabimento até a data 
da diplomação (...)” (fl . 589);

b) ofensa ao Princípio do Juiz Natural, uma vez que a ação “foi 
dirigida e encaminhada diretamente ao Corregedor Regional Eleitoral (...). 
[Todavia], sendo o artigo 30-A análogo ao art. 41-A da mesma Lei que, 
não obstante remeta à observância do rito previsto no art. 22 da Lei das 
Inelegibilidades, não existe vinculação ao Corregedor Eleitoral, devendo 
ser processada como Representação, em que o rito adotado não vincula 
aplicação das sanções de abuso de poder” (fl s. 590-591);

c) impossibilidade jurídica do pedido de inelegibilidade, pois o 
recorrente não foi eleito e, segundo sustenta, “somente os candidatos eleitos 
estão passíveis de serem submetidos a aplicação dos efeitos do art. 30-A 
da Lei Eleitoral.” (fl . 591). Além disso, o art. 30-A não prevê a sanção de 
inelegibilidade, hipótese prevista apenas no art. 22 da Lei Complementar 
n. 64/1990, “específi ca de abuso de poder econômico, político ou de 
autoridade” (fl . 592);

d) ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral para propor a 
ação, uma vez que não fi gura no caput do art. 30-A.

Quanto ao mérito, alega, em síntese, que:
a) “em momento algum comprova-se que a legitimidade e lisura 

do processo eleitoral esteve comprometida, (...), vez que não restou 
comprovado qualquer abuso de poder econômico decorrente da não 
aprovação da prestação de contas do Recorrente, ou da alegada utilização 
indevida de recursos arrecadados na campanha, o que por si só já ensejaria 
o indeferimento da inicial” (fl . 592);

b) tanto na inicial quanto no acórdão regional não foram 
demonstradas: b.1) potencialidade da rejeição das contas “para infl uir 
no pleito” (fl . 593); b.2) “relação entre o descrédito das contas e o abuso 
de poder econômico” (fl . 593); b.3) “real possibilidade de afetação das 
eleições” (fl . 593);
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c) “(...) a diferença de recursos relatada pela Coordenadoria de 
Controle Interno – CCI, alcança o montante 1,5% (um e meio por centro), 
do total dos recursos arrecadados na campanha eleitoral do Recorrente” (fl . 
594);

d) “(...) o acórdão recorrido não se arrimou em prova robusta e 
inquestionável, necessária para garantir a existência de prova inconcussa 
bastante para permitir a procedência do pedido desse tipo de medida 
judicial, e sem essa prova inconcussa não há como responsabilizar o 
Recorrente, vez que ausente a potencialidade capaz de infl uir no resultado 
do pleito” (fl . 598);

e) não agiu com má-fé, nem praticou conduta apta a confi gurar 
abuso de poder econômico, ressaltando que não utilizou os valores 
contestados, porquanto “a irregularidade apontada como justifi cadora da 
rejeição refere-se a doação de horas de voo, as quais não foram utilizadas 
pelo recorrente, sendo razoável, portanto o provimento do recurso e que a 
Corte entendeu de que não sendo o doador dono do avião, nem empresa 
aérea, seria incabível que terceiro pagasse horas de voo para qualquer 
candidato” (fl . 598).

Ao fi m, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões às fl s. 605-611.
A d. Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se (fl s. 616-624) pelo 

não provimento do recurso, de acordo com a ementa que se segue:

Eleições 2006. Recurso ordinário. Ação de investigação judicial 
eleitoral. Abuso de poder econômico. Potencialidade lesiva.

É possível o conhecimento de AIJE, ajuizada após a diplomação, 
como AIME, pela compatibilidade de ritos.

O Corregedor-Regional é competente para o julgamento de ações 
ajuizadas perante o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar 
n. 64/1990.

As condutas verifi cadas constituem abuso de poder econômico, 
possuindo, assim, potencialidade lesiva para prejudicar a lisura do 
certame.

Pelo não provimento do recurso ordinário.
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Às fl s. 630-631, Elza Abussafi  Miranda requereu intervenção no 
feito como terceira interessada.

À fl . 646, deferi sua intervenção na condição de assistente simples.
Às fl s. 659-661, a assistente juntou cópia do Diário Ofi cial do Pará 

(fl s. 663-664) comprovando que o recorrido tomou posse como Deputado 
Estadual.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Senhor Presidente, analisarei, 
uma a uma, as preliminares suscitadas pelo recorrente.

Senhor Presidente, primeiramente, consigno o acerto da decisão 
regional que recebeu o presente recurso como ordinário, cabível à espécie, 
nos termos do art. 121, § 4º, III, da Constituição3 e art. 276, II, a, do 
Código Eleitoral4.

Em segundo lugar, reconheço a tempestividade do recurso, uma vez 
que na hipótese de investigação judicial, pela qual se cumula a verifi cação 
de abuso de poder e desrespeito a infrações à Lei das Eleições, aplica-se o 
prazo recursal geral disposto no art. 258 do Código Eleitoral5, diante do 

3  Art. 121. (omissis)

§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;

4  Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em 
que cabe recurso para o Tribunal Superior:

II - ordinário:

a) quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais;

5  Art. 258. Sempre que a lei não fi xar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três 
dias da publicação do ato, resolução ou despacho

Num. 48197883 - Pág. 126Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:24
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432466000000045995372
Número do documento: 20113022432466000000045995372

Num. 13843761 - Pág. 220



139

Ministros do STJ no TSE -  Ministro Felix Fischer

prescrito no art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil6. Nesse sentido, 
mutatis mutandis:

Na hipótese de investigação judicial, na qual se cumula 
a apuração de abuso de poder e infração ao art. 41-A da Lei das 
Eleições - que seguem o mesmo rito do art. 22 da LC n. 64/1990 -, 
aplica-se o prazo recursal geral estabelecido no art. 258 do Código 
Eleitoral, em face da incidência do art. 292, § 2º, do Código de 
Processo Civil. Precedente da Corte (REspe n. 27.832-RN, rel. Min. 
Caputo Bastos, DJ de 21.08.2007). (AgR-REspe n. 27.104-PI, Rel. 
Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 14.05.2008)

Assim, publicada a decisão recorrida em 29.02.2008 (fl . 583), 
sexta-feira, afi gura-se tempestivo o recurso protocolado em 05.03.2008 
(fl . 586), quarta-feira.

Passo à analise das preliminares suscitadas pelo recorrente

1. Da decadência do direito de ação

Prima facie, farei breve histórico a respeito do termo a quo para a 
propositura de algumas ações eleitorais como subsídio à conclusão acerca 
da existência ou não da decadência do direito de ação proposta com fulcro no 
art. 30-A da Lei n. 9.504/1997.

A representação ajuizada com esteio no art. 30-A da Lei das Eleições 
tem por objeto a captação ilícita de recursos fi nanceiros ou os gastos decorrentes 
desta captação e, conforme dispõe o § 1º do mencionado artigo, o rito 
da ação de investigação judicial eleitoral estabelecido no art. 22 da Lei 
Complementar n. 64/1990 é o procedimento a ser seguido na apuração de 
que trata aquele artigo. 

O rito previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990 não 
estabelece prazo decadencial para o ajuizamento da ação de investigação 

6  Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários 
pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a 
cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.
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judicial eleitoral. Todavia, no âmbito desta c. Corte Superior, entendia-
se, até o início dos anos 1990, que as ações de investigação judicial eleitoral 
fundadas no art. 22, caput, da Lei Complementar n. 64/1990, que tratam de 
abuso de poder econômico e político, poderiam ser propostas até as eleições.

A partir da manifestação do e. Min. Marco Aurélio Mello, nos autos 
do AG n. 11.524-SC, Rel. Min. Torquato Jardim, DJ de 10.12.1993, 
vislumbrou-se a possibilidade de se anotar a diplomação dos eleitos 
como marco fi nal à propositura da AIJE. Na oportunidade, destacou o 
e. Min. Marco Aurélio:

Senhor Presidente, peço vênia ao nobre Relator, porquanto não 
posso colocar em plano secundário o que se contém na parte fi nal do 
art. 22 da Lei Complementar n. 64, cujo caput norteia a interpretação 
dos incisos e é bem categórico, quando revela que “qualquer partido 
político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá 
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou 
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias 
e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, 
desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou 
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social”, em 
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte 
rito:

(...) A par deste aspecto temos que o inciso XV disciplina a 
hipótese em que a representação formalizada contra candidato, 
ou contra partido político, - repito – é julgada após a eleição, 
o que a meu ver sugere, a mais não poder, que, uma vez 
ocorrida a diplomação, não cabe a fi gura prevista no art. 22 
da Lei Complementar n. 64. Deverão os interessados lançar 
mão de outros meios contemplados pela ordem jurídica 
constitucional.

Posteriormente, consolidou-se tal entendimento de que a AIJE 
poderia ser proposta até a data da diplomação pelos seguintes motivos: 
a) possibilidade de averiguação de abuso de poder ocorrido no dia da 
eleição, o que não aconteceria se pudesse ser proposta até as eleições; 
b) porque, após esta data, restaria, ainda, o ajuizamento da Ação de 
Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e do Recurso Contra Expedição do 
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Diploma (RCED), o que não justifi caria a propositura da ação após este 
marco. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Abuso de poder econômico. Representação do artigo 22 da Lei 
Complementar n. 64/1990. A representação para a apuração de abuso 
de poder econômico, prevista no artigo 22 da Lei Complementar n. 64 
de 18 de maio de 1990, pode ser ajuizada ate a data da diplomação dos 
candidatos eleitos no pleito eleitoral.

Recurso conhecido, mas a que se nega provimento. (REspe n. 
12.531-SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 1º.09.1995)

Representação. Alegação de ofensa ao art. 22 da 
LC n. 64/1990.

Termo fi nal. Validade do seu oferecimento até a diplomação.

Enquanto não principia a fl uência do prazo para o recurso contra 
a diplomação e a ação constitucional impugnatória, a representação 
tem cabimento em tese.

Necessidade de proteção de lisura dos pleitos.

Recurso conhecido e provido. (REspe n. 12.603-CE, 
Rel. Min. José Bonifácio Andrada, DJ de 08.09.1995)

1. Representação por abuso de poder econômico (Lei 
Comp. n. 64/1990, art. 22): pode ser ajuizada até a data 
da diplomação dos candidatos eleitos. Precedentes: Rec. n. 
12.531, Rel. Min. Galvão, DJU 1º.09.1995; Rec. n. 12.603, 
Rel. Min. Andrada, DJ 08.09.1995.

2. Recurso especial conhecido e provido para desconstituir 
o acórdão tanto no que tange a representação ajuizada após 
a diplomação, quanto no que decidido nos recursos contra a 
diplomação (art. 262, I, Cod. El.) que a tomaram por referência. 
(REspe n. 11.994-RJ, Rel. Min. Torquato Jardim, DJ de 16.02.1996)

Representação. Abuso do poder político. Art. 22 da LC 
n. 64/1990. Ajuizamento após a diplomação dos candidatos. 
Impossibilidade. Precedentes: Acórdãos n. 11.994 e 12.531. 
Extinção do processo. Art. 269 do Código de Processo Civil. 
(RO n. 401-ES, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 1º.09.2000)
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Ação de investigação judicial. Prazo para a propositura. Ação 
proposta após a diplomação do candidato eleito. Decadência consumada. 
Extinção do processo. 

A ação de investigação judicial do art. 22 da Lei Complementar 
n. 64/1990 pode ser ajuizada até a data da diplomação. 

Proposta a ação de investigação judicial após a diplomação 
dos eleitos, o processo deve ser extinto, em razão da decadência. 
(RP n. 628-DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 17.12.2002)

Desde então, prevalece o entendimento acerca da possibilidade de 
propositura da ação de investigação judicial eleitoral com base em abuso de 
poder econômico e político até a data da diplomação dos eleitos.

Já no que diz respeito às condutas vedadas aos agentes públicos, 
previstas no art. 73 da Lei n. 9.504/1997, estabeleceu-se, nos autos da 
Questão de Ordem no RO n. 748-PA, prazo a contar da ciência inequívoca 
da prática da conduta vedada para que fosse reconhecida a utilidade e a 
necessidade do provimento jurisdicional a respeito. 

Tal prazo, como ressaltado no teor dos votos proferidos em tal 
oportunidade, não se referia ao estabelecimento jurisprudencial de um 
marco decadencial para o ajuizamento da ação. Tratava-se, apenas, da 
fi xação de um termo a partir do qual não mais se reconheceria a existência de 
interesse de agir por parte do autor da ação para impugnar a conduta vedada 
praticada por candidato adversário.

A esse respeito, cito os seguintes excertos do inteiro teor do acórdão 
proferido na QO no RO n. 748-PA:

Não há prazo para a propositura da representação. Todavia, 
aguardar que as eleições se realizem, sob tamanha e pública infl uência, 
desqualifi ca a representação, que se faz abusiva e desconectada do 
interesse público. 

(...)

Proponho seja defi nido o prazo para o ajuizamento das 
representações pertinentes às condutas vedadas a que se refere a Lei 
n. 9.504/1997, estabelecendo-se as datas das respectivas eleições – 
primeiro ou segundo turno, salvo se a conduta houver sido prativada 
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na antevéspera, ou no próprio dia das eleições, para o que haveria o 
prazo de três dias, contado do ato.

(...)

A lei não prevê prazo. Há precedente que nega pudesse a Corte 
estabelecê-lo em termos de decadência, adotando analogia com prazo de 
resposta, que não seria pertinente, dadas a assimetria a e distinção dos 
casos (REspe n. 15.322, rel. Min. Eduardo Ribeiro). Parece, contudo, 
haver hoje consenso na Corte quanto à necessidade de fi xação de prazo. 
Mas tenho que não seria de decadência, senão de caracterização ou 
reconhecimento de interesse processual no uso de reclamação. Isto 
é, a hipótese seria de termo após o qual, à vista do decurso inútil de 
prazo razoável como fato superveniente, típico de condescendência dos 
legitimados, já estaria diluída a necessidade de recurso à Jurisdição, como 
elemento do interesse de agir. A inação induz presunção de ausência de 
risco ao próprio princípio da isonomia dos candidatos e, pois, de lesão 
jurídica. De todo modo, a solução é de juízo prudencial da Corte.

Ora, partindo-se do pressuposto de que, à luz do art. 73, caput, e 
do seu § 4º é imperioso fazer cessar desde logo o comportamento 
permanente proibido e ilícito, tendente a comprometer a 
igualdade de oportunidade entre os candidatos, está justifi cada 
a necessidade de fi xação de prazo para uso do remédio processual 
capaz de impedir-lhe a continuidade danosa ao valor normativo 
sob tutela e, ao mesmo tempo, não menos a necessidade de que 
seja pronto o ajuizamento da reclamação. (g. n.)

(QO no RO n. 748-PA, Rel. Min. Carlos Madeira, DJ de 
26.08.2005)

Conforme se aduz do trecho transcrito, o e. Tribunal Superior 
Eleitoral destacou, no que importa à fi xação de prazo para o ajuizamento de 
ações relativas ao art. 73 da Lei n. 9.504/1997, que: a) não há previsão legal 
expressa de um prazo decadencial, e tal prazo não poderia ser estabelecido 
por criação pretoriana; b) todavia, dada a natureza das condutas vedadas 
– em que é imperioso que se faça cessar de imediato a prática do ato 
ilícito com a fi nalidade de evitar o dano – pode-se considerar que, passado 
determinado período, careceria o autor de interesse na articulação da ação, 
em razão de uma presunção de ausência de dano decorrente do próprio 
decurso do tempo; c) “Isto é, a hipótese seria de termo após o qual, à vista 
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do decurso inútil de prazo razoável como fato superveniente, típico de 
condescendência dos legitimados, já estaria diluída a necessidade de recurso 
à Jurisdição, como elemento do interesse de agir” (Voto-vista da lavra do 
Min. Cezar Peluso na QO no RO n. 748, Rel. Min. Luiz Carlos Madeira, 
DJ de 26.08.2005).

Outra circunstância também ponderada em julgados desta 
e. Corte refere-se ao fato de que a previsão de limites ao ajuizamento das ações 
baseadas no art. 73 da Lei n. 9.504/1997 evitaria o que foi denominado 
“armazenamento tático de indícios”, com o ajuizamento de ações apenas 
após defi nidas as eleições nas urnas. 

Esta foi a motivação da decisão proferida nos autos do 
REspe n. 25.935-SC, como se pode conferir das seguintes transcrições:

Sr. Presidente, não tive ali posição decisiva, mas muito rigorosa 
em relação à necessidade de se reconhecer a inexistência de interesse 
processual para evitar o que o Ministro Sepúlveda Pertence chamava, 
como muita expressividade, armazenamento tático de indícios capazes 
de comprometer a legitimidade das eleições por parte daquele que viesse 
a perdê-las.

Considero que a questão deva preocupar a Corte, e foi o que me 
levou a sustentar a carência das ações por falta de interesse processual, 
quando propostas, após o resultado das eleições, por parte de quem as 
perdeu.

(...)

A meu ver, é salutar a distinção, para estabelecer que o interesse 
de agir, considerado o conhecimento da prática contrária ao artigo 73, 
surge e fi ca afastado uma vez realizada a eleição (g. n.)

(REspe n. 25.935-SC, Rel. Min. José Delgado, Rel. Designado 
Min. Cezar Peluso, DJ de 20.06.2006)

Nessa linha, a c. Corte Superior Eleitoral arrematou que 

(...) a estabilidade do processo eleitoral deve ser assegurada quando 
não há denúncia maculadora do pleito apresentada tempestivamente.

Os fenômenos preclusivos, decadenciais e de ausência de interesse 
de agir atuam, de modo preponderante, nas várias etapas em que as 
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eleições se desenvolvem, tudo em homenagem à segurança jurídica, 
especialmente quando há incerteza sobre os fatos terem infl uído na 
vontade do eleitor.

O marco fi nal da data das eleições para o ingresso em juízo 
de ação de investigação judicial eleitoral para apurar as condutas 
vedadas no art. 73, da Lei n. 9.504/1997, está em harmonia com 
os princípios regentes do sistema eleitoral, principalmente o que 
consagra a necessidade de se respeitar a vontade popular e de não 
se eternizarem os confl itos (...). (REspe n. 25.966, Rel. Min. José 
Delgado, DJ de 23.08.2006)

Assim, no que diz respeito às representações com fulcro no art. 73 da 
Lei n. 9.504/1997, perde-se o interesse de agir após as eleições.

Quanto à representação com base no art. 41-A da Lei das Eleições, a 
jurisprudência do TSE determinou, ainda, um termo a partir do qual não há 
mais interesse no ajuizamento de ação de investigação judicial pautada em 
captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997, 
qual seja, a data da diplomação dos eleitos. 

Tal marco deve-se ao fato de que “admitindo-se a possibilidade de 
ajuizamento de recurso contra expedição de diploma, com base na captação 
ilícita de sufrágio, é de se entender-se, então, que persiste o interesse de 
candidatos, partidos, coligações e Ministério Público para ajuizamento 
de representação fundada no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997, mesmo 
após as eleições e até a data da diplomação” (REspe n. 25.269-SP, 
Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 20.11.2006). 

Não seria possível, pois, aplicar às ações pautadas em captação ilícita 
de sufrágio o entendimento adotado quanto às condutas vedadas. Neste 
sentido, o seguinte julgado:

Investigação judicial. Art. 41-A da Lei n. 9.504/1997 e abuso 
do poder econômico. Propositura. Partido político. Prefeito e vice-
prefeito. Decisão regional. Ilegitimidade ativa. Recurso especial. 
Decisão monocrática. Provimento. Preliminar afastada. Alegação. 
Perda de interesse de agir. Improcedência.

1. Os partidos políticos que, coligados, disputaram o pleito, 
detêm legitimidade para propor isoladamente as ações previstas na 

Num. 48197883 - Pág. 133Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:24
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432466000000045995372
Número do documento: 20113022432466000000045995372

Num. 13843761 - Pág. 227



146 MSTJTSE, a. 2, (5): 13-172, abril 2010

Abuso do Poder Econômico ou Político

legislação eleitoral, uma vez realizadas as eleições, o que é admitido, 
inclusive, concorrentemente com a respectiva coligação.

2. Conforme evolução jurisprudencial ocorrida no âmbito do 
Tribunal Superior Eleitoral, a questão alusiva à perda de interesse de 
agir ou processual - o que ocorre, em regra, caso o feito seja ajuizado 
após as eleições - somente se aplica à representação fundada em 
infração do art. 73 da Lei n. 9.504/1997.

3. Admitindo-se a possibilidade de ajuizamento de recurso contra 
expedição de diploma, com base na captação ilícita de sufrágio, é de 
entender-se, então, que persiste interesse de candidatos, partidos, 
coligações e Ministério Público para ajuizamento de representação 
fundada no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997, mesmo após as eleições 
e até a data da diplomação.

4. Em face da diversidade de tratamento jurídico-normativo, não se 
aplica quanto à representação fundada em captação ilícita de sufrágio 
a orientação fi rmada pela Corte quanto à perda de interesse de agir 
atinente às representações por condutas vedadas.

Agravo regimental desprovido. (g. n.)

(REspe n. 25.269-SP, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 20.11.2006)

Portanto, o tratamento diferenciado dispensado à ação pautada no 
art. 41-A da Lei n. 9.504/1997 deve-se à circunstância de que referido tema 
pode ser veiculado por outro instrumento de natureza processual, razão pela 
qual se admite a existência de interesse processual até a diplomação dos eleitos.

Ante o que foi até agora exposto, pode-se, desde logo, concluir que 
não houve a criação aleatória de prazo decadencial para o ajuizamento 
de algumas das representações da Lei n. 9.504/1997, mas sim o 
reconhecimento da presença – somente em situações excepcionais, como 
aquelas pautadas pela prática de condutas vedadas ou de captação ilícita 
de sufrágio – de marcos temporais a partir dos quais considera-se extinto o 
interesse de agir.

Ocorre que, tais marcos não possuem equivalência que justifi que 
aplicação semelhante às hipóteses de incidência do art. 30-A da 
Lei n. 9.504/1997. Nestes casos, investigam-se irregularidades na arrecadação 
e gastos de recursos de campanha, de modo que o interesse de agir não está 
restrito à data das eleições. 
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Embora em caráter excepcional, a legislação eleitoral abarca hipótese 
em que os candidatos arrecadam recursos após as eleições7. Além disso, 
muitos são os casos em que os candidatos não respeitam o prazo previsto 
para prestação de contas. 

Caso se conclua que o pleito eleitoral ou a diplomação constituam 
marco temporal a partir do qual não há interesse de agir na propositura da 
ação fundada no art. 30-A, estar-se-á a estimular os candidatos não eleitos, 
que por ventura cometeram deslizes na arrecadação de recursos ou nos 
gastos de campanha, a não prestem as contas. Afi nal, a captação ilícita de 
recursos prevista no multicitado art. 30-A não pode ser objeto de AIME ou de 
RCED por falta de previsão legal.

Com efeito, diferentemente do que ocorre com a apuração de 
abuso de poder ou captação ilícita de sufrágio, não há outros instrumentos 
processuais – além da ação de investigação judicial e representação – que 
possibilitem a apuração de irregularidade nos gastos ou arrecadação de recursos 
de campanha (art. 30-A da Lei n. 9.504/1997). Não há se falar, portanto, 
em perda do interesse de agir após as eleições, a expedição do diploma ou 
a posse.

O único marco temporal capaz de afastar o interesse na continuidade 
ou processamento da ação fundada no art. 30-A, da Lei n. 9.504/1997 é 
o encerramento do mandato. Tendo em vista que a sanção prevista pela 
violação de mencionado dispositivo encerra apenas a negativa de outorga 

7 Art. 19, Resolução-TSE n. 22.250/2006

Art. 19. Os candidatos e comitês fi nanceiros poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até 
o dia da eleição. 

§ 1º Excepcionalmente, será permitida a arrecadação de recursos após o prazo fi xado na cabeça deste 
artigo, exclusivamente para quitação de despesas já contraídas e não pagas até aquela data, as quais deverão 
estar integralmente quitadas até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. 

Resolução-TSE n. 22.715/2008

Art. 21. Os candidatos e comitês fi nanceiros poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até 
o dia da eleição. 

§ 1º Excepcionalmente, será permitida a arrecadação de recursos após o prazo fi xado no caput, 
exclusivamente para quitação de despesas já contraídas e não pagas até aquela data, as quais deverão estar 
integralmente quitadas até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, vedada a assunção de 
dívida por terceiros, inclusive por partido político.
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do diploma ou cassação, no caso de já haver sido outorgado, nos termos 
do § 2º do art. 30-A, somente a extinção do mandato revela o termo a 
partir do qual não mais se verifi ca o interesse processual no ajuizamento ou 
prosseguimento do feito. 

Assim, não merece prosperar a pretensão do recorrente de ver 
reconhecida a carência de direito de ação do Ministério Público Eleitoral 
em propor a ação com substrato no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997, 
tendo em vista não haver previsão legal de prazo decadencial para tanto e 
encontrar-se em curso o mandato.

2. Da alegada ofensa ao princípio do juiz natural

O recorrente alega que a ação fundada no art. 30-A da Lei 
n. 9.504/1997 deve ser distribuída a qualquer um dos juízes membros do 
Tribunal, em razão, segundo afi rma, da semelhança com o art. 41-A.

Assim, embora o dispositivo que trata da captação ilícita de recursos 
remeta ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990, 
o endereçamento e processamento do feito pelo Corregedor Regional 
Eleitoral, sem prévia distribuição, contrariaria ao Princípio do Juiz Natural.

Inicialmente, destaco que, da leitura das razões postas na petição 
inicial, infere-se que são dois os objetos desta ação, a saber, a captação ilícita 
de recursos e os gastos dela decorrentes e o abuso de poder econômico.

É fato que o art. 96 da Lei das Eleições estabelece que:

Art. 96. Salvo disposições específi cas em contrário desta Lei, as 
reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem 
ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e 
devem dirigir-se:

I – aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;

II – aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, 
estaduais e distritais;

III – ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleições presidencial.

§ 1º (omissis)

§ 2º (omissis)
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§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três Juízes auxiliares para 
a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas.

Com base nesse dispositivo, o c. Tribunal Superior Eleitoral 
entende, há muito, que o processamento das ações que contrariam a Lei 
das Eleições compete ao juiz auxiliar, tal como a representação fundada no 
art. 41-A da Lei n. 9.504/1997, observado o rito do art. 22 da Lei 
Complementar n. 64/1990, sem que importe deslocamento da competência 
ao Corregedor. Confi ra-se:

Direito Eleitoral. Investigação judicial e Representações por 
descumprimento da Lei Eleitoral. Competência e processamento. 

I - O processamento e o relatório de Representação ajuizada 
com fundamento no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997 são da 
competência dos Juízes Auxiliares, por força do disposto no 
§ 3° do art. 96 da referida lei, observado o procedimento previsto no 
art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990, sem que importe, pois, em 
deslocamento da competência para o Corregedor. 

II - O processamento de Representação por descumprimento da Lei 
Eleitoral, como assinalado no item anterior, é da competência dos Juízes 
Auxiliares, observado o rito sumaríssimo previsto no citado art. 96, 
exceção feita aos processos que visem apurar captação de sufrágio, em 
face da disposição fi nal do seu art. 41-A, hipótese que deverá ensejar 
desmembramento do feito, de forma a possibilitar que as infrações a este 
artigo se processem conforme o rito da Lei Complementar n. 64/1990, 
art. 22, e as que se referem ao art. 73 daquela lei se processem nos termos 
do seu art. 96. 

III - Em se tratando de Representação que tenha por fundamentos 
os arts. 41-A e 73 da Lei n. 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar 
n. 64/1990, o procedimento deverá observar as regras discriminadas 
nos itens anteriores, com a ressalva de que as infrações à referida lei 
complementar devem ser apuradas conforme os seus termos, pelos 
Corregedores Eleitorais. (Resolução-TSE n. 21.166, Rel. Min. Sálvio 
de Figueiredo Teixeira, DJ de 06.09.2002)

Se o feito, conforme transcrito na ementa, versar sobre outras 
matérias, deve ser desmembrado para as demais infrações que sigam o 
rito do art. 96. Assim, apenas com relação às infrações da Lei Complementar 
n. 64/1990, a competência é dos Corregedores Eleitorais. 
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Ainda, com relação ao descumprimento do art. 41-A e sobre o 
desmembramento:

Recurso Ordinário. Deputado estadual. Eleições de 2002. Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). 

Arts. 41-A da Lei n. 9.504/1997; 1º, I, h, e 22 da Lei Complementar 
n. 64/1990. Incompetência do Corregedor para julgar representação 
por desobediência à Lei n. 9.504/1997. Desmembramento. Juízes 
auxiliares. Abuso do poder econômico. Não demonstrado.

São competentes os juízes auxiliares para o processamento de 
representação por desobediência à Lei das Eleições, observado o rito 
previsto no art. 96, exceção feita aos processos que visem apurar captação 
ilícita de sufrágio, ante a disposição da parte fi nal do art. 41-A, hipótese 
que deverá ensejar desmembramento do feito, de forma a possibilitar que 
a infração a esse dispositivo se processe conforme o rito do art. 22 da LC 
n. 64/1990. Precedentes.

A declaração de inelegibilidade exige prova inconcussa dos fatos 
abusivos. 

Para procedência da AIJE, é necessária a demonstração da 
potencialidade para infl uir no resultado do pleito, em decorrência 
do abuso praticado; ou, simplesmente, potencialidade em prejudicar 
a lisura do certame.

Recurso Ordinário conhecido, mas desprovido. (RO n. 763-AC, 
Rel. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 12.08.2005)

Recurso especial eleitoral. AIJE. Representação. Competência. 
Corregedor eleitoral. Juízes auxiliares. Desmembramento. Não-
provimento.

1. Correta a atuação de ofício da Corregedoria Regional Eleitoral 
no desmembramento do feito. A jurisprudência do TSE já decidiu 
que são competentes os juízes auxiliares para o processamento de 
representação por desobediência à Lei das Eleições, observado o 
rito previsto no art. 96, exceção feita aos processos que visem apurar 
captação ilícita de sufrágio, ante a disposição da parte fi nal do art. 41-
A, hipótese que deverá ensejar desmembramento do feito, de forma a 
possibilitar que a infração a esse dispositivo se processe conforme o rito do 
art. 22 da LC n. 64/1990 (RO n. 763-AC, Rel. Min. Carlos Madeira, 
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DJ de 12.08.2005) Precedente: PA n. 18.831-SP, Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo, DJ de 06.09.2002.

2. Ausência de similitude fática entre o aresto paradigma e o 
acórdão recorrido. A AIJE, em apreço, visa apurar supostos ilícitos 
eleitorais que não se confundem com o objeto da prestação de 
contas. Já o acórdão paradigma trata de representação por infração a 
disciplina legal de arrecadação e gastos de recursos. Ademais, o caso 
sub examine refere-se à eleição para o cargo de Senador da República, 
realizada em turno único de votação, enquanto a acórdão paradigma 
cuida de eleições presidenciais em segundo turno.

3. Quanto à necessidade de delimitação dos fatos objeto da 
ação de investigação judicial eleitoral e da representação eleitoral, 
não merece retoques o acórdão regional ao asseverar que “os fatos 
abordados na inicial serão analisados como causa de pedir da presente 
ação, assegurando-se os direitos resguardados constitucionalmente às 
partes em todas as fases do presente pleito.

4. Recurso especial eleitoral não provido. (REspe n. 28.127-PI, 
Rel. Min. José Delgado, DJ de 15.02.2008)

Corroborando a tese da incompetência do Corregedor para a 
representação com fulcro no art. 30-A: AgR-Rep n. 1.229-DF, Rel. Min. 
Cesar Asfor Rocha, DJ de 13.12.2006. Registro, ainda, que o c. Tribunal 
Superior Eleitoral consignou no recente julgamento do RO n. 1.596-MG, 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 16.03.2009, que os Juízes Auxiliares têm 
competência para conduzir a ação de investigação judicial eleitoral fundada 
no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997.

Todavia, no caso dos autos, houve cumulação de objetos, a saber, 
captação ilícita de recursos e abuso de poder econômico. E não poderia ser de 
outra forma, pois, entre o ilícito previsto no art. 30-A e eventual abuso de 
poder econômico que dele possa decorrer, há identidade da causa de pedir.

A captação ilícita de recursos pode ser utilizada como meio para o 
abuso de poder econômico. Desmembrar o processo, neste caso, poderia 
ocasionar decisões confl itantes. Além disso, o rito a ser seguido tanto na 
ação que investiga a violação ao art. 30-A quanto na destinada a apuração 
de abuso de poder será aquele previsto no art. 22 da Lei Complementar 
n. 64/1990.
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Cabe ressaltar que o art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 e o art. 22 da 
Lei das Inelegibilidades buscam resguardar o processo eleitoral, enquanto o 
art. 41-A, visa a proteger a vontade do eleitor. Assim, não vislumbro motivo 
determinante para excluir da competência do Corregedor a ação proposta com 
fundamento no art. 30-A quando estiver cumulada com o abuso de poder.

Saliento, por fi m, que esta afi rmativa não destoa do decidido no 
REspe n. 28.357-SP, e. Rel. Min. Marcelo Ribeiro, j. 19.03.2009, cuja 
ementa transcrevo:

Recurso especial. Representação. Lei n. 9.504/1997. 
Art. 30-A. Competência.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, em se tratando de 
representação visando à apuração de descumprimento da Lei 
n. 9.504/1997, a competência segue o previsto no art. 96 da referida lei.

2. A adoção do rito do art. 22 da LC n. 64/1990 para as 
representações relativas à arrecadação e gastos de recursos, instituídas 
pela Lei n. 11.300/2006, não implica o deslocamento da competência 
para o corregedor.

3. Recurso especial provido.

Naquele caso, cuidou-se de representação exclusivamente calcada 
no art. 30-A. De fato, na hipótese, a competência será, durante o período 
eleitoral, dos juízes auxiliares e, fora dele, deverá a representação ser 
livremente distribuída entre os membros do Tribunal. Nestes autos, todavia, 
tratou-se de abuso de poder e irregularidades relativas a arrecadação e gastos 
de recursos de campanha conjuntamente, o que, como explicado, atrai a 
competência do Corregedor.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

3. Da alegada impossibilidade jurídica do pedido

O recorrente aduz que “somente os candidatos eleitos estão passíveis 
de serem submetidos a aplicação dos efeitos do art. 30-A da Lei Eleitoral” 
(fl . 591).

De fato, consignou-se tal entendimento em decisão monocrática 
na Rep n. 1.229-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 13.10.2006, 
confi rmada no Pleno do c. Tribunal Superior Eleitoral no agravo regimental 
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interposto nos mesmos autos e julgado em 09.11.2006, muito embora não 
se tenha dado destaque à questão de o candidato ter sido ou não eleito.

Todavia, data venia, entendo que tal precedente não se aplica à 
hipótese em julgamento. A Rep n. 1.229-DF, de relatoria do e. Min. Cesar 
Asfor Rocha, cuidava de pleito majoritário para o Poder Executivo, no qual 
não existe a fi gura dos suplentes. Já o caso dos autos, cuida de eleição para 
deputado estadual, que se dá pelo sistema proporcional.

Com efeito, no caso dos autos, o recorrido, mesmo tratando-
se de candidato não eleito, também foi diplomado suplente. Logo, é 
perfeitamente possível que seu diploma seja cassado, caso a ação seja julgada 
procedente. 

Assim, ao inadmitir a propositura da ação do art. 30-A contra todos os 
candidatos não eleitos, estar-se-ia legitimando que aqueles que não obtiveram 
êxito no pleito captassem ou gastassem recursos ilicitamente.

Com efeito, dispõe o § 2º do art. 30-A que “comprovados captação 
ou gastos ilícitos de recursos, para fi ns eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.” Ou seja, a dicção legal 
não exige que o candidato necessariamente tenha sido diplomado.

Nesse sentido, ao apontar aqueles que podem ser objeto da 
investigação fundada no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997, Edson de 
Resende Castro afi rma que:

Ao lado dos já conhecidos instrumentos de moralização das 
campanhas eleitorais (arts. 41-A e 73, principalmente), surge agora 
importante meio de combate aos ilícitos praticados pelos candidatos 
e partidos políticos na administração fi nanceira das campanhas. 
Como o art. 30-A menciona apuração de condutas em desacordo 
com a lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos, percebe-se que 
serão objeto desta investigação:

1) o recebimento de doações – em dinheiro, em bens ou serviços 
– das fontes vedadas no art. 24;

2) a movimentação de recursos fi nanceiros fora da conta corrente 
específi ca da campanha;

3) o recebimento de doações sem a emissão do correspondente 
recibo eleitoral previsto no art. 23;
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4) a realização de despesa não prevista no rol agora taxativo 
do art. 26, como (I) a produção ou patrocínio de espetáculos ou 
eventos promocionais da candidatura; (II) o pagamento de cachê de 
artistas ou animadores de eventos e showmícios; (III) a confecção, 
aquisição e distribuição de camisetas, bonés, chaveiros e outros 
brindes de campanha; (IV) a aquisição e distribuição de bens e 
valores aos eleitores; (V) o custeio de serviços que proporcionem 
vantagem aos eleitores; (VI) a doação em dinheiro, bem como de 
troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, 
entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas – art. 23, § 
5º -, como instituições fi lantrópicas, times de futebol, associações 
de bairro, etc.; (VII) a veiculação de propaganda eleitoral por meio 
de outdoor, dentre outros. (CASTRO, Edson de Resende. Teoria 
e Prática do Direito Eleitoral. 4. ed., rev., atual. – Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2008, p. 343).

Em resumo, podem ser objeto da investigação: a) a movimentação 
dos recursos fi nanceiros fora da conta bancária específi ca para campanha, 
exceto nos casos previstos na legislação eleitoral; b) o recebimento de 
doações sem a emissão do recibo eleitoral; c) o recebimento de doações das 
fontes vedadas do art. 24 da Lei n. 9.504/19978; d) a realização de gastos 

8  Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro 
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiro;

II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes 
do Poder Público;

III - concessionário ou permissionário de serviço público;

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de benefi ciária, contribuição compulsória 
em virtude de disposição legal;

V - entidade de utilidade pública;

VI - entidade de classe ou sindical;

VII - pessoa jurídica sem fi ns lucrativos que receba recursos do exterior. 

VIII - entidades benefi centes e religiosas; (Incluído pela Lei n. 11.300, de 2006)

IX - entidades esportivas que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei n. 11.300, de 2006)

X - organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei n. 11.300, 
de 2006)

XI - organizações da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei n. 11.300, de 2006)
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eleitorais distintos do rol taxativo do art. 26 da mesma Lei9.
Por este motivo, não só a ação pode ser proposta em desfavor dos 

não eleitos, como também, em tese, contra todos os suplentes a partir do 
registro de candidatura, já que o recebimento de doações de origem vedada, 
v. g., pode ocorrer antes mesmo da abertura da conta bancária. Desse 
modo, a partir do momento em que é formalizado o pedido de registro, 
pode-se propor a ação. O bem jurídico, frise-se, é a moralidade das eleições 
e não o potencial efeito no resultado destas.

9  Art. 26.  São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fi xados nesta Lei: 
(Redação dada pela Lei n. 11.300, de 2006)

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a 
conquistar votos;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas; 
(Redação dada pela Lei n. 11.300, de 2006)

V - correspondência e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às 
eleições;

VII - remuneração ou gratifi cação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas 
ou aos comitês eleitorais;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;

IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; (Redação dada 
pela Lei n. 11.300, de 2006)

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda 
gratuita;

XI - pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos relacionados a campanha eleitoral; 
(Revogado pela Lei n. 11.300, de 2006)

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XIII - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha; 
(Revogado pela Lei n. 11.300, de 2006)

XIV - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;

XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral.

XVII - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei n. 
11.300, de 2006)
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Com relação à ausência de previsão da sanção de inelegibilidade 
em razão do art. 30-A, a matéria não constitui preliminar de mérito e será 
analisada oportunamente.

Afasto, pois, a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

4. Da suposta ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral

Diante da redação do art. 30-A, caput, o recorrente alega que o 
Ministério Público Eleitoral não detém legitimidade para propor a ação 
fundada no mencionado dispositivo.

Para melhor compreensão, permito-me transcrever a norma:

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá 
representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e 
pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em 
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos 
de recursos.

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o 
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 64, de 18 
de maio de 1990, no que couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para 
fi ns eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já 
houver sido outorgado.

De fato, não há menção expressa na cabeça do artigo quanto à 
legitimidade ativa do Parquet eleitoral. Todavia o art. 127 da Constituição 
assim estabelece:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.

Ora, o bem jurídico tutelado pelo art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 
é a moralidade do processo eleitoral, uma vez que veda a captação ilícita e 
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os gastos dela decorrentes. A leitura combinada do dispositivo com o art. 
127 da Constituição conduz à confi rmação da legitimidade do Ministério 
Público Eleitoral para propor a ação. A defesa do regime democrático 
engloba, por certo, a moralidade, a legalidade e a lisura do processo eleitoral.

Tal entendimento foi sufragado por esta c. Corte no já mencionado 
julgamento do RO n. 1.596-MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
DJ de 16.03.2009.

Inequívoca, pois, a legitimidade ativa do Ministério Público 
Eleitoral, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.

5. Das irregularidades relativas a arrecadação e gastos de recursos 
de campanha - Art. 30-A da Lei n. 9.504/1997

Conforme dicção expressa do caput do art. 30-A da Lei 
n. 9.504/1997, qualquer dos legitimados indicados pode representar à 
Justiça Eleitoral e pedir a abertura de investigação judicial para “apurar 
condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e 
gastos de recursos”.

A sanção prevista no caso específi co de irregularidades relativas a 
arrecadação e gastos de recursos de campanha é restrita à negativa de outorga 
do diploma ou sua cassação, no caso de já haver sido outorgado, nos termos do 
§ 2º do art. 30-A.

Nada impede, todavia, que as irregularidades pertinentes a arrecadação 
e gastos de recursos de campanha sejam apenas um meio para a prática de abuso 
de poder econômico. Confi gurado o abuso de poder econômico, é possível a 
aplicação da pena de inelegibilidade. 

Não há, portanto, para o caso específi co de irregularidades relativas 
a arrecadação ou gastos de recursos de campanha, a cominação da sanção 
de inelegibilidade, como há na hipótese dos ilícitos enumerados no art. 22, 
caput, da Lei Complementar n. 64/1990, conforme dispõe o inciso XVI de 
referido dispositivo.
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Esta Corte já assentou oportunamente que a ação pautada no art. 
30-A da Lei n. 9.504/1997 não versa sobre inelegibilidade, tal qual se infere 
do seguinte julgado, cuja ementa é a seguinte:

Mandado de segurança. Ação de investigação judicial eleitoral. 
Art. 30-A da Lei n. 9.504/1997. Execução imediata. Agravo 
regimental improvido. Por não versar sobre inelegibilidade o art. 
30-A da Lei das Eleições, a execução deve ser imediata, nos termos 
dos arts. 41-A e 73 da mesma lei.

(AMS n. 3.567-MG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 12.02.2008)

Conclui-se, diante de tais circunstâncias, que a ação de investigação 
ou representação relativa a irregularidades na arrecadação e nos gastos de 
campanha pode ser proposta: a) exclusivamente com base no art. 30-A da Lei 
n. 9.504/1997, restringindo-se à investigação da captação e/ou aos gastos 
ilícitos de recursos, casos em que se aplica a sanção de cassação do diploma; 
b) ou, de forma mais abrangente, para investigar a ocorrência de abuso de 
poder econômico – produto desta arrecadação ou gastos ilícitos – caso em 
que culminaria com a decretação da inelegibilidade do por três anos, além da 
pena de cassação do diploma.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada com as duas fi nalidades: 
verifi cação de irregularidades na arrecadação e gastos de recursos de 
campanha e verifi cação da ocorrência de abuso de poder econômico, porque 
esta é a causa de pedir deduzida na inicial de fl s. 2-10. Verifi ca-se, portanto, 
que o pedido incluiu a condenação do ora recorrente à inelegibilidade pelo 
prazo de três anos.

Nestes termos, o e. Tribunal de origem acolheu integralmente o pedido 
do autor, cassando o diploma do ora recorrente e condenando-o à pena de 
inelegibilidade. Para tanto, considerou que, verifi cadas as irregularidades 
na arrecadação e no gasto de recursos de campanha, estaria, de pronto, 
confi gurado o abuso de poder econômico. É o que se extrai do seguinte 
trecho do v. acórdão recorrido (fl s. 551-552):

(...) as falhas observadas, ensejadoras da rejeição das contas do 
investigado Durbiratan de Almeida Barbosa, constituem real abuso 
do poder econômico, na medida que este, captando e aplicando 
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recursos à míngua da legislação eleitoral, como amplamente 
demonstrado e provado nos autos pelo Ministério Público Eleitoral, 
antes da abertura da conta bancária específi ca para o Pleito e sem 
a emissão dos recibos eleitorais a que estava obrigado, colocou-se 
em condição econômica privilegiada face aos demais candidatos, 
potencial e efetivamente comprometendo a isonomia das Eleições, 
viciando o processo democrático.

A respeito do objeto da ação, o v. acórdão recorrido considerou 
que o recebimento de “doações estimáveis em dinheiro (...), no valor de 
R$ 7.098,00 (sete mil e noventa e oito reais), antes da abertura da conta 
bancária específi ca para a eleição, entre os dias 20 e 28 de julho de 2006” 
(fl . 549), além do fato de o recorrente ter angariado “fundos para sua 
campanha sem a emissão dos correspondentes recibos eleitorais, no valor 
apurado pela CCI no total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme 
admitido pelo próprio contador do investigado” (fl . 550), constituiriam o 
ilícito eleitoral previsto no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997, além de abuso 
de poder econômico.

O recorrente, por sua vez, limita-se a alegar, conforme relatado, que 
não houve demonstração da potencialidade necessária a confi gurar o abuso 
de poder econômico, inexistindo prova acerca da quebra da “legitimidade e 
lisura do processo eleitoral” (fl . 592).

Em momento algum, nega a existência da captação ilícita de recursos.

Nota-se, portanto, que o recorrente não impugnou todos os pontos 
apontados irregulares em sua prestação de contas (captação ilícita de 
recursos), tornando-os, assim, matéria incontroversa.

Estabelecidos, assim, os fatos incontroversos que levaram à conclusão 
pautada no v. acórdão recorrido, deve-se analisar se as irregularidades 
nele apontadas são capazes de confi gurar a arrecadação ou a realização de 
gastos ilícitos de campanha e, assim, de fazer incidir a pena de cassação do 
diploma já outorgado ao recorrente, prevista no art. 30-A, § 2º, da Lei n. 
9.504/1997.

Nestes termos, o e. Tribunal de origem acolheu integralmente o pedido 
do autor, cassando o diploma do ora recorrente e condenando-o à pena de 
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inelegibilidade. Para tanto, considerou que, verifi cadas as irregularidades 
na arrecadação e no gasto de recursos de campanha, estaria, de pronto, 
confi gurado o abuso de poder econômico.

5.1 Potencialidade e proporcionalidade 

Em primeiro lugar, insta salientar que o bem jurídico tutelado pela 
norma do art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 é a moralidade e a lisura das 
eleições. Ainda, mesmo antes da análise das irregularidades, convém destacar 
os possíveis objetos da ação fundada no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997.

Edson de Resende Castro, em Teoria e Prática do Direito Eleitoral, 
ensina que:

Ao lado dos já conhecidos instrumentos de moralização das 
campanhas eleitorais (arts. 41-A e 73, principalmente), surge agora 
importante meio de combate aos ilícitos praticados pelos candidatos 
e partidos políticos na administração fi nanceira das campanhas. 
Como o art. 30-A menciona apuração de condutas em desacordo 
com a lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos, percebe-se que 
serão objeto desta investigação:

4) o recebimento de doações – em dinheiro, em bens ou serviços – 
das fontes vedadas no art. 24;

5) a movimentação de recursos fi nanceiros fora da conta corrente 
específi ca da campanha;

6) o recebimento de doações sem a emissão do correspondente recibo 
eleitoral previsto no art. 23;

7) a realização de despesa não prevista no rol agora taxativo do 
art. 26, como (I) a produção ou patrocínio de espetáculos ou 
eventos promocionais da candidatura; (II) o pagamento de cachê de 
artistas ou animadores de eventos e showmícios; (III) a confecção, 
aquisição e distribuição de camisetas, bonés, chaveiros e outros 
brindes de campanha; (IV) a aquisição e distribuição de bens e 
valores aos eleitores; (V) o custeio de serviços que proporcionem 
vantagem aos eleitores; (VI) a doação em dinheiro, bem como de 
troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, 
entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas – art. 23, 
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§ 5º -, como instituições fi lantrópicas, times de futebol, associações 
de bairro, etc.; (VII) a veiculação de propaganda eleitoral por meio 
de outdoor, dentre outros. (CASTRO, Edson de Resende. Teoria 
e Prática do Direito Eleitoral. 4. ed., rev., atual. – Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2008, p. 343).

Em resumo, podem ser objeto da investigação: a) a movimentação 
dos recursos fi nanceiros fora da conta bancária específi ca para campanha, 
exceto nos casos previsto na legislação eleitoral; b) o recebimento de 
doações sem a emissão do recibo eleitoral; c) o recebimento de doações das 
fontes vedadas do art. 24 da Lei n. 9.504/199710; d) a realização de gastos 

10 Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro 
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiro;

II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes 
do Poder Público;

III - concessionário ou permissionário de serviço público;

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de benefi ciária, contribuição compulsória 
em virtude de disposição legal;

V - entidade de utilidade pública;

VI - entidade de classe ou sindical;

VII - pessoa jurídica sem fi ns lucrativos que receba recursos do exterior. 

VIII - entidades benefi centes e religiosas; (Incluído pela Lei n. 11.300, de 2006)

IX - entidades esportivas que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei n. 11.300, de 2006)

X - organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei n. 11.300, 
de 2006)

XI - organizações da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei n. 11.300, de 2006)
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eleitorais distintos do rol taxativo do art. 26 da mesma Lei11.
Diante deste conjunto e tendo em vista o bem jurídico tutelado pela 

norma (a moralidade e a lisura das eleições), entendo não ser exigível para 
incidência do art. 30-A da Lei n. 9.504/1997, mas da proporcionalidade 
(relevância jurídica) do ilícito, no contexto da campanha do candidato.

Não desconheço o precedente desta c. Corte no qual se entendeu 
necessária a prova de potencialidade para desequilibrar o pleito, 

11  Art. 26.  São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fi xados nesta Lei: 
(Redação dada pela Lei n. 11.300, de 2006)

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a 
conquistar votos;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas; 
(Redação dada pela Lei n. 11.300, de 2006)

V - correspondência e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às 
eleições;

VII - remuneração ou gratifi cação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas 
ou aos comitês eleitorais;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;

IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; (Redação dada 
pela Lei n. 11.300, de 2006)

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda 
gratuita;

XI - pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos relacionados a campanha eleitoral; 
(Revogado pela Lei n. 11.300, de 2006)

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XIII - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha; 
(Revogado pela Lei n. 11.300, de 2006)

XIV - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;

XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral.

XVII - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei n. 
11.300, de 2006)
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decorrente das irregularidades na arrecadação ou gastos de campanha. 
Colhe-se do voto condutor do aresto, da lavra do e. Min. Cesar Asfor Rocha:

(...) Também é exigível que os fatos articulados na Representação 
Eleitoral tenham a potencialidade de infl uir no resultado do pleito, 
sem o que se terá a comunicação de mera bagatela, a não comportar a 
atuação jurisdicional. (RP n. 1.176-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 
DJ de 26.06.2007)

Com a devida venia, entretanto, creio que devamos evoluir no 
entendimento. Tal afi rmação fundamenta-se no fato de que não há, 
necessariamente, nexo de causalidade entre a prestação de contas de campanha 
(ou os erros dela decorrentes) e a legitimidade do pleito. Exigir tal prova, seria 
tornar inóqua a previsão contida no art. 30-A, limitado-o a mais uma hipótese 
de abuso de poder.

O bem jurídico tutelado pela norma revela que o que está em 
jogo é o princípio constitucional da moralidade (CF, art. 14, § 9º). Não 
é por outra razão que, entre os objetivos da norma, busca-se, claramente, 
sancionar a formação de “caixa dois” de campanha. 

Com efeito, para resguardo destes interesses, parece mais adequado 
averiguar a proporcionalidade (relevância jurídica) do ilícito praticado pelo 
candidato em vez da potencialidade do dano em relação ao pleito eleitoral. 
Nesse mesmo sentido, manifesta-se José Jairo Gomes:

(...) tendo em vista que o bem jurídico protegido é a higidez 
ou a regularidade da campanha, a caracterização da hipótese legal em 
apreço não requer que o fato tenha potencialidade para desequilibrar as 
eleições. (...)

(...) Visa este preceito implementar a lisura nas campanhas 
eleitorais. Com efeito, é direito impostergável dos integrantes da 
comunhão política que as campanhas se dêem de forma regular, sob 
o signo da ética e da legalidade. Não por outra razão, todo candidato 
está obrigado a prestar contas dos recursos fi nanceiros arrecadas e do 
destino que lhes foi dado.

É grave a conduta de quem se afasta da regulamentação 
estabelecida para o fi nanciamento de campanha, seja percebendo 
contribuição de fonte vedada, seja lançando mão de recursos oriundos 
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de fontes não declaradas, de caixa dois, seja, enfi m, extrapolando os 
limites de gastos adrede fi xados. A ocorrência de tais fatos revela que 
a campanha se desenvolveu por caminhos tortuosos, obscuros, sendo, 
muitas vezes, impossível à Justiça Eleitoral conhecer toda a extensão da 
irregularidade. Despiciendo dizer que o mandato assim conquistado é 
ilegítimo.

Entretanto, se não se exige que o evento seja hábil para desequilibrar 
as eleições (embora isso possa ocorrer!), também não se afasta a 
incidência do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. 
Por este, a sanção deve ser proporcional à gravidade da conduta 
e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. É intuitivo que 
irregularidade de pequena monta, sem maior repercussão no contexto da 
campanha do candidato (não da eleição disputada!), que não agrida 
seriamente o bem jurídico tutelado, não seria sufi cientemente robusta 
para caracterizar o ilícito em apreço, de sorte a acarretar as sanções de 
não-expedição do diploma e mesmo sua cassação. Mas isso só é aceitável 
em caráter excepcional, relativamente a irregularidades absolutamente 
irrelevantes. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008, pp. 389-390).

Assim, a desnecessidade da aferição da potencialidade não implica 
desconsiderar a proporcionalidade entre o ilícito eleitoral e a sanção a ele 
correspondente. Cumpre verifi car, portanto, se, no caso em questão, a sanção 
de cassação do diploma seria desproporcional à gravidade das condutas 
praticada pelo recorrido.

5.2. Ausência de recibos eleitorais no valor de R$ 1.100,00

Com relação à arrecadação de “fundos para sua campanha 
eleitoral sem a emissão dos correspondentes recibos eleitorais, no valor 
apurado pela CCI no total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)”, (fl . 550), 
está patente que o recorrente agiu em desacordo com o art. 14, § 1º, da 
Resolução-TSE n. 22.250/2006, que estabelece que “toda doação a 
candidato ou a comitê fi nanceiro, inclusive recursos próprios aplicados na 
campanha, deverá fazer-se mediante recibo eleitoral (Lei n. 9.504/1997, 
art. 23, § 2º).”

Com efeito, a arrecadação de recursos sem a emissão dos recibos 
impossibilita o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral e, 
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consequentemente, a verifi cação da licitude da arrecadação de recursos e 
dos gastos. Confi ra-se:

(...) Constitui irregularidade, que enseja a rejeição das contas, 
a arrecadação de recursos sem a emissão de recibos eleitorais, 
impossibilitando o efetivo controle das contas por parte da Justiça 
Eleitoral. (AgR-REspe n. 25.782-SP, Rel. Min. Gerardo Grossi, 
DJ de 05.03.2007)

(...) A ausência dos recibos eleitorais constitui irregularidade 
insanável, pois impossibilita o efetivo controle das contas por parte 
da Justiça Eleitoral. (AgR-AI n. 6.265-SP, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, DJ de 03.02.2006)

Todavia, considero que o montante de mil e cem reais 
(R$ 1.100,00), no caso dos autos, por se tratar de campanha a deputado 
estadual, não é signifi cativo a ponto de ensejar a cassação do diploma do 
recorrente por si só.

Considerando que as despesas de campanha do candidato fi caram 
em torno de oitenta e dois mil reais (R$ 82.000,00), conforme se extrai de 
sua prestação de contas, o valor representaria pouco mais de 1% (um por 
cento) do montante total da campanha. 

Nestes termos, a sanção de cassação do diploma seria 
desproporcional à gravidade da conduta praticada pelo recorrente. Ausente 
a proporcionalidade entre o ilícito praticado pelo recorrente e a sanção de 
cassação do diploma, não há se falar em violação ao art. 30-A da Lei n. 
9.504/1997.

5.3 Arrecadação de recursos antes da abertura de conta específi ca

No que se refere a arrecadação de recursos antes da abertura de conta 
específi ca, registro que há vedação expressa no art. 1º, IV, da Resolução-
TSE n. 22.250/2006, in verbis:

Art. 1º Sob pena de rejeição das contas, a arrecadação de recursos 
e a realização de gastos por candidatos e comitês fi nanceiros só 
poderão ocorrer após observância dos seguintes requisitos:

(...)
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IV – abertura de conta bancária específi ca para a movimentação 
fi nanceira de campanha, salvo para os candidatos a vice e a suplente;. 

Assim, tal arrecadação, de fato, está em desacordo com a legislação 
eleitoral. Registro não se tratar, aqui, da exceção de contratação de serviços 
para a constituição do Comitê Financeiro de campanha, hoje prevista 
no art. 22, § 5º, da Resolução-TSE n. 22.715/200812, mas sim de gastos 
destinados a campanha eleitoral, com impedimento previsto no art. 1º, I, 
IV, da Resolução-TSE n. 22.250/2006.

Contudo, para afi rmar a incidência do art. 30-A, e aplicar a sanção 
de cassação do diploma, não basta a constatação da ilegalidade. Necessário 
afi rmar que a sanção aplicada não seria desproporcional à gravidade da 
conduta praticada pelo recorrente e à lesão perpetrada ao bem jurídico 
protegido.

Na hipótese em apreço, o valor de sete mil e noventa e oito reais (R$ 
7.098,00) não pode ser considerado relevante a ponto de cassar o diploma do 
recorrido, então candidato a deputado estadual do Estado do Pará. 

Deve-se, portanto, considerar conjuntamente, que: a) o montante 
não se afi gura expressivo diante de uma campanha para deputado estadual 
em Estado tão extenso territorialmente quanto o Pará; b) não há contestação 
quanto a origem ou destinação dos recursos arrecadados; questiona-se, tão 
somente, o momento de sua arrecadação (antes da abertura de conta bancária) 
e, consequentemente, a forma pela qual foram contabilizados.

Nesse sentido, entendo que a irregularidade tem não teve grande 
repercussão na campanha do candidato, sendo, pois, desmesurada a incidência 
da sanção prevista no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997. Deve, portanto, ser 
reformada a sanção de cassação do diploma.

12  Art. 22. (omissis)

§ 5º Os gastos destinados à instalação física de comitês fi nanceiros de partidos políticos e de comitês 
de campanha dos candidatos poderão ser contratados a partir da respectiva convenção partidária, desde 
que devidamente formalizados e inexistente desembolso fi nanceiro.
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6. O abuso de poder econômico. Ausência de demonstração da 
potencialidade.

No que diz respeito à aplicação da sanção de inelegibilidade, 
contudo, procede a alegação do recorrente de que o autor não teria comprovado 
que as irregularidades na prestação de contas confi gurariam efetivo abuso de 
poder econômico com potencialidade para desequilibrar a disputa eleitoral. 

A potencialidade pode ser aferível por indícios, o que torna 
desnecessário evidenciar, de plano, que os fatos foram determinantes do 
resultado da competição, conforme se infere do seguinte julgado:

Recurso especial eleitoral. Eleições 2004. Ação de impugnação 
de mandato eletivo. Abuso de poder econômico. Caixa dois. 
Confi guração. Potencialidade para infl uenciar no resultado do 
pleito. Recurso desprovido. 

1. A utilização de “caixa dois” confi gura abuso de poder 
econômico, com a força de infl uenciar ilicitamente o resultado do 
pleito.

2. O abuso de poder econômico implica desequilíbrio nos meios 
conducentes à obtenção da preferência do eleitorado, bem como 
conspurca a legitimidade e normalidade do pleito.

3. A aprovação das contas de campanha não obsta o ajuizamento 
de ação que visa a apurar eventual abuso de poder econômico. 
Precedentes. 

4. O nexo de causalidade quanto à infl uência das condutas no pleito 
eleitoral é tão-somente indiciário; não é necessário demonstrar que os atos 
praticados foram determinantes do resultado da competição; basta ressair dos 
autos a probabilidade de que os fatos se revestiram de desproporcionalidade 
de meios. 

5. O Tribunal Superior Eleitoral tem sido fi rme no sentido que 
são imediatos os efeitos das decisões proferidas pelos Regionais em 
sede de ação de impugnação de mandato eletivo, aguardando-se 
tão-só a publicação do respectivo acórdão. Não há que se falar na 
aplicação do art. 15 da Lei Complementar n. 64/1990 nos casos de 
cassação de mandato.

6. Recurso desprovido.
(AG n. 7.069-RO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 

14.04.2008)
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Ocorre que, no caso em tela, não se vislumbra que as irregularidades 
na prestação de contas do ora recorrente tenham tido potencial daninho 
à legitimidade do pleito, não possuindo, prima facie, possibilidade de 
comprometer a igualdade entre os candidatos e infl uir sobre a vontade 
popular.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para afastar 
a inelegibilidade do candidato, uma vez que não foi demonstrada a 
potencialidade da conduta para desequilibrar o pleito, e reformar o 
acórdão para afastar a cassação do diploma do recorrido, considerando que 
as irregularidades verifi cadas e o montante por elas representado, não se 
mostraram proporcionais à sanção prevista no § 2º do art. 30-A da Lei 
n. 9.504/1997.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Fernando Gonçalves: Senhor Presidente, a matéria 
foi exaustivamente examinada pelo eminente relator. Acompanho Sua 
Excelência em todas as conclusões de seu voto.

VOTO

O Sr. Ministro Marcelo Ribeiro: Senhor Presidente, a questão que 
me chama mais a atenção é a relativa ao termo fi nal da propositura dessa 
representação.

Realmente, não há na lei qualquer menção a ele. O artigo 30-A da 
Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, não estabelece qualquer indicação 
de qual seria o prazo. Os argumentos que o eminente relator trouxe a 
respeito do tema são relevantes, mas preocupa-me uma situação.

Por um lado, o eminente relator ressaltou o número de impugnações 
possíveis e a relação temporal entre elas – até quando uma ou outra 
podem ser propostas, etc. O eminente relator, efetivamente, apreciou com 
profundidade; citou, inclusive, o caso de se poder arrecadar recursos após 
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a eleição, o que é hipótese prevista – excepcional, mas acontece. De fato, 
arrecadação após a eleição seria um complicador para se estabelecer esse 
prazo. 

Por outro lado, no caso concreto, a ação cabível – pelo que me 
consta, foi proposta no início de janeiro – seria, no caso, compatível com o 
prazo para a ação de impugnação de mandato eletivo.

De qualquer maneira, registro minha preocupação em relação a se 
dizer que até o fi nal do mandato poderá ser proposta a representação no 
tocante ao artigo 30-A. 

A Justiça Eleitoral é baseada na celeridade e na preclusão, com o fi m 
de se preservar a segurança jurídica. Então, se admitirmos que, até o fi nal do 
mandato, poder-se-á impugná-lo, em razão de arrecadação ilícita referente 
a gastos da campanha, e que isso fi ca a critério do impugnante, ele poderá, 
após dois anos ou três anos do início do mandato, ajuizar representação, 
com vistas ao reconhecimento de dizer que houve arrecadação ilícita na 
campanha e que, por isso, aquele mandato não é válido. Isso me preocupa 
bastante.

Por isso, não quero aderir ao voto do eminente relator nessa parte, 
sem fi xar essa tese, de que se pode propor a ação até o fi nal do mandato.

O Sr. Ministro Carlos Ayres Britto (Presidente): Vossa Excelência 
não se compromete com essa tese.

O Sr. Ministro Marcelo Ribeiro: Não me comprometo. Penso ser a 
primeira vez que discutimos isso nesta Corte.

Como, no caso concreto, não é necessário chegar a tanto, porque 
a ação foi proposta logo, acompanho o eminente relator nessa parte do 
conhecimento. Mas me reservo para pensar mais no assunto com relação a 
essa possibilidade de propositura posterior.

Em relação ao mérito, acompanho o eminente relator. 
Parece-me que estamos diante mais de uma formalidade do que de um vício 
realmente grave. Entendo também, como Sua Excelência, que, no caso do 
artigo 30-A, não há falar em potencialidade. Não podemos exigir que a 
falha seja tão grave, de modo a infl uir no resultado da eleição, até porque 
é difícil – às vezes impossível – saber se a arrecadação infl uenciou, ou não.
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Penso, porém, que toda e qualquer violação à lei que acarreta 
a aplicação de sanção deve sempre ser analisada sob a ótica do princípio 
da proporcionalidade. No caso concreto, além de se tratar de falha de 
menor importância, é um valor pequeno, que certamente não teria grande 
relevância.

Com estas considerações, acompanho o eminente relator.

O Sr. Ministro Carlos Ayres Britto (Presidente): Vossa Excelência 
supera as preliminares e, no mérito, acompanha o relator para dar 
provimento ao recurso.

O Sr. Ministro Marcelo Ribeiro: Dou provimento ao recurso. 
Acompanho o relator.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Henrique Neves: Senhor Presidente, acompanho 
o Ministro Marcelo Ribeiro na ressalva feita, aplicando o artigo 249 do 
Código de Processo Civil, porque o mérito do recurso pode ser aproveitado 
por quem alega essa preliminar.

Tenho uma preocupação muito grande, pois as eleições têm que 
terminar. E, permanecendo essa chance – a preocupação que este Tribunal 
teve de não manter um estoque técnico, com a guarda de fatos para 
depois do resultado –, poderia ser também feita no curso do mandato, na 
eventualidade de a pessoa não se comportar de uma forma ou de outra. 

A legislação eleitoral prevê que as prestações de contas devem ser em 
16 de agosto e em 6 de setembro. Já se deve ter uma noção na internet – os 
candidatos ainda estão caminhando neste sentido. A partir desse momento, 
já é possível se verifi car se já está havendo irregularidade ou não.

Independentemente disso, não vejo necessário, para o ajuizamento 
da representação do artigo 30-A, o julgamento das contas, porque, uma vez 
prestadas 30 dias depois das eleições, os elementos já estão no Tribunal. O 
Ministério Público já tem conhecimento daquela prestação de contas, que é 
um processo administrativo, cujo trânsito em julgado seria discutível por se 
tratar de esfera administrativa.
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Afora isso, a prestação de contas deve ser julgada oito dias antes da 
diplomação. Então, fi co com a jurisprudência antiquíssima deste Tribunal, 
do Ministro José Guilherme Villela – recordo-me de um acórdão de 
Sua Excelência –, que a competência da Justiça Eleitoral se encerra na 
diplomação.

Os fatos apurados, seja pelo Ministério Público, seja pelos demais 
participantes do processo eleitoral, poderão, sim, a meu ver, subsidiar ação 
de impugnação de mandato eletivo, seja por corrupção, fraude, abuso. 

Supero essa preliminar, com essas questões apenas para que o 
Tribunal examine em outro momento. No mérito, parece-me que as 
irregularidades apontadas não são sufi cientes para levar a uma sanção nessa 
extensão.

O Sr Ministro Carlos Ayres Britto (Presidente): Vossa Excelência 
acompanha o relator em todos os termos.

O Sr Ministro Henrique Neves: Acompanho o relator, superando 
a preliminar. Não acompanho na preliminar de decadência. Se for o caso, 
divirjo parcialmente na preliminar, até para manter aceso o debate. Fico 
vencido na preliminar de decadência e o acompanho no mérito.

VOTO

O Sr. Ministro Eros Grau: Senhor Presidente, acompanho o relator.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Lewandowski: Senhor Presidente, são duas 
questões: uma preliminar, que diz respeito à decadência, e outra que diz 
respeito ao mérito do recurso. 

Quanto à questão da decadência, realmente impressiona o 
argumento do eminente relator: trata-se de construção jurisprudencial que 
assentou que a representação tem de ser feita até a diplomação. 
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Mas Sua Excelência traz o argumento forte de que a lei não faz essa 
discriminação. O § 2º do artigo 30-A da Lei n. 9.504/1997 estabelece duas 
sanções: a primeira é a negação do diploma – “será negado o diploma ao 
candidato” – e a segunda, a cassação do diploma, se este já foi outorgado. 

Portanto, parece-me bastante lógico e coerente o argumento de Sua 
Excelência, o relator.

No entanto, como disse o Ministro Marcelo Ribeiro, não temos 
necessidade de aprofundar este argumento, neste momento. Até porque a 
jurisprudência da Casa parece-me que já está consolidada no sentido de 
que o momento da diplomação é que fi xa o termo para a interposição da 
representação, em face da imediatidade do seu protocolamento, que foi em 
05.01.2007. 

Dessa forma, parece-me ser um prazo razoável. Houve uma retorção 
quase que imediata. Por isso, também me dispenso de aprofundar esse 
argumento, embora impressionado com a fundamentação do relator. 
Afasto essa preliminar de decadência. 

De outra parte, acompanho o relator, por também entender que 
a verba foi praticamente insignifi cante, de fato – não encontro nenhuma 
proporcionalidade na sanção, e, por outro lado, não há potencialidade lesiva 
a ser considerada. Verifi co outrossim que se trata, como já foi aventado 
pelos eminentes pares que me precederam, de mera irregularidade formal, 
que deve ser superada.

Acompanho, portanto, na íntegra o voto do eminente relator.
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sufrágio, há, no caso concreto, conjunto probatório 
suficientemente denso a evidenciar tanto a compra de 
votos por parte de terceiro não candidato, quanto a 
ciência do candidato em relação ao ilícito. Possibilidade 
de utilização de indícios para a comprovação da 
participação, direta ou indireta, do candidato ou do seu 
consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração 
eleitoral, vedada apenas a condenação baseada em 
presunções sem nenhum liame com os fatos narrados 
nos autos (art. 23 da LC 64/1990). Precedentes: 
ED-RO 2.098; AgR-REspe 399.403.104. No caso, são 
elementos capazes de comprovar, além de qualquer 
dúvida razoável, a ciência do candidato quanto à 
operação de captação ilícita de sufrágio: (i) o local em que 
ocorreu a oferta e promessa de vantagens em troca de 
votos, (ii) o envolvimento, direto ou indireto, de pessoas 
ligadas ao candidato por vínculos político e familiar, e 
(iii) a relação contratual da autora da conduta com o 
governo estadual. Precedentes: RCED 755, AgR-REspe 
8156-59, REspe 42232-85. Desprovimento dos recursos 
ordinários de José MeIo de Oliveira e José Henrique de 
Oliveira quanto à configuração da captação ilícita de 
sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei 9.504/1997, 
mantendo-se a decisão do TRE-AM no sentido de cassar 
os diplomas dos representados e aplicar-lhes pena de 
multa no valor de 50 mil Ufirs. 

2. Já em relação à imputação de conduta vedada aos 
agentes públicos, embora os elementos contidos nos 
autos permitam questionar a higidez da contratação pelo 
Estado do Amazonas da empresa de que a autora da 
compra de votos era sócia-gerente, não há prova 
suficiente de que os recursos contratuais oriundos dos 
cofres públicos tenham sido desviados para a compra de 
votos ou para outras finalidades eleitorais em benefício do 
então candidato à reeleição. Provimento dos recursos 
ordinárjos dos recorrentes José MeIo de Oliveira, José 
Henrique de Oliveira, Nair Queiroz Blair, Paulo Roberto 
Vital, Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho e Raimundo 
Rodrigues da Silva, para fins de afastar a caracterização 
da conduta vedada prevista no art. 73, 1, da 
Lei 9.504/1997. 
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3. Determinação de realização de novas eleições diretas 
para governador do Amazonas, na forma do ad. 224, 
§§ 30 e 40, 

do Código Eleitoral e dos precedentes desta 
Corte (ED-REspe 139-25). 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em conhecer dos recursos de Raimundo Rodrigues da Silva e 

Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho como especiais e dar-lhes provimento, 

prover os recursos especiais de Nair Queiroz Biair, Paulo Roberto Vital de 

Menezes, negar provimento ao recurso do Solidariedade 
- Estadual e julgar 

prejudicado o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral, e 

por maioria, em dar parcial provimento aos recursos de José Meio de Oliveira e 

José Henrique Oliveira para reformar o acórdão regional exclusivamente 

quanto à conduta vedada e seus consectários, mantido o acórdão regional 

quanto à captação ilícita de sufrágio em todos os seus termos, vencidos, em 

parte, com votos díspares, os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e a 

Ministra Luciana Lóssio, que lhes davam integral provimento, e os Ministros 

Herman Benjamin e Admar Gonzaga, que lhes negavam provimento, com a 

determinação de comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 

para convocação de eleições diretas para os cargos de governador e 

vice-governador, vencidos, no ponto, os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho 

e Luciana Lóssio, nos termos voto do Ministro Luís Roberto Barroso. 

Bras'Iia, 4 de maio de 2017. 

~MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO 
- REDATOR PARA 

0 ACÓRDÃO 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: 
Senhora Presidente, na origem, cuida-se de iniciativa processual com 
fundamento nos artigos 41-A e 73 inciso IV, § 10, da Lei 9.504/1 997, proposta 

pela COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA, em face de JOSÉ MELO 

DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA, governador e vice-governador 

eleitos do Estado do Amazonas, respectivamente, bem como contra NAIR 

QUEIROZ BLAIR, MOISÉS BARROS, PAULO ROBERTO VITAL, RAIMUNDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, por 

suposta prática de captação ilícita de sufrágios e, ainda, por conduta vedada 
aos disputantes de eleições. 

O egrégio TRE do Amazonas, após o cumprimento das 

diligências necessárias e com base no arcabouço probatório dos autos, de 

início, rejeitou as preliminares alusivas (i) à inépcia da inicial; (ii) à decadência 

da iniciativa, por efeito de não formação de litisconsórcio passivo necessário; 

(iii) à nulidade das provas obtidas no inquérito policial; (iv) à nulidade da busca 

e apreensão; (v) à descontaminação do julgado; (vi) ao cerceamento de defesa 

por indeferimento de oitiva de testemunhas; (vii) à litispendência e 

(viii) à ilegitimidade para figurar no polo passivo, exceto com relação a 

MOISÉS BARROS, excluído de logo do polo passivo da iniciativa processual, 
mantendo-se os demais recorrentes. 

No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido 
formulado nos autos da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), por 

prática de captação ilícita de sufrágios e conduta vedada a agente público, 

para cassar o mandato de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE 

OLIVEIRA, eleitos aos cargos de governador e vice-governador, 

cominando-lhes, de forma solidária, multa nos valores de 50 mil Ufirs, com 

fundamento no art. 41-A da Lei 9.504/1997 e mil Ufirs, com base no art. 73, 
inciso 1, c.c. os §§ 40 e 50  do mesmo diploma legal; bem como condenar 
individualmente NAIR QUEIROZ BLAIR, PAULO ROBERTO VITAL DE 

MENEZES, RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e RAIMUNDO 

Num. 48197884 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843761 - Pág. 258



RO no 2246-61.2014.6.04.0000/AM 	 5 

RODRIGUES DA SILVA, ao pagamento de multa no valor de 5 mil Ufirs, de 
acordo com o § 40 do inciso 1 do ad. 73 da Lei das Eleições, tudo nos termos 

do acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 1.759-1.760): 

REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIOS. 41-A. CONDUTA VEDADA. ART. 73, / A III, DA 
LEI 9.504/97. PRELIMINARES. MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIOS. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO GOVERNADOR 
E CANDIDATO À REELEIÇÃO. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. 
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA LARANJA PARA RECEBIMENTO DE 
UM MILHÃO DE REAIS. DINHEIRO EMPREGADO NA CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIOS EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO À 
REELEIÇÃO. CONDUTA VEDADA DE EXTREMADA GRAVIDADE. 
ART. 73, 1. USO DE RECURSOS FINANCEIROS PÚBLICOS EM 
PROL DE CANDIDATO À REELEIÇÃO. RUPTURA DA CONDIÇÃO 
DE IGUALDADE ENTRE CANDIDATOS CONFIGURADA 
CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS E MULTA. PROCEDÊNCIA. 

Opostos embargos de declaração por JOSÉ MELO DE 

OLIVEIRA (fls. 1.958-1.998), JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA (fls. 2.006-2.030), 

PAULO ROBERTO VITAL DE MENEZES (fis. 2.032-2.046), RAIMUNDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (fls. 2.000-2.003) e RAIMUNDO RODRIGUES 

DA SILVA (fis. 1.943-1.953), foram, à unanimidade, rejeitados 
(fls. 2.225-2.321). 

Sobreveio a interposição de quatro recursos ordinários: por 
JOSÉ MELO DE OLIVEIRA (fls. 2.385-2.497, vol. 10), por JOSÉ HENRIQUE 

OLIVEIRA (fls. 2.555-2.604, vol. 11), governador e vice-governador eleitos em 

2014, por RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA (fls. 2.337-2.357, vol. 10) e por 

RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (fis. 2.536-2.553, vol. 11), e três 
recursos especiais: por NAIR QUEIROZ BLAIR (fls. 2.048-2.081, vol. 9, e 

2.606-2.639, vol. 11), empresária, pelo PARTIDO SOLIDARIEDADE—

ESTADUAL (fis. 2.641-2.670) e por PAULO ROBERTO VITAL 
(fls. 2.672-2.693). 

RECURSO ESPECIAL 

DE NAIR QUEIROZ BLAIR 

6. Em suas razões de recurso (fls. 2.608-2.639), NAIR 

QUEIROZ BLAIR alega, em preliminar, a ausência de legitimidade para figurar 
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no polo passivo da ação em relação à imputação que resultou na sua 

condenação por conduta vedada, pois, à época dos fatos que ensejariam a 

tipificação do inciso 1 do art. 73 da Lei 9.504/1997 (suposta distribuição de 

dinheiro a eleitores em troca de votos, apurada em operação policial em 
24.10.2014), a recorrente não era mais agente público para fins legais, na 

medida em que já finda a relação contratual que mantinha com o Poder 

Público, por meio da Agência Nacional de Segurança e Defesa (ANS&D). 

Defende a ofensa expressa ao que disposto no art. 50,  

inciso LV, da CF, por cerceamento de defesa, tendo em vista, segundo se 
afirma, ter ocorrido, no trâmite processual, (a) o indeferimento das duas 
testemunhas por ela arroladas, as quais, segundo afirma, seriam de extrema 

importância para a elucidação do real propósito da recorrente no local em que 

realizada a operação policial, a fim de comprovar a inexistência de qualquer 

ilícito praticado; e (b) a insuficiência de fundamentação para a não oitiva da 
testemunha KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO, referida nominalmente 
por quase todas as outras testemunhas ouvidas em Juízo, a qual, por ter sido 

presa em flagrante junto com a recorrente, por supostamente ter recebido 

dinheiro desta, poderia esclarecer o que realmente ocorreu e qual o verdadeiro 
intuito das partes no momento do ato tido por ilícito. 

Por fim, ainda em sede de preliminar, assevera ocorrência 
de afronta ao art. 50, inciso LVI, da CF, haja vista as provas obtidas nos autos 
terem se originado não de mera técnica denominada estória-cobertura, como 
assentado pelo aresto regional, mas por meio de verdadeira infiltração policial 
ilícita, realizada sem a devida autorização judicial e observância aos 
requisitos previstos na Lei 12.850/2013, quais sejam, indícios de 

organização criminosa, oitiva do Ministério Público e demonstração de 
que a prova não poderia ser produzida por outros meios. 

No tocante ao mérito propriamente dito, sustenta a 
recorrente contrariedade ao art. 73, caput e inciso 1, da Lei 9.504/1997, 
mormente porque ausentes os elementos necessários à tipificação da conduta 

nele prevista, particularmente quanto aos conceitos essenciais de agentes 
públicos e bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou 
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indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios. 

No ponto, segundo afirma, muito embora o TRE/AM faça 

conjecturas acerca da legitimidade do contrato firmado pela 

Administração Pública com a ANS&D, fato é que este contrato e as 

certificações de seu regular cumprimento por agentes públicos gozam de 

presunção de legitimidade, não cabendo, por outro lado, a esta Justiça 

Especializada apurar a legitimidade de contratações feitas com a 

Administração Pública, e sim à Justiça Comum, por meio das ações penal e de 

improbidade administrativa cabíveis. 

Nesse sentido, conclui a sua argumentação dizendo que, 

até que haja decisão transitada em julgado reconhecendo a ilegitimidade deste 

contrato, a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), paga pela 

prestação dos serviços de monitoramento pertence à empresa ANS&D, não se 

pode, por esse motivo, tipificar a conduta da recorrente como a prevista no 

art. 73, inciso 1, da Lei 9.504/1 997, pois os supostos bens utilizados em prol do 

candidato (dinheiro) não pertenciam ao Poder Público. 

Aduz não haver provas nos autos capazes de alicerçar a 

alegação de que a empresa da recorrente tenha sido utilizada corno uma 

empresa de fachada, não se podendo presumir que os valores por ela 

recebidos pela prestação de serviços durante a Copa do Mundo de 2014 

possuam qualquer relação com os valores que foram apreendidos na operação 

policial do dia 24.10.2014, ou seja, que tenham sido direcionados para o 

custeio ou ressarcimento das despesas de campanha dos candidatos ao 

Governo do Amazonas, JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, e ao seu companheiro de 

chapa JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA. 

Alega, ademais, que a maior parte do aresto regional se 

encontra amparada em provas testemunhais oriundas de depoimentos de 

policiais federais participantes da operação do dia 24.10.2014, o que se 

mostra insuficiente para a caracterização da prática do ilícito por parte da 

recorrente. Por outro lado, as demais provas documentais, por possuírem 
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origem duvidosa, não mereceriam maior confiabilidade sem a devida perícia 
exercida. 

Assevera, por fim, que o dinheiro apreendido em sua bolsa 
não constitui infração eleitoral, tendo, a propósito, se comprovado, ainda na 

fase inquisitorial, que a quantia se destinava ao custeio de uma viagem 

pessoal da recorrente à Bélgica. Além disso, segundo afirma, o simples fato de 

ter sido vista transitando de uma sala para outra no local da ocorrência e ser 
apresentada como assessora de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA também não 
teria o condão de configurar ilícito algum. 

Requer, assim, o conhecimento e o provimento do seu 

recurso, a fim de que seja, em caráter sucessivo, (a) acolhida a preliminar de 
ilegitimidade passiva ad causam; (b) acolhida a preliminar de cerceamento de 
defesa, anulando-se o processo a partir da instrução; (c) acolhida a preliminar 

de ilicitude da prova produzida em infiltração policial não autorizada, 

desentranhando-se as provas dela derivadas; (d) afastada, no mérito, a 

condenação que lhe foi imposta pelo Tribunal Regional do Amazonas, vez que 

não praticada ou comprovada a conduta a ela atribuída; e (e) reduzida a multa 

aplicada a 5 Ufirs, tendo em vista a ausência de fundamentação para a sua 

fixação acima do mínimo legal, face à ofensa expressa ao disposto no art. 93, 
inciso IX, da CF e o art. 73, § 40, da Lei 9.50411997.  

RECURSO ORDINÁRIO 

DE RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA interpôs recurso 
ordinário (fls. 2.337-2.357), com base no art. 121, § 40, inciso IV, da CF, 
dc arts. 22, inciso II e 276, inciso II, alínea a, do CE. 

Alega, inicialmente, a inépcia da inicial, tendo em vista que, 
de acordo com o art. 96, § 1, da Lei 9.504/1997, as reclamações e 
representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e 
circunstâncias, e a recorrida não teria mencionado na exordial quais provas 

pretendia utilizar para comprovar as suas alegações no sentido de que teria o 
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recorrente agido ilicitamente para beneficiar a campanha de JOSÉ MELO DE 
OLIVEIRA à reeleição ao cargo de governador do Amazonas. 

Argumenta, ainda, quanto ao ponto, que o fato de não ter 

sido chamado para depor em qualquer processo investigatório (fls. 2.349) 
caracterizaria o cerceamento de sua defesa. 

Assevera estar ausente o liame subjetivo da conduta, em 
razão da inexistência de elementos de convicção aptos a caracterizar 

irregularidade no fato de ter atestado, como coronel Bombeiro Militar do 

Amazonas, a prestação de serviços da empresa AND&S durante as operações 

de segurança da Copa do Mundo de 2014. Nega a sua participação do 

processo de contratação da referida empresa e, também, qualquer 

responsabilidade pela pretensa transgressão aos arts. 41-A e 73, 1, da 
Lei 9.504/1 997. 

Sustenta, ainda, não haver provas quanto ao seu 

envolvimento nos fatos imputados como ilícitos, afirmando que sua 

condenação se deu única e exclusivamente com base nas argumentações 
lançadas na peça inicial da reclamação eleitoral (fls. 2.349). Quanto ao ponto, 
aduz que em nenhum momento da investigação realizada pela Polícia Federal 

seu nome teria sido citado como investigado ou suspeito de participação 

dolosa em um suposto esquema visando angariar recursos para que fossem 

utilizados na captação ilícita de votos à reeleição ao cargo de governador do 
Estado do Amazonas. 

Afirma que, de acordo com a doutrina, o fato de ser agente 
público e ter atestado um serviço executado não pode e não deve ser 

encarado como um ato vedado pelo dispositivo legal eleitoral, até porque a 

proibição do artigo paira sobre cessão ou uso de forma intencional para afetar 
a igualdade de oportunidades (fis. 2.350), o que não teria ocorrido no caso dos 
autos. 

Cita precedentes jurisprudenciais visando a corroborar as 

suas alegações no sentido da impossibilidade de haver condenação sem 
provas cabais para tanto. 

Num. 48197884 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843761 - Pág. 263



RO n°2246-61.201 4.6.04.0000/AM 
	

10 

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do seu 

recurso ordinário para que, apreciadas as alegações preliminares, seja anulada 

a decisão recorrida ou, caso assim não se entenda, seja reformada a decisão 

combatida para o fim de julgar improcedente a iniciativa processual. 

RECURSO ORDINÁRIO 

DE JOSÉ MELO DE OLIVEIRA 

Nas suas razões de recurso ordinário (fls. 2.385-2.487), 

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, governador do Estado do Amazonas, com fulcro 

no art. 121, § 40, incisos III e IV, da Constituição Federal e art. 276, inciso II, 

alínea b, do Código Eleitoral, assevera os seguintes argumentos. 

De início, pugnou pelo recebimento do recurso em seu 

duplo efeito, nos termos do que prescreve o § 2° do artigo 257 do Código 

Eleitoral. 

Preliminarmente, aduz violação ao art. 275 do Código 

Eleitoral, c.c. art. 535 do Código de Processo Civil/1 973, ao argumento de que 

a Corte Regional não se desincumbiu do ônus de integrar ou esclarecer os 

pontos obscuros, omissos e contraditórios arrazoados nos seus declaratórios. 

No tocante ao ponto, assevera que o acórdão regional (a) não supriu a 

omissão e contradição referente à imprescindibilidade da inclusão do Coronel 

QOPM DAN CÂMARA como litisconsorte passivo necessário; (b) reverteu o 

ônus da prova sem prévia fundamentação; (c) foi omisso quanto à alegação de 

nulidade da busca e apreensão e da operação policial em geral, vez que os 

atos investigativos foram praticados com base em denúncia anônima; e (d) não 

supriu a alegação relativa ao erro material quanto à menção no acórdão de 

repetição/duplicidade de documentos efetivamente multiplicando a quantidade 

de recibos de compras de voto (fls. 2.400). 

Quanto à matéria de fundo, o recorrente sustenta, em 

síntese, o seguinte: (i) nulidade do inquérito policial, em razão de ter sido 

iniciado a partir de denúncia anônima. Quanto a esse ponto, o recorrente 

manifestou-se dizendo que a mesma se desenvolveu partir da notitia anônima, 

portanto, (a) não havia situação de flagrante informada; e (b) a fonte de prova 
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apontada era domiciliar, a reclamar autorização judicial para o ingresso, 

ressalvadas apenas as situações emergenciais ou de urgência, o que não era 

o caso! • (...). Finalmente, o acórdão menciona que haveria uma espécie de 

permanência do ilícito, o que manteria o estado de fia grância. Até 

apreenderem os documentos e dinheiro, não havia absolutamente nada além 

de uma denúncia anônima. NADA. Nenhum indício de coisa alguma existiu. Os 

próprios policiais, repita-se, asseveraram não ter visto compra de votos nem no 

evento do dia 21, nem no do dia 24 de outubro de 2014 (fis. 2.408); (ii) aponta, 

também, ilegalidades e violações a direitos individuais na operação policial que 

levam à absoluta nulidade do material probatório porque, em suma, baseada 

em denúncia anônima, sem autorização judicial, sem requisição pelo Ministério 

Público e sem flagrante delito; e, (iii) utilização incorreta pela Polícia Federal de 

técnica denominada infiltração policial, prevista no art. 10 da Lei 12.850/2013. 

Defende que, após denúncia anônima e numa investigação 

preliminar, nada de ilegal foi constatado pelos policiais que compareceram à 

reunião de pastores evangélicos, ocorrida no Dulcilla's Festas e Convenções, 

no dia 21.10.2014. Após terem conhecimento de uma nova reunião 

em 24.10.2014, no mesmo local, adentraram o recinto privado, mediante 

disfarces, sem autorização ou ordem judicial para tanto, tudo isso sem 

inquérito instaurado e sem que se possa designar tais atos como 

providências preliminares (fls. 2.408). 

Esclarece que, 	nesta oportunidade, os policiais 

procederam a revistas e busca e apreensões nos pertences pessoais e 

veículos estacionados de todas as pessoas presentes, onde foram 

encontrados a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie e extratos 

bancários em posse de KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO e R$ 7.000,00 

(sete mil reais) - em posse de NAIR BLAIR, sócia-proprietária da Empresa 

ANS&D, o que levou à prisão em flagrante de ambas pelo único fato 

destas portarem essas quantias em dinheiro. 

Sustenta que a Polícia Federal inverteu e atropelou a 

ordem natural das coisas, porque primeiro investigou evento no dia 21; depois 

infiltrou agentes descaracterizados em ambiente resetvado para pastores; 
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após realizou revista pessoal em Karine; em sequência invadiu local com todas 

as equipes de Policiais Federais destacados para acompanhar a diligência; fez 

busca pessoal em todas as pessoas presentes no local; busca e apreensão em 

todos os veículos estacionados para, só depois, afirmar que houve flagrante 
delito (fis. 2.417). 

Por conseguinte, aduz que houve violação à Resolução 
TSE 23.396/2013, dada a atuação escoteira da polícia, sem flagrante delito 

(302 do CPP), sem autorização do judiciário ou requisição do parquet. 
Violaram-se, ainda, os artigos 94, § 31  da Lei 9.504/97; 356 do Código Eleitoral 

e 26-B, § 2° da LC 64/90, todos no sentido de que a função da Polícia é 

auxiliar o Poder Judiciário e o Ministério Público (fis. 2.418). 

Ademais, alega que, ainda que não se tratasse da figura do 
agente infiltrado, como consigna o acórdão, no mínimo ocorreu a técnica 
denominada ação controlada, que em seu § l, diferentemente da hipótese 

acima, que necessita para sua execução de autorização judicial, nesta 

exige-se prévia comunicação ao juiz competente que estabelecerá seus limites 

e comunicará ao Ministério Público. Cita como precedente o REspe 676-04, da 

Relatoria do douto Ministro HENRIQUE NEVES, em que métodos especiais de 

investigação foram autorizados pela Justiça Eleitoral e ainda assim 

considerados inadequados. 

Ventila, ainda, nulidade e fragilidade das provas obtidas na 
operação policial, uma vez que, segundo pontua, (a) todas as pessoas 
presentes foram revistadas, mas nenhuma delas foi qualificada ou identificada 

nos autos do Inquérito Policial, a não ser as que foram presas em flagrante; 

(b) as únicas testemunhas identificadas, com exclusividade, são os próprios 

policiais federais; (c) falha na cadeia de custódia, uma vez que o auto de 

apresentação e apreensão restou prejudicado por não especificar o que foi 

apreendido com NAIR BLAIR, KARINE BRITO ou no veículo Hillux; 

(d) ausência de referência no inquérito policial sobre dois computadores e um 

notebook apreendidos com NAIR BLAIR, que constam no auto de apreensão e 

que, posteriormente desapareceram, e a respectiva perícia, embora 

determinada, não se acha nos autos; (e) nulidade das oitivas das testemunhas 
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NAIR BLAIR e KARINE BRITO perante a Polícia Federal em razão da 

inquirição da primeira informalmente, sem que tivesse sido reduzida a termo, e 

da segunda realizada em duas oportunidades no mesmo dia, sem qualquer 

justificativa. 

Reporta interesse jurídico em questionar a nulidade do 

Inquérito Policial, ainda que o acórdão consigne que não teria legitimidade ao 

argumento de que as pessoas presas em flagrante não recorreram do 

recebimento da denúncia, pois fizeram transação penal. Não obstante, alega 

que todas as provas produzidas no processo são nulas, por derivação, 

porquanto, a seu ver, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal preconiza 

que a nulidade da prova originária contamina todas aquelas que dela são 

decorrentes ou que, embora produzidas em momento posterior, tenha 

fundamento causal na prova primitiva (HC 93.050, Ministro CELSO DE 

MELLO) (fis. 2.438). 

Diz que o TRE/AM cerceou o seu direito de defesa nos 

autos da iniciativa processual ao indeferir todas as provas por ele requeridas, 

quais sejam: (i) oitiva em juízo de KARINE BRITO na condição de testemunha; 

(ii) perícia nos documentos apreendidos; (iii) encaminhamento de ofício ao 

Banco Bradesco, tudo de modo a afrontar os incisos LIV e LV da Constituição 

Federal, bem como o princípio da boa-fé objetiva processual, incorporado no 

novo Código de Processo Civil, artigos 50  e 489, § 30. Alega, ainda, violação ao 

art. 22 da LC 6411990 e art. 333 do CPC, em razão da indevida inversão do 

ônus da prova pelo TRE/AM, sob o fundamento de que, con quanto, repita-se, o 

ônus da prova seja do autor, é certo que não se pode proibir o réu de produzir 

prova, de modo a convencer o juiz de que tem razão (fis. 2.448). 

Assevera o recorrente ilegalidade, inexistência e fragilidade 

das provas dos autos que possam levar à condenação pela imputação da 

conduta descrita no art. 41-A da Lei 9.504/1997. Aduz que todas as 

inconsistências apontadas nos recibos indicam insuficiência de provas de 

qualquer captação ilícita de sufrágios, em razão das semelhantes grafias com 

o nome de EVANDRO MELO em diversos documentos, diversidade de grafias 

em um mesmo documento, recibo com data futura, recibos não datados, sem 

Num. 48197884 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843761 - Pág. 267



RO n1  2246-61.2014.6.04.0000IAM 	 14 

assinatura, sem identificação de beneficiários ou qualquer outra referência ao 
seu conteúdo. 

Ademais, ventila que ainda que, por absurdo, fosse 

possível chegar à conclusão de que as provas são lícitas e de que, de fato, 

houve uma situação de captação ilícita de sufrágios, não se teria provado, 

minimamente, participação, ou anuência, do recorrente em qualquer compra de 
votos. 

Destaca a atipicidade da conduta prevista no art. 73, 
inciso 1, da Lei 9.504/1997, ao argumento de que, (a) dentro da vedação 
imposta pelo referido dispositivo encontra-se apenas a utilização de bens 

móveis ou imóveis, e não o uso ou cessão de valores; (b) o TRE/AM entendeu 

caracterizada a conduta vedada lançando afirmações e conclusões sem 

apontar qual seria o lastro probatório (fis. 2.490); (c) o recebimento de recursos 

foi feito por empresa privada (Empresa ANS&D) e a sua sócia-proprietária, 

NAIR BLAIR, não é funcionária pública; (d) o valor recebido pela prestação do 

seiviço ingressou no patrimônio da empresa após o encerramento do vínculo 

contratual; (e) ausência de provas de que os valores saíram da conta da 

ANS&D e foram utilizadas para compra de votos, ou para qualquer outro fim, 

lícito ou ilícito (fis. 2.494); (f) a empresa existe desde 2011 e não ostenta 

qualquer irregularidade junto ao Poder Público e, ainda que não possua quadro 

permanente de funcionários, não se trata de empresa fantasma. 

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso 

ordinário para reformar o acórdão regional e julgar improcedente a iniciativa 

processual. Caso assim não se entenda, requer, sucessivamente, a anulação 

do julgado, invocando os seguintes argumentos: (a) em razão da violação ao 
art. 275 e 535 do CPC; (b) em virtude da inversão do ônus da prova, para que 

o Tribunal Regional julgue novamente o feito, desta vez aplicando 

corretamente os princípios que regem o ônus probandi; (c) por força do 

cerceamento do direito de defesa, para que, anulados os acórdãos recorridos, 

sejam produzidas as provas requeridas pelo recorrente na origem; (d) em razão 

da nulidade das provas, para que novo julgamento se faça na origem sem 

considerar as provas cuja nulidade foi demonstrada no presente recurso. 
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RECURSO ORDINÁRIO 

DE RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO 

RAIMUNDO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO, Coronel da 

Polícia Militar do Amazonas, interpôs recurso ordinário (fls. 2.536-2.553), com 
base no art. 121, § 41, inciso IV, da CF, dc art. 276, inciso II, alínea a, do CE. 
O recorrente repete, in totum, as alegações constantes do recurso ordinário de 

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, não obstante o fato de serem diversos 

os ilustres causídicos que subscreveram as respectivas peças recursais. 

Diante dessa circunstância, aliás desprovida de maior significado, nada há de 

substantivo que mereça destaque para relatar. 

RECURSO ORDINÁRIO 

DE JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA 

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA, nas razões de recurso 

ordinário (fls. 2.555-2.604), alega, em síntese, nulidade do acórdão recorrido, 

ao fundamento de que as provas que embasaram a inicial são oriundas do 

Inquérito Policial n° 733/2010 deflagrado com base em denúncia anônima, 

sendo, portanto, ilícitas. 

A propósito, aponta julgados do STF e do STJ no sentido 

de ser absolutamente vedada a instauração de inquérito policial com base 

apenas em denúncia anônima (fls. 2.568). 

Alega cerceamento do seu direito de defesa, 

argumentando que foi indeferido pelo Tribunal a quo requerimento, 
devidamente justificado, para realização de perícia grafotécnica, a qual tinha 

por finalidade atestar a autenticidade dos elementos coletados na busca e 

apreensão realizada em diligência policial. Segundo o recorrente (fls. 2.572), o 
pedido de perícia grafotécnica requerido pelo Governador e pelo ora 

Recorrente, a despeito do evidente e realçado perigo de cerceamento de 

defesa, foi indeferido ao argumento de ter sido genericamente formulado e, 

também, não ter havido incidente de falsidade ou alegação de inautenticidade 

por parte de Nair Blair, suposta portadora dos inúmeros escritos. (...). O pleito 

probatório foi satisfatoriamente fundamentado eis que os documentos que se 
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pretendia alçar à condição de prova eram atribuidos e foram encontrados com 

terceiros em uma conturbada diligência policial em que sequer foram 

identificados possíveis alvos da suposta compra de votos que, todavia, 

poderiam assumir relevo a ponto de alcançar os mandatos legitimamente 

obtidos nas urnas. 

Assim, pugna para que seja declarada a nulidade das 

provas obtidas na fase inquisitória que embasaram a condenação proferida 

pelo Tribunal a quo, em decorrência de afronta ao devido processo legal, pois 

tais provas não foram corroboradas por nenhuma outra produzida em juízo. 

Aduz também violação ao princípio do juiz natural, 

esclarecendo que, com a disponibilização do voto-vista, tomou conhecimento 

da tramitação do processo, que foi ilegalmente redistribuído. No ponto, afirma 

(fis. 2.584) que está relatado no voto-vista que, após o término do mandato do 

Relator originário, Dr. Délcio Luis Santos, o processo fora concluso ao 

Dr. Francisco Marques por determinação da Presidência em despacho exarado 

em 24.06.2015, em razão da existência de Exceção de Suspeição em face do 

substituto legal, Dr. Márcio Rys Meirelies. Ainda pela leitura do voto-vista, 

tem-se que, após o trânsito em julgado da decisão que extinguira referida 

Exceção, em 28.08.2015 o processo fora redistribuído ao Dr. Márcio Rys 

Meirelles (fis. 1.520), em estrita obses'vância ao artigo 13 e § 50, do artigo 44, 

ambos do Regimento Interno desta Corte. Após tal redistribuição ao Relator 

competente, foram juntadas as alegações finais das partes e encaminhado o 

feito, no mesmo dia 28.08.2015, com vista ao Ministério Público Eleitoral, para 

fins de alegações finais, de onde retomou somente em 23.11.2015, superando, 

em muito, o prazo de 02(dois) dias concedidos no despacho de fis. 1.515/1518. 

Por fim, o voto-vista indica que, em 24/11/2015, os autos foram novamente 

redistribuídos ao Dr. Francisco Marques, com alegado fundamento no ad. 132 

do Código de Processo Civil, por ato da secretaria (fis. 1.731) e, em 

0211212015, foi determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento. 

Pugna, ainda, pela aplicação do disposto no art. 245 do 

CPC, que afasta a preclusão quando a parte prova o legítimo impedimento de 
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arguir a nulidade, pois não houve publicação dos atos de redistribuição nem se 

deu ciência inequívoca por outros meios. 

Por essas razões, requer a nulidade do feito, por ofensa ao 
princípio do juiz natural, com a consequente redistribuição do processo ao 

Dr. Márcio Rys Meireles para, entendendo necessário, mandar repetir ou 

retornar a instrução processual, ou levar o feito a julgamento com seu voto 

(fI. 2.592). 

Alega, ainda, nulidade do processo em decorrência da 

decadência do processo por ausência de inclusão no polo passivo da 

demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário, o Coronel Dan 

Câmara, até a data da diplomação, uma vez que fora o responsável pela 

solicitação da contratação da empresa ANS&D. 

Sustenta também inocorrência da conduta vedada prevista 

no art. 73, 1, da Lei 9.504/1997, porquanto inexistentes provas que possam 

embasar a condenação e não se prestam a tal fim os elementos extrajudiciais 

por si só produzidos. Segundo, afirma não há nos autos demonstração da 

ocorrência de cessão ou mesmo utilização de bens móveis e imóveis 
pertencentes à Administração Pública em beneficio de candidato. 

Relativamente à condenação por compra de votos, 
assevera ausência de prova válida, tendo o Tribunal a quo julgado com base 

em meras presunções. Nesse sentido, afirma que o fato de NAIR BLAIR ter 

sido citada como assessora do governador não poderia servir como elemento 

de convicção para embasar a condenação por prática de captação ilícita de 

sufrágios, tampouco ficou demonstrada a correlação entre os valores sacados 

da conta da pessoa jurídica ANS&D e o indevido favorecimento eleitoral. 

Por outro lado, defende sua condição de beneficiário da 

conduta, mormente por ser integrante da chapa, não tendo sido demonstrado 

nos autos seu conhecimento prévio ou sua anuência acerca dos fatos 

ocorridos, tampouco foi descrito na inicial sua condição. 

Ao final, pede, com fundamento nas razões recursais 

alhures declinadas, pela concessão de tutela de urgência para fim de 

suspender a inelegibilidade, com fundamento no 26-C da Lei das 
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Inelegibilidades, dada a existência de plausibilidade das razões recursais e 

perigo na demora, e que, ao final seja provido o recurso ordinário. 

RECURSO ESPECIAL 

DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - ESTADUAL 

O Partido Solidariedade - Estadual, nas suas razões de 

recurso (fls. 2.641-2.670), alega, em preliminar, ofensa ao art. 50,  

incisos XXXVII, LIII e LIV, da CF, por ofensa ao princípio do juiz natural. 

Defende a nulidade absoluta do feito, por ofensa ao 

princípio do juiz natural, aduzindo que, por tratar de matéria de ordem pública, 

pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição e tendo em vista, 

segundo se afirma, porquanto, (a) as mencionadas violações ocorreram após a 

redistribuição dos autos ao Dr. Francisco Marques, com enviesado fundamento 

no artigo 132 do Código de Processo Civil, por ato da secretaria (fis. 1.731), e 

(b) as redistribuições levadas a efeito no decorrer do processo não foram 

publicadas, tampouco houve publicação da ata mensal de distribuições de 

modo a possibilitar aos interessados o pedido de correção previsto no art. 45 

do Regimento interno do Tribunal a quo, sendo, portanto, caso de nulidade do 

feito (fls. 2.646 e 2.647). 

Assevera afronta ao art. 275 do CE, haja vista que persiste 

omissão no acórdão recorrido no que tange à alegação de ofensa ao princípio 

do juiz natural, porquanto, diversamente do que entendeu o Tribunal a quo no 

julgamento dos declaratórios, não se operou a preclusão por ser matéria de 

ordem pública, que pode ser examinada até de ofício pelo órgão julgador. A 

propósito, cita o acórdão deste Tribunal no REspe 26.018, Relator Ministro 

JOSÉ DELGADO, DJE 27.10.2006. 

Traz, ainda, à baila o acórdão deste Tribunal no 

RO 1800-81, da lavra do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, DJE 30.4.2014, 

em que se entendeu que a afronta ao princípio do juiz natural implica nulidade 

absoluta. 

Nessa linha de argumentação, requer a nulidade do feito a 

partir da redistribuição, em 24.11.2015, sob pena de violação ao art. 50, 
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XXXVII, LIII e LIV, da CF, bem como ao art. 267, § 30, do CPC e; 

consequentemente, a posterior remessa dos autos ao Tribunal a quo, com 

redistribuição ao juiz natural, o Dr. Márcio Rys Meirelles para, se entender 

necessário, mandar repetir ou retornar a instrução processual ou, se entender 

cabível, levar o feito a julgamento com seu voto (fis. 2.655). 

Outrossim, alega cerceamento de defesa e ofensa ao 

devido processo legal, tendo em vista que a condenação tem alicerce em 

provas colhidas em inquérito policial que se originou de denúncia anônima e as 

quais não foram submetidas ao crivo do contraditório. Segundo afirma, (a) os 

recorrentes formularam requerimento para realização de perícia grafotécnica, a 

qual tinha por finalidade atestar a autenticidade dos elementos coletados na 

busca e apreensão realizada em diligência policial. Tal pleito, entretanto, foi 

indeferido sob o fundamento de ter sido generícamente formulado e por não ter 

sido suscitado incidente de falsidade ou alegação de inautenticidade por parte 

de Nair Blair, suposta portadora dos inúmeros escritos; (b) não poderia o 

Tribunal indeferir o requerimento de perícia grafotécnica, uma vez que foi 

devidamente justificada a sua necessidade; (c) o Tribunal a quo entendeu que 

houve suposto esquema para contratar empresa 'fantasma', desviar recursos 

públicos e empregá-los em atividades eleitorais, em especial a alegada compra 

de votos para os candidatos, com base em elementos colhidos em inquérito 

policial, os quais não foram submetidos ao contraditório. 

Alega, ainda, afronta ao arts. 47 do CPC e 73 da 

Lei 9.504/1997, afirmando que o processo é nulo em razão da decadência. 

Quanto ao ponto, aduz que o Coronel Dan Câmara, na condição de agente 

público responsável pela solicitação da contratação da empresa ANS&D, 

deveria integrar o polo passivo da demanda, formando litisconsórcio passivo 

necessário com os candidatos beneficiários. 

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso 

ordinário anular o acórdão recorrido em razão das nulidades suscitadas, ou 

caso não se entenda assim, reformar-se o decisum, para julgar improcedente o 

pedido formulado na iniciativa processual eleitoral. 
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RECURSO ORDINÁRIO 

DE PAULO ROBERTO VITAL 

Em suas razões de recurso (fls. 2.674-2.693), PAULO 

ROBERTO VITAL também invoca, em preliminar, o fundamento de que a 

redistribuição realizada pela Secretaria Judiciária, em 24.11.2015, ao Juiz 

Francisco Marques, após a cessação do impedimento do Juiz Márcio Rys 

Meirelles de Miranda, deu-se de forma equivocada e em flagrante violação ao 

princípio do juiz natural. 

Assevera que, nada obstante tenha sido provocado 

mediante embargos de declaração, o Tribunal a quo incidiu em 

error in procedendo ao reconhecer a preclusão da questão, pois, segundo 

sustenta, (..) as redistribuições levadas a efeito no decorrer do processo não 

foram publicadas pois não há, naquele Regional, publicação da ata mensal de 

distribuições de modo a propiciar aos interessados o pedido de correção 

previsto no artigo 45 do Regimento Interno. (..). No caso dos autos 

ensejadores desta demanda, trata-se de vício não preclusivo. Conforme dito 

anteriormente, está-se diante de matéria de ordem pública, importante para o 

deslinde da causa (nulidade absoluta, comínada). Assim, entende-se que 

mesmo de ofício poderia, in casu, o Tribunal ad quem decretar a nulidade da 

sentença, remetendo os autos à instância a quo para regular processamento 

da instrução a patir do marco inicial maculado pela nulidade absoluta verificada 

(fls. 2.682-2.683). 

Ainda em sede de preliminar, defende, com fundamento 

em julgado desta Corte Superior (REspe 1696-77/RR, Relator Ministro 

ARNALDO VERSIANI, DJe 6.2.2012), a necessidade de que seja reconhecida 

a decadência ocorrida na espécie, tendo em vista a nulidade absoluta do 

processo pela não citação tempestiva do litisconsorte necessário responsável 

pela solicitação da contratação da empresa ANS&D, Coronel Dan Câmara. 

No tocante ao mérito, sustenta não haver falar em 

ocorrência da conduta vedada prevista no art. 73, 1, da Lei 9.504/1997, dado, 

sobretudo, a ausência de provas quanto à cessão ou mesmo utilização de 
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bens móveis e imóveis pertencentes à Administração Pública em benefício de 

candidato. No ponto, segundo assevera, (..) constam dos autos relatório da 

ANS&D, com inúmeras fotografias da prestação de serviços, que trazem 

imagens de pessoas, veículos, cabeamentos e aparelhos eletrônicos que 

teriam sido utilizados na prestação do serviço contratado. Não obstante, o 

acórdão, apesar dos embargos, quedou-se omisso e contraditório ao afirmar 

que não haviam provas da efetiva prestação dos serviços. Outrossim, 

conforme bem destacado na contestação, a conduta do ora recorrente não foi 

enquadrada em nenhum dos incisos do artigo 73 da Lei das Eleições. Aliás, a 

própria conduta tida por ilícita sequer se amolda ao tipo legal. O acórdão 

recorrido em verdade reconhece a conduta vedada do inciso 1 mas não 

esclarece como bens e serviços pertencentes à administração estadual foram 

cedidos ou utilizados em benefício da campanha dos primeiros recorrentes. 

Para chegar à condenação, o aresto regional toma a alegação não provada de 

que houve a contratação irregular de uma pessoa jurídica, para quem foram 

pagos um milhão de reais e, sem qualquer prova de nexo de causalidade, 

afirma que tal dinheiro (que já não era mais público!) foi utilizado em uma 

milionária operação de compra de votos capitaneada por Nair Biair em favor de 

José Meio (fls. 2.692-2.693). 

65. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, 

a fim de que seja extinto o feito ante a decadência ou, ainda, reconhecida a 

sua nulidade, remetendo-se os autos ao Tribunal de origem para julgamento 

pelo juiz natural. Ou, se alcançado o mérito, que seja reformado o acórdão 

regional e julgada improcedente a iniciativa processual, mediante o 

afastamento da multa que lhe foi cominada. 

66.A COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA, bem 

como seus assistentes nos autos, CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA e 

REBECCA MARTINS GARCIA, peticionaram a imediata execução do acórdão 

regional (fis. 2.696-2.712), para o fim de afastar o governador e o 

vice-governador de seus cargos e determinar a diplomação e posse dos 

segundos colocados nas eleições de 2014, que no caso, são os próprios 

assistentes, cujo pedido foi indeferido pelo Presidente do TRE/AM, 
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Desembargadora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA 
(fis. 2.721-2.725). 

O Presidente do Tribunal a quo recebeu os recursos 
especiais como recursos ordinários e, quanto a estes últimos, dispensou o 
juízo de admissibilidade, ante a sua natureza ordinária. 

Foram apresentadas contrarrazões pela COLIGAÇÃO 

RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA (fis. 2.731-2.803), por REBECCA MARTINS 

GARCIA (fls. 2.805-2.884) e por CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA 

(fls. 2.886-2.911), nos quais apenas rebatem os argumentos levantados pelos 

recorrentes em suas razões de recurso, exceto com relação às contrarrazões 

da Coligação em referência que levanta a tese da inovação recursal em face 

dos recursos ordinários, porquanto em vez de devolveram a esta instância a 

reapreciação da decisão recorrida, inauguram debates de questões em 

nenhum momento antes debatidas nos autos, requerendo, quanto ao ponto, o 
não conhecimento dos recursos ordinários interpostos. 

A douta PGE, por meio do ilustre Vice-Procurador-Geral 

Eleitoral, o eminente Procurador da República NICOLAO DINO, pronunciou-se 
pelo desprovimento dos recursos em parecer assim ementado: 

ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. GOVERNADOR E 
VICE-GOVERNADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIOS. 
CONDUTA VEDADA. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS 
RECURSOS. 

Não há nulidade na hipótese de policiais se deslocarem ao local 
dos fatos, em caso de recebimento de notícia de crime anônima, 
para efetuarem investigação preliminar, pois em tal caso não é 
exigida prévia autorização judicial, já que não se trata de infiltração 
policial. 

Configura flagrante a situação em que se verifica "entra e sai" de 
pessoas de uma sala reservada, durante reunião em comitê de 
campanha, e uma dessas pessoas é surpreendida com R$ 7.700,00 
em espécie, e documentos que configuram a prática de captação 
ilícita de sufrágios, tais como: recibos, listas de eleitores, cartas de 
pedidos direcionadas ao candidato, entre outros. 

É inviável arrolar-se como testemunha eleitor que tenha tido seu 
voto comprado, pois ele é corréu no crime do art. 299 do Código 
Eleitoral, nos termos da jurisprudência do STJ. 

Não há necessidade, em representação por conduta vedada, da 
citação de toda a cadeia de servidores responsáveis pela prática do 
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ato administrativo irregular, pois tal situação conduziria à 
inefetividade da prestação jurisdicional. 

Configura conduta vedada o desvio de recursos públicos, 
obtidos em contrato fictício, para utilização em campanha eleitoral, 
por força do art. 73, 1, da Lei das Eleições. 

Há prévio conhecimento do candidato no caso de flagrante de 
compra de votos realizado em seu comitê de campanha, mormente 
se os recursos para tanto foram desviados da Administração por ele 
titularizada, por meio de contrato com empresa cuja proprietária foi 
fia grada em seu comitê em situação que configura a conduta do 
art. 41-A. 

Parecer pelo desprovimento dos recursos. 

Foi deferida a tutela de urgência pela eminente Ministra 

Relatora à época, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, que tive a honra de 

suceder neste egrégio Colegiado, em favor do vice-governador eleito, 

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA, para suspender a sua inelegibilidade, na forma 

prevista no art. 26-C da LC 64/1 990. 

Daquela decisão, foi interposto agravo interno pelo 

Vice-Procurador Geral Eleitoral, o ilustre Procurador da República NICOLAO 

DINO, por não ter o agravado demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência. 

Argumenta, em suma, que não foram atendidos os 

requisitos do art. 26-C da LC 64/1 990, quais sejam, a apreciação do pedido por 

órgão colegiado, plausibilidade da pretensão recursal e requerimento expresso 

da suspensão da inelegibilidade no momento da interposição do recurso. 

Requer o provimento do agravo para anular a decisão 

monocrática, ou, em juízo de retratação ou por deliberação colegiada, reformar 

a medida concessiva da tutela de urgência, nos termos do que preconiza o 

art. 36, §§ 81  e 90  do RI/TSE. 

Destaca-se que foi conferida prioridade no julgamento 

deste processo, a teor do disposto no § 10  do art. 26-C da LC 64/1990 
(fls. 3.001-3.003). 

Por meio da petição de fls. 2.994-2.995, o Diretório 

Estadual do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) no 
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Amazonas requereu seu ingresso no feito como assistente simples, o que foi 

deferido, decisão de fis. 3.019-3.021. 

76. Era o que havia de relevante para relatar. 

VOTO (vencido) 

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 

(relator): Senhora Presidente, de início, assinalo a tempestividade dos recursos 

interpostos, o interesse recursal, a legitimidade e a regularidade das 

representações processuais dos recorrentes. Com  efeito, conhece-se dos 

recursos ordinários interpostos por JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ 

HENRIQUE OLIVEIRA, ante a perfeita adequação ao art. 276, inciso II, 

alínea a, do Código Eleitoral. Noutra perspectiva, com supedâneo no princípio 

da fungibilidade recursal, são conhecidos como recursos especiais os recursos 

ordinários aviados por RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e 

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, uma vez que apontam expressa violação 

ao texto de lei, nos termos do art. 276, inciso 1, alínea a, do Código Eleitoral. 

Conhece-se, igualmente, dos recursos especiais interpostos por PAULO 

ROBERTO VITAL, PARTIDO SOLIDARIEDADE - ESTADUAL e NAIR 

QUEIROZ BLAIR, uma vez que presentes os seus pressupostos de cabimento. 

Antes, porém, de se evoluir no exame individualizado das 

razões recursais apresentadas pelos recorrentes, analisa-se a ocorrência da 

conduta vedada disciplinada no art. 73, inciso 1, da Lei 9.504/1 997, com esteio 

no art. 282, § 21, do Código Fux (CPC/2015), o qual consagra o postulado da 

primazia do exame do mérito da demanda, com prioridade sobre os seus 

aspectos de outra ordem. 

A Legislação Eleitoral sanciona com exaltada veemência 

as práticas de abusos ou ilícitos de qualquer natureza que tenham o efeito ou a 

gravidade de macular a lisura dos pleitos eleitorais, quer viciando os resultados 

da votação popular, mediante fraudes, quer de alguma outra forma 

desequilibrando os termos da saudável competição democrática entre os 
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pleiteantes dos cargos eletivos. A formação da convicção judicial, em sede 

eleitoral, forma-se mediante a livre apreciação probatória nos autos, e também 

quanto aos fatos públicos e notórios, bem como na valoração dos indícios e 

presunções, prestigiando-se as circunstâncias relevantes da causa, ainda que 

não tenham sido indicadas ou alegadas pelas partes, tudo de modo a dar 

primazia à preservação do interesse público de lisura eleitoral. 

4. Pois bem. Abstraídas, por ora, as questões preliminares 

suscitadas pelos recorrentes, colhe-se do voto condutor do aresto regional que 

as aludidas condutas vedadas estariam configuradas sob a seguinte 

perspectiva: 

Restou suficientemente demonstrado, durante a instrução processual 
que o Representado PAULO ROBERTO VITAL, na qualidade de 
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, pasta 
esta que celebrou a contratação, ao total arrepio da lei, da ANS&D, 
tem sua responsabilidade caracterizada na medida em que foi o 
agente público responsável pelo desvio de bens públicos, 
consubstanciados em recursos financeiros utilizados em benefício de 
candidato. O Representado acolheu o parecer da SSP/AM, em 10 de 
julho de 2014, que opinava pelo reconhecimento de dívida para fins 
de pagamento à ANS&D no valor de R$ 1.000.000,00 (UM MILHAO 
DE REAIS). 

Para tal desideratum contribuíram os Representados CEL PM 
RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e CEL QOBM 
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, que assinaram um relatório de 
acompanhamento de serviços, cuja execução teria sido iniciada oito 
dias antes da elaboração do Projeto Básico, sem demonstrar que 
teriam sido designados para tal finalidade, ou mesmo que possuíam 
condições técnicas para fazê-lo, e também sem identificar qualquer 
representante da empresa contratada que teria prestado 
mencionados serviços. 

Quanto a NAIR BLAIR, por sua vez, na qualidade de contratada do 
Governo do Estado e proprietária da indigitada AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURANÇA E DEFESA, empresa fantasma cuja 
atuação só existia "no papel", sua participação foi essencial para o 
desvio de dinheiro dos cofres públicos e seu posterior emprego em 
favor do Governador e candidato à reeleição JOSE MEL O. Tal 
esquema restou devidamente demonstrado no curso da instrução 
probatória contida nos autos. A Representada era, de fato, uma 
"Assessora" para o fim específico de desenvolver maciço e vultoso 
trabalho de captação ilícita de sufrágios mediante uso do dinheiro 
público em favor do beneficiário JOSÉ MEL O, agindo para tanto ao 
lado de EVANDRO MELO (irmão de JOSE MEL O) e organizando, 
ainda, toda a "prestação de contas" de tais atos, documentando e 
instruindo toda a saída de dinheiro. 
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A considerar que a Lei n° 9.504/97 cuidou de descrever condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais, entendo plenamente demonstrada a lesão a tal 
preceito, pelo atuar dos Representados. 
Entendo, pois, ter ocorrido ruptura da igualdade de condições entre 
os candidatos ao pleito em questão com a perpetra ção de tais 
condutas, haja vista a utilização indevida, em benefício do então 
Governador e candidato à reeleição da elevada monta de 
R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), razão pela qual tal 
recurso financeiro saiu indevidamente dos cofres estaduais restando 
configurada, portanto, a violação ao art. 73, incisos 1, da 
Lei n°. 9.504/97. 

É fora de dúvida que sobre o contrato celebrado entre o 

Estado do Amazonas e a empresa Agência Nacional de Segurança e Defesa 

(ANS&D) paira densa nuvem de questionamentos, muitos dos quais de viés 

formal, ante a inobservância de regras elementares de Direito Administrativo, 

notadamente relacionadas ao certame licitatório. Todavia, diante do acervo 

probatório produzido nos autos, afigura-se temerário ter por pressuposto que o 

objeto do contrato celebrado - monitoramento móvel - deixou de ser cumprido 

em sua integralidade, revertendo-se assim a totalidade do montante pago, 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para a campanha eleitoral de reeleição 

do recorrente JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. 

Registre-se, por importante, que a linha de raciocínio 

estabelecida pelo aresto regional apresenta-se plausível e isso não há como 

negar. Todavia, na seara do Direito Sancionador, não pode o julgador dar-se 

por satisfeito com meras liações, mesmo quando inegavelmente 

inteligentes e bem construídas; deve o julgador, pelo contrário, buscar no 

caderno processual elementos concretos e robustos que evidenciem a 

conduta tida por praticada, sob a pena de odiosa e desproporcional 

inversão do ônus probatório estabelecido na legislação de regência e 

como, aliás, é construção jurídica de longa tradição, contida no brocardo, 

segundo o qual, ô ônus prova incumbe àquele que acusa. 

Destarte, competia ao autor da presente iniciativa 

processual envidar esforços produtivos a fim de demonstrar, a partir de seguro 

lastro probatório, que os valores recebidos pela empresa ANS&D foram 

vertidos ilegalmente aos cofres da campanha de reeleição do atual mandatário, 
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no exato contexto descrito no acórdão recorrido. Contudo, o que se extrai do 

exame detido da prova dos autos é que nada há que indique com a devida 

contundência que a situação aqui descrita amolda-se ao conhecido uso de 

empresa de fachada, a configurar, por consequência, ato de improbidade 

administrativa e crime de lavagem de dinheiro. Para mim, a cruz do julgador de 

processo sancionador é a prova dos fatos imputados, não podendo substituí-la 

a convicção judicial, ainda que apoiada em raciocínio incensurável. 

É certo que a peculiar via do processo judicial eleitoral não 

se mostra a mais apropriada para se certificar devidamente as aludidas 

condutas, até porque o eixo condutor da atuação desta Justiça Especializada 

repousa na garantia da regularidade do processo democrático, e não no 

reconhecimento de eventuais ilícitos administrativos e/ou criminais, mas sem 

que, com isso, se esteja minimizando a sua importância. Não obstante, 

considerada a independência das instâncias, persiste o interesse e a 

viabilidade de se questionar a licitude dos atos aqui noticiados em seara 

punitiva própria, se assim ainda não se procedeu. Em outras palavras, a 

eventual prática ímproba, por acaso ocorrente na contratação daquela 

empresa, não há de ser apreciada, pelo menos originariamente, nas instâncias 

judiciais eleitorais. 

De efeito, toda a trama minuciosamente descrita no aresto 

regional, para justificar o enquadramento da conduta dos recorrentes no 

preceito contido no art. 73, inciso 1, da Lei 9.504/1997, tem por pressuposto a 

eventual contratação fraudulenta da empresa ANS&D, que tem por 

sócia-gerente a representada NAIR BLAIR, com posterior repasse dos valores 

advindos do pacto convencionado para a campanha do hoje governador do 

Estado do Amazonas, JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. Conforme já realçado, o 

acervo probatório contido nos autos não evidencia com a esperada, desejável 

e necessária clareza, tal quadro, mas parte de raciocínio dedutivo que se inicia 

com a explicitação acerca de defeitos formais contidos no contrato 

administrativo pelas partes celebrado, e se completa com a apreensão de 

documentos relativos à campanha do candidato à reeleição em mãos da 

representada NAIR BLAIR, sócia-gerente da aludida empresa. Não emito, por 
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enquanto, juízo algum sobre a licitude ou a ilicitude, a validade ou a desvalia 

desse contrato com a empresa ANS&D. 

O que me parece saltar-me aos olhos é que não há elo 

seguro a apontar que o montante alegadamente utilizado para a compra de 

votos seja originário do aludido contrato de prestação de selviço de 

monitoramento móvel, tal como faz crer o aresto recorrido, até porque o 

dinheiro e recibos apreendidos, mesmo que somados, não alcançam sequer 

10% (dez por cento) do valor do contrato administrativo. Não espero fazer 

afirmação ingênua ao dizer que não detecto o vínculo entre o contrato e os 

atos da representada NAIR BLAIR, porque o que procurei encontrar, mas em 

vão, foi exatamente a conexão entre as duas realidades, a saber, o contrato e 

a prática ilícita imputada à referida pessoa. 

Sobre o tema da necessidade probatória, afinada, aliás, 

com as diretrizes jurídicas dos melhores doutrinadores, colhe-se da orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior de que a configuração de conduta 

vedada necessita de suficiente e conclusivo acervo probatório, não lhe 

bastando, assim, a impressão que resulta de argumentação. Vejam-se, a 

título ilustrativo, os seguintes precedentes: 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO 
PODER ECONÔMICO. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. 

A Corte Regional, ao condenar os recorrentes a partir de fato 
não alegado na inicial - extrapolação de gastos com publicidade 
institucional no ano do pleito - incorreu em julgamento extra petita, 
violando os arts. 128 e 460 do CPC. 

Não se admite a condenação pela prática de abuso de poder e 
de conduta vedada com fundamento em meras presunções quanto 
ao encadeamento dos fatos impugnados e ao benefício eleitoral 
au ferido pelos candidatos. 

No caso dos autos, a revista e os outdoors custeados pelo 
prefeito reeleito visando sua autopromoção e a propaganda 
institucional veiculada no sítio da Prefeitura não configuram abuso do 
poder econômico, notadamente porque não contêm referências ao 
pleito de 2012 ou aos candidatos apoiados pelo chefe do Poder 
Executivo, não se verificando qualquer proveito eleitoral. 

Recursos especiais eleitorais providos (REspe 425-12, 
Rei. Min. JOAO OTAVIO DE NORONHA, DJe 25.8.2014). 
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RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. AIJE. GOVERNO 
ESTADUAL. ASSINATURA DE GRANDE NÚMERO DE 
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS FORA DO PERÍODO VEDADO. 
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. 
AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FINALIDADE. 
INOCORRÊNCIA DO ABUSO. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
EFETUADAS NO PERÍODO VEDADO PELO ART. 73, VI, a, DA 
LEI 9.504/97. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DE QUE AS 
TRANSFERÊNCIA S ESTÃO ABRANGIDAS PELA EXCEÇÃO 
LEGAL. CONDUTA VEDADA AFASTADA. RECURSO 
DESPRO VIDO. 

Ausentes provas a demonstrar o uso eleitoreiro ou o desvio de 
finalidade na assinatura de convênios com municípios, realizados em 
favor de vários prefeitos, de diversos partidos, sem escolha 
preferencial de determinada legenda. Abuso de poder afastado. 

Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a ocorrência de 
conduta vedada, não se justifica seu reconhecimento. 

Se o investigado pleiteou a produção de prova com vista a 
demonstrar que a obra ou seiviço se encontrava em andamento e tal 
lhe foi indeferido, não há como reconhecer a prática de conduta 
vedada, sob pena de cerceamento da defesa. Conduta vedada 
afastada. 

Recurso desprovido (RO 6963-09, Rei. Mm. MARIA THEREZA 
ROCHA DE ASSIS MOURA, DJe 16.4.2015). 

Em suma, tem-se do contexto fático-probatório contido nos 

autos a explicitação de um contrato que encerrou o seu ciclo de formação, foi 

eficaz, produzindo os efeitos a que se destinava e, em tese, mostra-se 

susceptível de invalidação, porquanto não foram observadas todas as 

exigências legais próprias dessa espécie de avença, nos termos de 

classificação disseminada na doutrina administrativista pela Professora 

ODETE MEDAUAR (Direito Administrativo Moderno. São Paulo: RT, 2015, 

p. 174-175.). 

A pecha advinda de possível invalidade não encontra 

relação direta e automática com a possível prática da alegada conduta vedada 

descrita no art. 73, inciso 1, da Lei 9.504/1 997, de modo a por em movimento a 

estrutura sancionadora eleitoral. Na verdade, a ilicitude do contrato 

administrativo não produz, por si só e automaticamente, a conclusão de ilícito 

eleitoral. Faz-se necessário que o autor da demanda eleitoral subsidie a sua 

narrativa com elementos probatórios aptos a demonstrar a ilícita reversão dos 

valores objeto do contrato administrativo para a campanha eleitoral. E, nesse 
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particular, a coligação recorrida não se desincumbiu, com a adequada 

propriedade, de tal ônus probatório, embora desenvolva argumentação de 

admirável estrutura. 

Em face do exposto, merece reforma o aresto regional no 

que concerne à condenação dos recorrentes JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, 

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, NAIR QUEIROZ BLAIR, PAULO ROBERTO 

VITAL, RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e RAIMUNDO 

RODRIGUES DA SILVA no que toca à conduta vedada prevista no art. 73, 

inciso 1, da Lei 9.504/1997. Chego a esta conclusão porque não encontrei 

provas conclusivas, fortes e seguras que me levassem à convicção de existir 

aquela conexão entre o contrato administrativo e o comportamento da 

representada NAIR BLAIR, o que me conduziu ao não reconhecimento da tal 

conexão. 

Passa-se, em seguida, ao exame individualizado das 

razões recursais apresentadas por JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, JOSÉ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA e PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL—

ESTADUAL, referentes à conduta de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da 

Lei 9.504/1 997). 

RECURSO ORDINÁRIO 

DE JOSÉ MELO DE OLIVEIRA 

Verifica-se a tempestividade do recurso ordinário de JOSÉ 

MELO DE OLIVEIRA, bem como se detecta o cabimento de sua interposição 

com amparo nos permissivos constitucional e legal, a subscrição por advogado 

habilitado nos autos, o interesse recursal e a legitimidade; portanto, o recurso 

merece ser examinado e decidido pelo seu mérito, como se faz a seguir. 

VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL - De 

início, destaca-se não prosperar a alegada violação ao art. 275 do CE (art. 535 

do CPC/1973), sob o argumento de que a Corte Eleitoral de origem não 

apreciou matérias de defesa essenciais para o julgamento da causa, a saber: 

(a) a inclusão do Coronel DAN CÂMARA como litisconsorte passivo 

necessário; (b) a nulidade da busca e apreensão e da operação policial em 
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geral, vez que os atos investigativos foram praticados com base em denúncia 

anônima; (c) a inversão do ônus da prova sem prévia fundamentação; (d) a 

respeito das citações no acórdão regional da duplicidade de recibos de 

compras de votos. 

Dessume-se que as alegações invocadas pelo recorrente 

em sede de preliminares confundem-se com as trazidas nas razões de mérito 

apresentadas na Corte de origem, o que denota que não se estaria a cuidar de 

legitima omissão no aresto recorrido, mas de nítido intuito de promover novo 

julgamento da matéria, ao que não se prestam os declaratórios, consoante 

orientação jurisprudencial consolidada. 

Não obstante, apura-se que o Tribunal a quo examinou e 

decidiu a respeito de todas as questões trazidas à sua apreciação, como se 

passa a explicitar. 

Quanto à alegada imprescindibilidade de o Coronel QOPM, 

DAN CÂMARA, figurar como lítisconsorte passivo necessário no processo, em 

razão de sua alegada relevante participação no procedimento administrativo 

que desencadeou na contratação da Empresa ANS&D, extrai-se que o 

Tribunal de origem tratou exaustivamente do tema, enfatizando que era 

desnecessária a sua inclusão no polo passivo da iniciativa processual porque, 

em suma: (a) a exordial atribuía a ele apenas a prática de uma conduta a 

princípio lícita; (b) o litisconsórcio que a lei estabelece como necessário é 

aquele formado entre os candidatos e o agente público e não entre a totalidade 

dos agentes públicos eventualmente envolvidos na prática do ato ilícito. 

Por pertinente, transcreve-se o seguinte excerto do 

acórdão regional, que bem posiciona e elucida esse aspecto: o art. 73 da 

Lei 9.504/1 997, doutra banda, disciplina, no § 80, que se aplicam as sanções 

do § 40  aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos 

partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. E prossegue 

afirmando que, a despeito do Cel. DAN CÂMARA ter dado início a todo o 

processo de contratação da ANS&D, quando enviou ofício ao Secretário de 

Segurança Pública, já referenciado nesta petição, e pediu que fosse contratada 

empresa de monitoramento tecnológico para a Copa do Mundo FIFA 2014, 
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entendo, conforme bem lançado parecer ministerial a respeito do tema ora em 

voga, que o dispositivo legal supra mencionado não exige a inclusão de toda a 

cadeia de comando que teve participação na prática da conduta eleitoral 
supostamente ilícita. E assim prossegue: 

A jurisprudência pátria é remansosa e pacífica no sentido de que "1" 
(..). 2. Na representação para apuração de condutas vedadas, há 
Iitisconsórcjo passivo necessário entre o candidato beneficiado e o 
agente público tido como responsável pelas práticas ilícitas (..)" 
(Ac. de 1°.8.2014 no AgR-REspe no. 28947, rei. Mm. Luciana Lóssio; 
no mesmo sentido o Ac. de 1°. 7.2011 no AgR-REspe n°  955944296, 
reI. Mm. Arnaldo Versiani.). A formação de litisconsórcjo passivo 
necessário entre o agente público praticante da conduta vedada e o 
candidato beneficiário dela não obriga a inserir-se no pólo passivo, 
por vezes toda uma intrincada cadeia de comando responsável pela 
prática da mencionada conduta. Denota-se que eventualmente tais 
agentes são múltiplos e encontram-se hierarquicamente e 
forma/mente escalonados, ou não. 

Assim, o litisconsórcjo necessário que se forma é entre o beneficiário 
e o agente público e não entre todos os agentes públicos 
eventualmenfe envolvidos. Ademais, conforme informado pelos 
Representados, o ato praticado pelo Cei. QOPM Dan Câmara seria a 
mera constatação da necessidade de contratação de um se,viço pelo 
Estado do Amazonas, qual seja a de monitoramento tecnológico 
para a Copa do Mundo FIFA 2014. Nestes termos e se considerada 
apenas tal conduta, nenhuma responsabilidade teria o mesmo pela 
efetiva contratação de eventual 'empresa fantasma, nem mesmo 
qualquer tipo de responsabilidade pelo atesto da prestação dos 
referidos seiviços. (..). A respeito do tema, colho do parecer de lavra 
do d. Procurador Regional Eleitoral: 

Portanto, inexiste mácula na formação do polo passivo da 
demanda, visto que além do Governador do Estado do 
Amazonas e seu vice, incluiu NAIR BLAIR, o pastor MOISES 
BARROS, PAULO ROBERTO VITAL, Secretário de Estado da 
Segurança Pública, RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
FILHO e RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, policiais 
militares que figuram na demanda como agentes públicos 
responsáveis pela violação ao art. 73 da Lei das Eleições, ao 
terem praticado ates públicos a fim de concretizar a ilegal 
transferência de patrimônio público em prol da campanha 
eleitoral dos candidatos representados, agora eleitos. 

Assim, feitas tais digressões, rejeito a preliminar de extinção da 
inicial, por ausência de formação de litisconsórcjo passivo 
necessário. E como voto. 

22. No que tange à alegação de que a investigação policial é 

ilegal porque se baseou em denúncia anônima, a Corte Regional 

pronunciou-se em seu acórdão integrativo, asseverando que tal alegação em 
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nenhum momento tinha sido ventilada nos autos, nem mesmo por ocasião 

da defesa, não sendo possível apreciar matéria nova em sede de embargos, 

consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Trata-se, no caso, como se 

vê, de inovação recursal, e os declaratórios não se prestam para apreciá-la. 

Lado outro, o TRE/AM se debruçou sobre o assunto e, 

quanto à alegada ilicitude da atuação policial, assim como das buscas e 

apreensões levadas a cabo no curso da operação, sem autorização judicial, 

sem requisição pelo Ministério Público, bem como da abertura de inquérito 

policial nas prisões em flagrante, apura-se que a Corte de origem examinou 

todos os fundamentos invocados na defesa, concluindo pela licitude de toda a 

operação. Na verdade, o que se vê é um inconformismo do recorrente com o 

resultado do processo, o que também não dá azo aos declaratórios. 

Não cabe, neste momento, discorrer sobre o assunto, 

inclusive transcrever trechos do acórdão integrativo, tendo em vista que a 

matéria será oportunamente enfrentada, mais adiante. 

No que pertine à alegação de que a Corte Regional 

omitiu-se acerca da eventual violação ao art. 333 do CPC/73, nada a acolher. 

Tal questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão que 

analisou os embargos opostos pelo recorrente, do qual transcreve-se, na parte 

que interessa, o seguinte: 

Este Regional em momento algum inverteu o ônus da prova. É 
importante assinalar, que a Representada Nair Queiroz Biair foi 
presa portando consigo extensa e contundente documentação que 
serviu de prova para condenar os Representados. Ademais, a 
Representante também juntou amplo arcabouço probatório e a prova 
testemunhal corroborou, de maneira convergente e harmônica todos 
os elementos de prova acostados ao caderno processual. 
Chega a ser risível a assertiva do Embargante no sentido de que 
este Regional inverteu o ônus da prova, eis que o caderno 
processual traz no seu bojo aquele que é provavelmente o maior 
conjunto probatório - já visto por este Regional -, da prática de 
compra de votos e de conduta vedada. 
Também é absolutamente infundada a alegação de que "Não foi o 
Representante que teve de provar a fraude na contratação, mas a 
Representada que teve que provar a autenticidade dos atos 
administrativos, a despeito de estes gozarem de presunção de 
licítude" 
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Considerando que o contrato que formalizou a avença entre o 
Governo Estadual e a Representada Nair Queiroz Biair era de todo 
NULO E INEFICAZ, nos termos da legislação de regência, este não 
goza de qualquer presunção de licitude ou mesmo de veracidade. 
Assim, mais uma vez o Embargado tenta valer-se de premissa fática 
equivocada logrando violar a boa-fé processual que deve nortear a 
atuação das partes em juízo. 

Por último, quanto à alegação do recorrente de erro 

material pertinente à repetição e duplicidade de documentos pelo TRE/AM, 

verifica-se que tal matéria foi tratada no acórdão integrativo, tendo o aresto 

regional atestado que não se tratava de erro material, e sim de transcrição de 

trecho do parecer ministerial que citava a relação de documentos apreendidos, 

os quais foram mencionados também no corpo do acórdão. Ademais, concluiu 

que não é a quantidade de provas existentes nos autos que baliza a dosimetria 

da pena. 

28. Por pertinente, traz-se à colação os seguintes excertos: 

Ainda que o Acórdão embargado tivesse citado mais de uma vez a 
existência do mesmo recibo, isso não implicaria na existência de erro 
material. 

O suposto erro material que pretende ver reconhecido o Embargante 
deriva do fato de haver, (i) no corpo do acórdão, a relação de 
documentos apreendidos e posteriormente citá-los novamente, 
quando da (ii) transcrição de trecho do parecer ministerial. 

Isso não é erro material, pois a transcrição foi feita como tal, 
citando-se a sua fonte, qual seja, o bem lançado parecer de lavra do 
d. Procurador Regional Eleitoral om assento nesta Corte Regional 
Eleitoral. 

Quanto ao fato da existência de tal transcrição poder gerar um efeito 
de aparência de existência de major número de recibos do que 
aquele de fato existente no corpo dos autos também é mera ilação e 
não autorizada o manejo dos aclaratórios. 

E ainda que tal efeito fosse indiscutível, apenas a título de exaustão 
do assunto, entendo que a existência de dez ou de vinte "recibos de 
compra de voto", nos autos, conduziriam invariavelmente, à mesma 
conclusão, eis que não é a quantidade de provas existentes nos 
autos que baliza a dosimetria da pena. 

Ademais, apenas em relação ao recibos emitidos em nome de 
EVANDRO MEL O, pontuo que embora o acórdão citasse a 
existência de apenas quatro eram, na realidade, quinze conforme já 
explanado anteriormente. 
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Assim, é total a ausência de omissão, contradição, dúvida ou 
obscuridade a fundamentar os Aclaratórios manejados por JOSE 
MEL O. 

Destarte, tendo a Corte Regional tratado de todas as 

matérias alegadas e de todos os fatos essenciais para o deslinde do feito, não 
havendo omissões, contradições e obscuridades a serem sanadas, não se 
vislumbra violação ao artigo 275 do Código Eleitoral. 

DAS PRELIMINARES E NULIDADES - Alega o recorrente, 
por primeiro, cerceamento do direito de defesa, argumentando que o Tribunal 
a quo indeferiu pedido de perícia grafotécnica na documentação apreendida na 

fase inquisitorial, ao fundamento de ter sido formulado genericamente e por 

não ter sido suscitado incidente de falsidade ou alegação de inautenticidade 

por parte de NAIR BLAIR, suposta portadora dos inúmeros escritos. 

Destaca-se, de logo, que não prospera a argumentação delineada pelo 
recorrente. 

Com efeito, uma vez anexado o documento à petição inicial 
do presente feito, cabe à parte arguir sua eventual inautenticidade e requerer 

perícia no momento da contestação, justificando a necessidade de realização. 

Como bem apontado pelo Ministério Público Eleitoral, tal 
prova era absolutamente desnecessária, pois os documentos foram 

apreendidos na posse da representada NAIR BLAIR, fato que não foi negado 

pela defesa, o que elidiria a importância de verificação de a grafia nos recibos 
ser sua. 

A orientação jurisprudencial desta Corte rechaça produção 
probatória ineficaz, conforme se afere do seguinte precedente: 

Recurso especial. Omissão. Embargos de declaração. Corte 
Regional. Ausência. Inexistência. Violação. Art. 275 do CE. 
Alegação. Cerceamento de defesa. Indeferimento. Produção. Prova 
pericial. Não ocorrência. Falta. Contestação. Autenticidade. Fita. 

(...). 

2. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de 
produção de prova, uma vez que não tendo sido alegada a falta de 
autenticidade da fita, eventual prova pericial revela-se 
desnecessária. 
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Recurso especial não provido (REspe 21.538IPl, Rei. 
Mm. FERNANDO NEVES, DJ 13.8.04). 

Noutro passo, suscita o recorrente JOSÉ MELO DE 

OLIVEIRA a nulidade do feito em razão da não citação de litisconsorte 

passivo necessário, Cel. DAN CÂMARA, tido como responsável pelo 

desencadeamento da contratação da empresa ANS&D. 

Em verdade, de acordo com a narrativa explicitada nas 

razões recursais, a eventual nulidade decorrente da ausência de citação do 

Cei. DAN CÂMARA diz respeito à prática de conduta vedada, a teor do art. 73, 

inciso 1, da Lei 9.504/1997. Nessa hipótese, diante do reconhecimento da 

improcedência da aludida conduta, tem-se por prejudicado o exame de tal 

alegação. 

Todavia, apenas a título ilustrativo, de acordo com o 

acórdão recorrido, o ato praticado pelo Cel. DAN CÂMARA seria a mera 

constatação da necessidade de contratação de um serviço pelo Estado do 

Amazonas, qual seja, a de monitoramento tecnológico para a Copa do Mundo 

FIFA 2014. Nesse compasso, a participação do aludido militar nesse feito não 

se afigura necessária ou mesmo oportuna, dado que a sua atuação no caso da 

contratação da empresa ANS&D foi absolutamente informativa, sem qualquer 

conteúdo decisório, de modo que a sua presença no feito judicial se tem como 

desnecessária. 

No que tange às eventuais nulidades do inquérito e da 

atuação policial, igualmente nada a prover. 

De acordo com o relato explicitado no recurso ordinário 

interposto por JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, a atuação e o consequente 

inquérito policial originaram-se de denúncia anônima. A partir desse quadro, 

ante a ausência de consolidação das informações externadas na notícia-crime 

por meio de procedimento prévio, os atos subsequentes estariam maculados 

pela nulidade. Ressalta, ainda, que as diligências levadas a efeito nos 

dias 21.10.2014 e 24.10.2014 demandariam pedido prévio e expressa 

autorização judicial, por se tratar de efetiva infiltração policial ou, no mínimo, de 
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ação controlada, nos termos da Lei 12.850/2013. Essa é a argumentação do 

recorrente. 

A dinâmica dos fatos, conforme evidenciado no aresto 

recorrido e nos documentos que instruem os autos, não se deu como narrado 

pelo recorrente. Houve, de fato, notícia-crime anônima a qual motivou o início 

de providências investigatórias com vistas a apurar a ocorrência de ilícito 

eleitoral - compra de votos -, conforme despacho da autoridade policial, 

fls. 22-23. 

Esse é o quadro, de que se refere às provas. As diligências 

policiais ocorridas nos dias 21.10.2014 e 24.10.2014 consistiram 

indubitavelmente em providências prévias para a confirmação dos elementos 

indiciários narrados na notícia-crime dita anônima. E, para tal desiderato, não 

se faz necessário que a autoridade policial solicite expressa autorização 

judicial, ou aguarde promoção ministerial, uma vez que a providência insere-se 

na órbita de atribuições normais da Polícia Judiciária. 

Ocorre que, no contexto da referida apuração, 

notadamente na diligência do dia 24.10.2014, os agentes policiais 

presenciaram a prática em flagrante do que se diz ser captação ilícita de 

sufrágios, o que motivou a apreensão de documentos e a custódia cautelar dos 

agentes envolvidos no alegado ilícito. 

Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a prova 

testemunhal colhida na instância de origem, não houve resistência ou qualquer 

tipo de óbice para a entrada dos agentes policiais nos recintos que sediavam 

as reuniões políticas, e nem se lançou mão de álibi ou de agentes infiltrados 

para concretização das diligências. Assim, a ação policial aqui examinada não 

se enquadra entre aquelas disciplinadas na Lei 12.850/2013 e, por 

consequência, não padece de vício que leve ao reconhecimento de eventual 

nulidade. 

E, mesmo que assim não fosse, sobre o ponto, ainda que a 

alguns pareçam caber ressalvas, colhe-se da atual orientação jurisprudencial 

do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de busca e apreensão sem 

mandado judicial, desde que haja submissão a posteriori ao Poder Judiciário. 
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Confira-se, a propósito, o recente precedente firmado em sede de recurso 

representativo da controvérsia, assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 

(..) 
Inviolabilidade de domicílio - art. 50  XI, da CF. Busca e 

apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime 
permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado 
judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante 
delito. No crime permanente, a situação de fia grância se protrai no 
tempo. 

Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do 
dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por 
ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para 
prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período 
do dia. 

Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da 
inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção 
contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante 
delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, 
a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de 
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, 
esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade 
da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências 
arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, 
artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da 
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção 
consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos 
incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de 
caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo 
legal. 

Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma 
justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a 
constatação de situação de fia grância, posterior ao ingresso, que 
justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que 
havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa 
causa) para a medida. 

Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio 
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, 
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a 
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de 
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e 
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 

Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de 
flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso 
(RE 603616/RO, Rei. Mm. GILMAR MENDES, DJe 10.5.2016). 
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Com efeito, inexistindo nulidade a macular as provas 

colhidas durante a fase policial, tem-se por hígidas as conclusões alcançadas 

pelo aresto recorrido quanto ao ponto, com base nelas não subsistindo, 

portanto, margem para o reconhecimento da contaminação das demais provas 

por derivação - doutrina dos frutos da árvore envenenada. 

Rejeitam-se, destarte, as preliminares suscitadas nas 

razões recursais de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, porquanto não se acham 

lastreadas em fatos que sirvam de suporte ao seu desiderato nulificador. 

DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - Superadas as 

preliminares e nulidades suscitadas pelo recorrente JOSÉ MELO DE 

OLIVEIRA, examina-se a ocorrência da conduta descrita no art. 41-A da 

Lei 9.504/1 997. 

Inicia-se, por importante, com a transcrição da norma em 

destaque: 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui 
captação de sufrágios, vedada por esta Lei, o candidato doar, 
oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o 
voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia 
da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e 
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento 
previsto no art. 22 da Lei Complementar n°  64, de 18 de maio de 
1990. 

§ 11  Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o 
pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente 
no especial fim de agir. 

§ 21  As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar 
atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe 
o voto. 

§ 30  A representação contra as condutas vedadas no caput poderá 
ser ajuizada até a data da diploma ção. 

§ 40  O prazo de recurso contra decisões pro feridas com base neste 
artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do 
julgamento no Diário Oficial. 

Pois bem. Da simples leitura do texto legal extrai-se de 

plano que o legislador intentou obstruir por completo qualquer ato direcionado 

à conquista ilegal de votos; é dizer, a compra de apoio do eleitor. E nesse 

objetivo, afigura-se de nenhuma relevância a natureza dos valores 
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empregados na captação ilícita de sufrágios, isto é, se provenientes de origem 

lícita ou ilícita. O que se quer proteger com o comando normativo é a liberdade 

do voto ou a livre escolha do eleitor, o que faz esse ilícito independer da 

origem dos valores empregados na sua realização. 

Destarte, o entendimento externado na análise da conduta 

vedada descrita no art. 73, inciso 1, da Lei 9.504/1997, conforme explicitado 

linhas acima, em nada prejudica ou mesmo interfere no exame da prática da 

conduta contida no art. 41-A da mesma Lei, até porque os pressupostos fáticos 

e jurídicos são diversos. 

O aresto recorrido cuida com riqueza de detalhes da 

conduta imputada aos recorrentes JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ 

HENRIQUE OLIVEIRA, relativa à captação ilícita de sufrágios. 

51. Colhem-se do aludido julgado os seguintes excertos: 

Depreende-se da atenta análise do caderno processual, que policiais 
federais sob o comando do Delegado de Polícia Federal, Leon 
Emerich Lentz Martins, empreenderam duas operações a fim de 
averiguar informações recebidas acerca da ocorrência de ilícitos 
eleitorais. 

A primeira delas se deu no dia 21 de outubro de 2014, quando os 
agentes de Polícia Federal Marluci Pinheiro e Marceu Peixoto - a fim 
de realizar investigação preliminar destinada a constatar eventual 
prática de compra de votos - dirigiram-se ao DUCILA FESTAS, local 
este onde estava ocorrendo uma Reunião de Igrejas Evangélicas, 
sob a direção do PASTOR MOISÉS BARROS. 

Da ínformação policial n° 118/2014, de lavra da APF Marluci Ferrer 
Pinheiro, encaminhada ao DPF Leon Emerich Lentz Martins 
(fis. 8 7-88 dos autos), dada a relevância das informações prestadas, 
colho (com meus grifos): 

No interesse da referida OMP, que solicita Investigação 
Preliminar para apurar possível compra de votos relacionados 
a pequenas igrejas evangélicas da cidade de Manaus, 
apurou-se o que segue: no dia 2111012014 os APF's Marluci e 
Marceu se dirigiram às 1 8:45h da SR/DPF/AM para o DULCILA 
Festas e Convenções, localizado na Av. Coronel Teixeira. 
S982, local onde seria realizado uma Convenção das Igrejas 
Evangélicas ás 19:00h e que no possível evento haveria 
possibilidade de compra de votos por representantes do 
candidato à reeleição ao Governo do Estado Amazonas, José 
Meio. O que se apurou foi que HOUVE PEDIDO EXPLICITO 
DE VOTO AO CANDIDATO JOSÉ MELO, pelo pastor Moisés 
Barros, a todos os pastores das congregações ali presentes, 
pois o auditório com capacidade para mais de 500 pessoas, 

Num. 48197884 - Pág. 40Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843811 - Pág. 11



RO n1  2246-6 1 .2014.6.04.0000/AM 	 41 

estava lotado e havia pelo menos mais umas 200 pessoas lá 
fora que não conseguiram entrar. Houve uma apresentação de 
slide onde o pastor mostra que esteve e está ativamente na 
campanha do candidato José Meio desde o início e deixou bem 
claro para os presentes que terá um cargo de confiança num 
futuro governo de José Meio e que isso vai beneficiar (através 
dele) todas as pequenas igrejas evangélicas de Manaus, sendo 
que de antemão prometeu a todos os presentes, que a próxima 
convenção como esta (obviamente só para os pastores e/ou 
pastoral e seus cônjuges), seria em um hotel da cidade de 
Fortaleza e que inclusive já estaria pesquisando o local. Nesse 
evento, também esteve presente o representante de campanha 
do candidato José Meio, Sr. Evandro (foto abaixo) que 
confirmou que num futuro Governo José Meio, o mesmo daria 
todo apoio que fosse necessário às pequenas igrejas 
evangélicas de Manaus e também pediu voto dos presentes. 
Foram afixados dois banners do candidato José Meio no palco 
(fotos abaixo). 

Já na segunda operação, ocorrida em 24 de outubro de 2014, tendo 
em vista o recebimento de novas denúncias no sentido de que o ora 
Representado, Pastor MOISÉS BARROS estaria cooptando pastores 
de igrejas evangélicas menores, com o fim de comprar os votos dos 
fiéis, nova missão policial foi envidada a fim de averiguar a 
veracidade de tais informações, ocasião na qual dois outros policiais 
federais - LOYANNE LARISSA RUFINO DE LIMA e JAIRO DE 
ALMEIDA CRUZ -, encaminharam-se até o local e assistiram uma 
reunião política ocorrida no interior do comitê eleitoral de JOSÉ 
MELO, então candidato à reeleição. 

Do auto de Prisão em Flagrante de NAIR QUEIROZ BLAIR e 
KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO, extraio do testemunho do 
Condutor destas, o Delegado de Polícia Federal EMERICH LENTZ 
MARTINS (fis. 178-179): 

QUE ontem recebeu uma ligação do informante aduzindo que 
no dia de hoje por volta das 8h da manha haveria uma reunião 
na av. Ephigênio Saies, ao lado da empresa 01, local em que 
funcionaria o comitê de campanha do candidato JOSÉ MEL O, 
onde haveria distribuição de dinheiro para compra de votos; 
QUE acionou dois policiais para fazer o levantamento do 
referido endereço sendo confirmada a procedência da 
informação; QUE em razão dos fatos narrados deslocou-se às 
08h15min de hoje juntamente com três equipes policiais a fim 
de confirmar a procedência da denúncia; QUE de acordo com 
o planejamento designou os policiais JAIRO e LOYANNE para 
participar da reunião, sendo que os demais policiais 
permaneceram do lado de fora do comitê eleitoral; QUE por 
volta das 09h30min recebeu uma ligação da escrivã 
LOYANNE que solicitava que fosse abordada uma mulher com 
roupa de "oncinha" que estava em um veículo Siena de cor 
prata; QUE a policial informou que referida pessoa havia 
entrado em uma sala, onde havia movimentação de pessoas, 
fazendo crer que seria o local onde estava havendo a entrega 
de valores; QUE após identificar a pessoa indicada e veiculo 
deixou que o veículo fosse conduzido para fora do recinto, a 
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fim de abordar mais a frente, evitando assim comprometer o 
seiviço em curso; QUE no momento em que o veículo estava 
em uma rua perpendicular à avenida citada foi interceptado 
pela equipe policial, sendo encontrado em poder de KARINE 
CRISTIANA DA COSTA BRITO o valor de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais); QUE esta era a pessoa que estava trajando roupa 
com estampa de onça; QUE durante a entrevista KARINE 
informou que a quantia encontrada dentro de sua bolsa 
pessoal era parte de seu salário, valor este que havia sacado 
de sua conta corrente; QUE após solicitar o extrato para 
comprovar a origem do valor, foi apresentado um da CEF que 
não fazia referência ao valor citado; QUE deu voz de prisão a 
KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO na presença da 
APF MARLUCI, determinando a esta a condução de KARINE 
até esta Superintendência de Policia Federal e ato continuo 
retornou até o comitê eleitoral onde determinou a entrada das 
outras equipes a fim de verificar eventuais valores; QUE ao 
entrar no comitê o EFP JAIRO apontou a sala onde estava 
havendo a entrada e saída de pessoas, local este em que se 
acreditava estar havendo distribuição de dinheiro para fins de 
corrupção eleitoral; QUE ao entrar na sala encontrou NAIR 
QUEIROZ BLAIR (..). 

Denoto que o testemunho do Delegado LEON é perfeitamente 
coerente com o testemunho dos policiais LOYANNE e JAIRO. A fim 
de melhor elucidar meus nobres Pares acerca do arcabouço 
probatório contido nos autos, co/acionarei os trechos mais relevantes 
de ambos. 

Do testemunho de LOYANNE LARISSA RUFINO DE LIMA, escrivã 
de policia federal, que fora destacada juntamente com o Policial 
JAIRO, pelo Delegado Federal EMERICH LENTZ MAR TINS, a fim de 
assistir a indigitada reunião (fis. 180-181), transcrevo: 

QUE deslocou-se juntamente com o EPF JA 1RO em uma 
viatura até a av. Ephigênio Saies, n. 9- 802, local em que 
eventualmente estaria havendo distribuição de dinheiro para 
fins de corrupção eleitoral; QUE lá havia sido ajustado (que a 
depoente juntamente com o policial citado adentraria no imóvel 
indicado, onde se passariam por um casal de pastores 
evangélicos; QUE no local estava havendo uma reunião com a 
participação de vários pastores, cujo coordenador era o pastor 
MOISES BARROS; QUE ao chegarem no local a reunião já 
havia iniciado, estando o pastor MOISES BARROS a falar com 
a assembleias; QUE havia algumas pessoas em pé, que 
acredita que estavam funcionando como seguranças; QUE o 
pastor MOISES falou que aquela era uma reunião política, de 
apoio ao candidato JOSÉ MEL O, QUE "domingo iríamos rumo 
à vitória' QUE "um outro candidato ao governo havia feito 
denúncias caluniosas a JOSÉ MEL O, e que todos sabem que é 
mentira' QUE o pastor MOISÉS perguntou aos ouvintes se 
alguém ali havia recebido ligação para receber dinheiro 
naquele evento, sendo respondido em coro que nãos, QUE o 
pastor MOISES emendou falando que sabia que ali havia 
espiões, mas que não estavam fazendo nada de errado; QUE 
em seguida o pastor MOISES apresentou NAIR QUEIROZ 
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BLAIR como assessora e que ao "falar com ela era o mesmo 
que falar com MELO' QUE em tom de brincadeira o pastor 
MOISÉS apresentou NAIR como sendo uma pessoa 
"milionária", mas que "o metal não havia lhe subido a cabe ça' 
QUE NAIR QUEIROZ BLAIR falou com a plateia rapidamente e 
logo após o pastor MOISÉS falou que iriam recolher as listas; 
QUE na sequência o Pastor MOISES pediu que ninguém 
fotografasse ou filmasse o evento, afirmando que aquele 
momento era «íntimo e só deles' QUE por último o pastor 
MOISES informou que a partir de amanhã à noite 
(sábado-véspera de eleição) começariam a contatá-los por 
telefone; QUE na sequência foi servido o café da manhã; QUE 
foi observado que em determinada sala havia uma 
movimentação suspeita de pessoas, em especial de NAIR 
QUEIROZ BLAIR; QUE durante todo o evento NAIR entrou e 
saiu da indigitada sala por diversas vezes; QUE no momento 
em que uma senhora trajando roupa com a estampa de onça 
saiu da sala suspeita, foi seguida pela depoente, momento em 
que avistou a mesma entrando em um veículo siena de cor 
prata, placa JWZ-4957; QUE passou a informação ao DPF 
LEON EMERICH pedindo que abordasse referida pessoa fora 
do local do evento a fim de confirmar se a mesma estava 
portando algum valor em espécie; (..) QUE após alguns 
instantes saiu da referida sala uma senhora, sendo 
questionado a esta se havia recebido algum valor, sendo 
respondido que não, mas que havia entregue uma carta para o 
Governador mas que se precisasse de alguma coisa deveria 
falar com NAIR,-  QUE logo em seguida a equipe policial entrou 
no recinto e iniciou os trabalhos de busca; QUE presenciou o 
momento de exaltação de NAIR QUEIROZ BLAIR a qual 
afirmava que não poderiam entrar ali naquele lugar daquele 
jeito; QUE NAIR questionava se eles não poderiam orar 
naquele lugar; QUE viu o momento em que foi dado voz de 
prisão a NAIR QUEIROZ BLAIR. 

Do depoimento da testemunha JAIRO DE ALMEIDA CRUZ, policial 
federal, também destacado pelo Delegado Federal EMERICH LENTZ 
MAR TINS, para acompanhar a reunião promovida pelo Pastor 
MOISÉS BARROS no dia 24/10/2014, destaco (fis. 182): 

QUE compôs equipe policial juntamente com a EPF LOYANNE 
a fim de apurar denúncia de eventual crime de corrupção 
eleitoral em local indicado na av. Ephigênio Saies; QUE 
participou do evento promovido pelo pastor MOISÉS BARROS; 
QUE presenciou o momento em que este pediu o apoio em 
favor do candidato JosÉ MELO, chamando todos à vitória no 
próximo dia 26 de Outubro de 2014; QUE presenciou a 
movimentação de pessoas em determinada sala durante todo 
o evento; QUE viu o momento em que NAIR OUEIROZ BLAIR 
foi apresentada pelo pastor MOISES BARROS como 
assessora do governador JOSÉ MEL O; QUE presenciou 
momento em que NAIR falou ao público presentes; QUE viu 
NAIR entrar e sair várias vezes da sala suspeita durante todo o 
evento; QUE viu o momento em que uma mulher trajando 
roupa com estampa de onça entrar e sair da sala sob 
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suspeição, que agora sabe chamar-se KARINE CRISTIANA 
DA COSTA BRITO; QUE viu o momento em que o DPF LEON 
EMERICH deu voz de prisão a NAIR QUEIROZ BLAIR. 

Desse modo, vê-se que a conduta em exame - captação 

ilícita de sufrágios - originou-se de investigação preliminar levada a efeito em 

razão de denúncia anônima, a qual desencadeou duas diligências da Polícia 

Federal para apurar a ocorrência do aludido ilícito eleitoral: a primeira no 

dia 21.10.2014, na sede da empresa DUCILA'S FESTAS; a segunda diligência 

ocorreu na sede do comitê eleitoral dos recorrentes JOSÉ MELO DE 

OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA. 

No primeiro evento (21.10.2014), caracterizado de acordo 

com arcabouço probatório dos autos como Convenção das Igrejas Evangélicas 

de Manaus/AM, o que se tem é a exortação das qualidades políticas do 

recorrido JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, por parte do Pastor MOISÉS BARROS, 

com o pedido genérico de votos para o candidato ao Governo do Estado do 

Amazonas. Tal ato, conforme relata a prova testemunhal, notadamente a oitiva 

da Agente de Polícia Federal MARLUCI FERRER PINHEIRO, fls. 87/88, 

contou com a presença do irmão do recorrente, EVANDRO MELO. 

Quanto ao ponto, a orientação jurisprudencial desta Corte 

Superior sedimentou-se no sentido de que o simples pedido genérico de votos, 

sem o oferecimento de qualquer contrapartida, não constitui prática apta a 

caracterizar a conduta descrita no art. 41-A da Lei 9.50411997 (captação ilícita 

de sufrágio). Veja-se, a propósito, o seguinte precedente: 

ELEIÇÕES 2006. REPRESENTAÇÃO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO. DEPUTADA ESTADUAL. REUNIÃO 
POLÍTICA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIOS. GASTO ILÍCITO 
DE CAMPANHA. INOCORRÊNCIA. PROVIDO. 

Con quanto exauridos os prazos de mandato e de inelegibilidade, 
persiste o interesse jurídico do candidato em afastar a multa aplicada 
com fundamento na captação ilícita de sufrágios. 

A grave sanção do art. 41-A da Lei n° 9.504/1997 exige a 
presença de provas lícitas e seguras que indiquem todos os 
requisitos previstos nessa norma, e a ausência de qualquer deles 
deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido. 
Entendimento que se reforça com a edição da Lei Complementar 
n° 135/2010, pois o reconhecimento do ilícito em questão, além de 
ensejar a grave sanção de cassação de diploma, afasta o político 
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das disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 1°, inciso 1, 
alíneaj, da LC n° 64/1990). 

O pedido genérico de voto em reunião política - não há sequer 
prova segura desse pedido -, longe de qualificar-se como captação 
ilícita de sufrágios, revela-se instrumento legítimo dos candidatos em 
pleitear a nobre função de representantes do povo. O que se pune 
no art. 41-A da Lei n° 9.504/1997 não é o pedido de voto em si, mas 
doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse com a 
finalidade específica de obter o voto de ele itor determinado, razão 
pela qual as "promessas genéricas, sem o objetivo de satisfazer 
interesses individuais e privados, não são capazes de atrair a 
incidência do art. 41-A da Lei n° 9.504/97" (AgRgAg n° 4.4221SP, 
rei. Mm. Fernando Neves, julgado em 9.12.2003). 

O art. 30-A da Lei n° 9.504/1997, incluído pela Lei 
n° 11.300/2006, estabelece: "qualquer partido político ou coligação 
poderá representar à Justiça Eleitoral, relatando fatos e indicando 
provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar 
condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à 
arrecadação e gastos de recursos" O § 21  do referido artigo assim 
dispõe: "comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para 
fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou casãado, se já 
houver sido outorgado" A citada norma, introduzida como um meio 
de responder ao alegado "caixa dois" ocorrido no processo 
denominado "Mensalão", tutela o princípio da moralidade das 
disputas na perspectiva da lisura das eleições, buscando coibir 
precipuamente condutas à margem da fiscalização da Justiça 
Eleitoral, pautadas pela má-fé dos candidatos. 

A tipificação do art. 30-A da Lei n° 9.504/1997 exige não apenas 
ilegalidade na forma de arrecadação e gasto, mas a ilegalidade 
qualificada, marcada pela má-fé do candidato, apta a macular a 
necessária lisura do pleito, o que não ficou demonstrado pelo 
representante nem pelo Tribunal Regional, pois, além de inexistir 
prova de que o evento fora patrocinado por fonte ilícita - pelo 
contrário, a prova indica a realização por pessoa física -, o valor em 
jogo - menos de R$2 mil - não tem relevância jurídica em uma 
disputa para o cargo de deputado estadual, suficiente para se chegar 
à grave sanção de cassação de diploma. Na linha da jurisprudência 
do Tribunal Superior Eleitoral, a "cassação do diploma com base no 
art. 30-A da Lei n° 9.504/97 há de ser proporcional à gravidade da 
conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido pela norma" 
(RO n° 4446-96/DF, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, julgado em 21.3.2012). 

Recurso provido. Cautelar prejudicada (RO 1662, Rei. 
Mm. GILMAR MENDES, DJe 30.9.2016). 

55. Nessa esteira, a análise cuidadosa do ato noticiado na 

primeira operação não evidencia, a meu ver, a prática de nenhuma das 

condutas contidas no comando normativo do art. 41-A da Lei 9.504/1997 

(captação ilícita de sufrágio), uma vez que não houve doação, oferecimento, 

promessa ou entrega de bem ou vantagem pessoal com a finalidade de 
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captação do voto dos presentes. O único ato futuro que eventualmente traria 

benefícios ao auditório seria a realização da próxima Convenção das Igrejas 

Evangélicas em hotel na Cidade de Fortaleza/CE. 

Todavia, a concretização de tal evento decorria 

exclusivamente da conduta do orador, pastor MOISÉS BARROS, inexistindo 

conexão direta e específica relacionada à eventual ação dos recorrentes. Na 

verdade, a exaltação das qualidades do candidato, bem como a sua 

qualificação técnica ou cívica, não importa, por si só, em captação ilícita de 

sufrágio, porque este ilícito somente se concretiza quando se dá a mercancia 

de votos, mediante a doação, promessa, oferecimento ou a entrega de 

qualquer bem ou vantagem, mas sempre com o especial fim de obter os votos 

dos eleitores. Apenas para fixar orientação, assinalo que esse ilícito se 

consuma ainda que estribado em promessa de recompensa futura, ou seja, 

quando a benesse será repassada em tempo posterior. E isso não ficou 

provado que tenha ocorrido, no caso que se julga. 

Lado outro, os elementos probatórios extraídos da segunda 

diligência, ocorrida no dia 24.10.2014, descortinam, ao meu ver, contexto 

deveras tormentoso, uma vez que foi apreendida farta prova documental a 

indicar a prática de captação ilícita de sufrágio, todavia em posse de terceira 

pessoa. Volto a assinalar que não há nos autos notícia da ouvida de eleitores 

que relatem assédio, abordagem, promessa, cooptação ou qualquer forma sutil 

ou ostensiva de sedução dolosa da sua mente ou do seu voto. 

De modo a melhor definir os contornos fáticos da aludida 

ação policial, traz-se à colação o seguinte excerto do voto condutor do aresto 

regional, mostrando a reunião de elementos materiais que apontariam para a 

ocorrência da aludida conduta ilícita: 

Estou em consonância com o parecer Ministerial eis que os 
documentos apreendidos com NAIR QUEIROZ BLAIR denotam 
ostensiva e claramente a compra de votos perpetrada pela mesma. 
Basta breve leitura ao auto de apreensão para aferir a veracidade de 
tal assertiva. 
A Polícia Federal apreendeu, às 09h40 do dia 24/10/2014, no comitê 
de campanha eleitoral localizado na Av. Ephigênio Saies, em poder 
de NAIR QUEIROZ BLAIR (fis. 57-60): 
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R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em espécie; 

1 recibo nominado de NAIR BLAIR, no valor de R$ 750,00 para 
aluguel de 01 ônibus, 04 vans e gasolina para 06 carros - zona sul - 
zona norte; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO/NAIR de R$ 1.050,00 para 
ajuda de custo básica 30 para formandos; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO/NAIR de R$ 750,00 para 
passa gens de ida e volta para votar em Itacoatiara/AM; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO de R$ 1.000.00 para 
aluguel de Dra Simone Corpas; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO de R$ 1.000.00 para 
Dra. Ane Bandeiras; 

1 recibo nominado de NAIR de R$ 600,00 para transporte de 
eleitores parada gay - para pagamento de aluguel de caminhão + 
transporte; 

Uma nota fiscal n° 000.000.004 da AGÊNCIA NACIONAL DE 
SEGURANÇA E DEFESA ANS&D, CNPJ: 13.720.04610001-27 no 
valor de R$ 1.000.000,00; 

1 ofício n° 320/2014-SEASGEISSP-AM, datado de 20 de agosto de 
2014; 

7 laudas do "Relatório de acompanhamento da execução do serviço" 
- Contratante: Secretaria de Segurança Pública. Contratado: ASN&D. 
Valor: R$ 1.000.000,00. Número do processo 58212014-SSP/AM; 
assinado por CEL PM RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e 
CEL QOBM RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA; 

7 laudas de extratos do Banco Bradesco da agência 3739. Conta 
corrente 56311-0; 

13 laudas: uma carta manuscrita datada de 18/10/2014 ao 
Sr. Governador JOSÉ MELO; uma carta proposta da ANS&D datada 
de 12 Junho de 2014 no valor de R$ 1.000.000,00 assinada por 
NAIR QUEIROZ BLAIR; onze laudas de contabilidades diversas; 

1 passaporte de cor verde em nome de NAIR QUEIROZ BLAIR 
expedido no dia 23 de outubro de 2014 e válido até 22 de outubro de 
2015, numeração CX612742; 

13 fotografias do Governador JOSÉ MELO; 

14 recibos, sendo: três de R$ 1.000 (cada um); um de R$ 500,00; 
um de R$ 1.120; um de R$ 200,00; um de R$ 5.000,00; quatro de 
R$ 10.000,00 (cada um); dois de R$ 800,00 (cada um); um de 
R$ 300,00. 

16 laudas referentes exames médicos e cópia de documentos de 
SEBASTIANA e JADSON; 

26 laudas contendo 02 ofícios, planilha com nomes. RG's e CPF'S de 
eleitores e nota fiscal eletrônica; 

26 laudas de material gráfico de campanha; 

40 laudas contendo materiais diversos com dados de eleitores; 
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27 folhas e 20 recibos anexos; 

18 laudas de documentos de prestação de contas e 15 recibos 
anexos. 

Também foram apreendidos R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 
reais), em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), em poder de 
KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO - vereadora no município de 
Parintins/AM, filiada ao PSD (Partido Socialista Democrata), partido 
da base aliada da coligação do citado Governador - que estivera, 
minutos antes, com NAIR QUEIROZ BLAIR, na indigitada sala dentro 
do Comitê. Enfatize-se, por necessário, que KARINE igualmente não 
soube precisar a origem do mencionado dinheiro. 

A análise da prova documental constante no caderno 

processual dá conta de que na segunda operação, ocorrida na sede do comitê 
eleitoral dos recorrentes JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE DE 

OLIVEIRA, além do pedido genérico de voto aos presentes, houve a 

apreensão de documentação que demonstraria o oferecimento e/ou promessa 

de vantagens pessoais aos eleitores, que cambiam da consagrada entrega de 

dinheiro em espécie, passando pela compra de passagem com a específica 

finalidade de votar, alcançando o transporte de eleitores com o destino à 

parada gay, tudo devidamente documentado. 

A hipótese dos autos, de fato, apresenta contornos 

inéditos, uma vez que é inusual que a captação ilícita de sufrágio se dê com a 

documentação das respectivas condutas em recibos, o que, inclusive, impõe 

que o caso em exame seja analisado com redobrado cuidado. 

O que se tem, assim, é a apreensão de considerável 
documentação que indicaria, em tese, a prática de captação irregular de 

sufrágio, caracterizado pela entrega e/ou oferecimento de vantagem pessoal 

aos eleitores, tal como detalhado nos diversos recibos apreendidos em posse 

de NAIR QUEIROZ BLAIR. 

Cumpre gizar tal informação: toda a prova documental foi 
encontrada sob o exclusivo domínio de NAIR QUEIROZ BLAIR. É bem 
verdade que o evento do dia 24.10.2014 ocorreu no interior do comitê de 

campanha de reeleição do governador do Estado do Amazonas, em reunião 

destinada a angariar votos. Ocorre que não há elemento probatório algum nos 

autos que indique a participação ou mesmo a presença do candidato à 
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reeleição no evento. E mais: nenhuma das testemunhas ouvidas perante a 

autoridade policial relata que os recorrentes JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e 

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA tenham pessoalmente lhes pedido voto, ou 

empreendido assédio ou tentativa de cooptação. 

63. Nessa perspectiva, afigura-se-me um tanto quanto 

impróprio e desarrazoado pressupor que eventual prática de condutas ilícitas 

ocorridas no aludido evento contasse com o consentimento, a anuência ou 

ainda o conhecimento ou ciência dos recorrentes JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e 

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA. A orientação jurisprudencial desta Corte 

Superior sedimentou-se que é indispensável a demonstração do 

consentimento ou da anuência dos beneficiários, no caso de captação ilícita de 

sufrágio, nas hipóteses em que não esteja evidenciada a participação direta do 
candidato. 

64. Eis o precedente desta Corte Superior que se ajusta ao 
caso ora sob julgamento: 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. 
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
ART. 41-A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE 
DA PROVA. SEGURANÇA JURÍDICA. MÉRITO. PROVA ROBUSTA. 
AUSÊNCIA. DESPRO VIMENTO. 

No caso dos autos, a gravação ambiental que fundamentou a 
representação é manifestamente ilícita, haja vista sua similitude com 
um flagrante preparado. 

Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a 
condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio requer 
provas robustas, não se podendo fundar em meras presunções. Na 
espécie, os testemunhos colhidos em juízo e examinados pela Corte 
Regional não permitem precisar com exatidão as circunstâncias em 
que ocorridos os fatos, tampouco a participação ou anuência da 
recorrida. 

Recurso especial eleitoral a que se nega provimento. 
(REspe 75057, ReI. Mm. JOÃO OTAVIO DE NORONHA, 
DJE 12.11.2015) 

65. Nesse trilhar, urge ressaltar que o caderno processual não 

conseguiu estabelecer vinculação de nenhuma espécie ou natureza entre a 

recorrente NAIR QUEIROZ BLAIR e os candidatos JOSÉ MELO DE OLIVEIRA 

e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA. Diante de tal quadro, mesmo que a apreensão 
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de documentação indicativa da prática da conduta de captação ilícita de 

sufrágio tenha se dado no comitê de campanha eleitoral dos recorrentes, tal 

acervo documental encontrava-se sob os cuidados de terceira pessoa, sem 
ligação formal ou mesmo indireta com os candidatos, ou pelo menos isso não 
ficou evidenciado. 

Possíveis 	conexões 	conjunturais, 	baseadas 
exclusivamente na construção de ilações, levariam o julgador ao terreno 

inseguro das suposições, com a consequente concretização da 
responsabilidade objetiva dos candidatos. Ocorre que este Tribunal Superior 
vem solidificando a orientação de preservar ao máximo a vontade 

legitimamente manifestada pelos eleitores, garantindo assim a soberania 

popular, ao mesmo tempo em que obsta com veemência o reconhecimento da 

responsabilização objetiva na seara eleitoral sancionadora. 

67. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes: 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
VEREADOR. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
REVOLVIMENTO. FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
DESPRO VIMENTO. 

A aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei das 
Eleições exige prova robusta de que o candidato participou de forma 
direta com a promessa ou a entrega de bem em troca do voto ou, de 
forma indireta, com ela anuiu ou contribuiu, não bastando meros 
indícios e presunções. Precedente. 

As declarações prestadas pelo corréu só poderiam constituir 
elemento de convicção se respaldadas por outras provas, o que não 
ocorreu na espécie. 

Se a Corte Regional, soberana na análise do acei'vo 
fático-probatório dos autos, assentou a ausência de comprovação 
dos ilícitos investigados, dada a fragilidade das provas coligidas, a 
modificação desta esbarraria no óbice das Súmulas nos 7/STJ e 
2 79/S TF. 

Agravo regimental desprovido (AgR-Respe 38578, Rei. 
Mm. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, DJe 19.8.2016). 

ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO 
DE PODER POLÍTICO ENTRELAÇADO COM ABUSO DE PODER 
ECONÔMICO. DISTRIBUIÇÃO DE BENS E VALORES POR MEIO 
DE AÇÃO ASSISTENCIALI5TA DA PREFEITURA. 
CONFIGURAÇÃO. DIPLOMAS CASSADOS. DESPROVIMENTO. 
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Para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas 
urnas, compete à Justiça Eleitoral, com base na compreensão da 
reseiva legal proporcional, verificar, com fundamento em provas 
robustas admitidas em direito, a existência de graves ilícitos 
eleitorais, suficientes para ensejar a severa sanção da cassação de 
diploma. Para o Ministro Celso de Mello, "meras conjecturas (que 
sequer podem conferir suporte material a qualquer imputação) ou 
simples elementos indiciá rios desvestidos de maior consistência 
probatória não se revestem, em sede judicial, de idoneidade jurídica. 
Não se pode - tendo-se presente o postulado constitucional da não 
culpabilidade - atribuir relevo e eficácia a juízos meramente 
conjecturais, para, com fundamento neles, apoiar um inadmissível 
decreto de cassação do diploma" (REspe n° 21.264/AP, 
rei. Mm. Carlos Veiloso, julgado em 27.4.2004). 

O acórdão regional revela a existência de grave abuso de poder 
político entrelaçado com abuso de poder econômico e captação 
ilícita de sufrágio mediante a doação de bens e valores a eleitores 
por meio de ação assistencialista da prefeitura. 

É inviável no caso concreto o novo enquadramento jurídico dos 
fatos, pois necessário seria o reexame das provas dos autos. 

Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo 
regimental desprovido (AgR-REspe 307535, Rei. Mm. GILMAR 
FERREIRA MENDES, DJE 8.9.2016). 

68. Ainda sobre a natureza da responsabilidade nos casos de 

ilícitos eleitorais, oportuna é a seguinte passagem de precedente da lavra do 

eminente Ministro HENRIQUE NEVES, no qual Sua Excelência traz a 

advertência de que a afinidade política ou a simples condição de correligionária 

não podem acarretar automaticamente a corresponsabilidade do candidato 

pela prática da captação ilícita de sufrágio, sob pena de transmudar a 

responsabilidade de subjetiva em objetiva. Eis a ementa do acórdão relatado 

pelo ilustre Ministro: 

ELEIÇÕES 2012. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
TESTEMUNHA. INDÍGENA. INTEGRAÇÃO. REGIME TUTELAR. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA. 
RELEVÂNCIA. ESCRITURA DECLARA TÓRIA. VALOR PROBANTE. 
PROVA. INSUFICIÊNCIA. CASSAÇÃO. REFORMA. 

Não há nulidade na oitiva de testemunha indígena sem o 
representante da FUNAI, quando o índio está integrado à comunhão 
nacional e possui, inclusive, título de eleitor. Não incide, nesta 
hipótese, o caput do art. 80  da Lei n° 6.001/73, pois caracterizada a 
exceção prevista no parágrafo único do referido dispositivo. 

O indeferimento da produção de provas consideradas irrelevantes 
não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a 
relevância não é demonstrada nas razões recursais. 
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Escrituras declaratórias subscritas por eleitores que afirmam a 
captação ilícita de votos, além de serem produzidas de forma 
unilateral e sem observância do contraditório, podem servir, no 
máximo, para justificar a propositura de ação eleitoral, mas não são, 
em si, prova suficiente para embasar uma condenação. 

Depoimentos colhidos sem a observância do contraditório, 
escrituras unilaterais e quatro depoimentos prestados em juízo sem 
a tomada de compromisso em razão da parcialidade dos informantes 
não são provas incontestes e suficientes para se chegar à cassação 
do mandato. Precedentes. 

A desnecessidade de comprovação da ação direta do candidato 
para a caracterização da hipótese prevista no art. 41-A da 
Lei n° 9.504/97 não significa dizer que a sua participação mediata 
não tenha que ser provada. Por se tratar de situação em que a ação 
ou anuência se dá pela via reflexa, é essencial que a prova 
demonstre claramente a participação indireta, ou, ao menos, a 
anuência do candidato em relação aos fatos apurados. 

A afinidade política ou a simples condição de correligionária não 
podem acarretar automaticamente a corresponsabilidade do 
candidato pela prática da captação ilícita de sufrágio, sob pena de se 
transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva. 

Recursos especiais providos para reformar o acórdão regional. 
(REspe 144, Rei. Mm. HENRIQUE NEVES DA SILVA, 
DJE 15.8.2014) 

Nesse panorama, verifica-se que a jurisprudência desta 

Corte Superior exige densa e robusta demonstração da prática de captação 

ilícita de sufrágio. Além disso, obsta o reconhecimento de responsabilidade 

objetiva dos candidatos acusados de ilícitos eleitorais. Sobre o tema, o Ministro 

GILMAR MENDES consolidou a aplicabilidade da reserva legal proporcional, 

advertindo que para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido 

nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com base na compreensão da reserva 

legal proporcional, verificar, com fundamento em provas robustas admitidas em 

direito, a existência de graves ilícitos eleitorais, suficientes para ensejar a 

severa sanção de cassação de diploma (REspe 3075-35, DJe 26.9.2016). 

Com efeito, atento aos elementos probatórios contidos no 

caderno processual, tenho que inexistem elementos diretos e irrefutáveis que 

indiquem a prática, seja ela direta ou indireta, de captação ilícita de sufrágio 

pelos recorrentes JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA. 

Cumpre realçar, por dever de ofício, que subsiste robusto e 

insofismável acervo probatório a indicar a prática do multirreferido ilícito 
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eleitoral por parte da representada NAIR QUEIROZ BLAIR. Rememora-se, 

contudo, que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, em razão da 

própria dicção do art. 41-A da Lei 9.504/1997, sedimentou-se pela 

inaplicabilidade do aludido comando legal a terceiros não candidatos, devendo 

eventuais ilícitos ser apurados em seara própria. No particular, colaciona-se o 

seguinte precedente, da lavra sempre inspirada do douto Ministro HENRIQUE 
NEVES: 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS A 
PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA, CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER. DECISÃO 
REGIONAL. 	NÃO 	CONFIGURAÇÃO. 	REEXAME 
IMPOSSIBILIDADE. 

A Corte Regional Eleitoral, após detida análise da prova dos 
autos, entendeu, à unanimidade, não comprovados os ilícitos 
eleitorais imputados no âmbito de ação de investigação judicial 
eleitoral, conclusão que para ser revista exigiria o reexame de fatos e 
provas, vedado nesta instância especial (Súmulas 7 do STJ e 279 do 
5 TF). 

Na hipótese da infração descrita no art. 41-A da Lei n° 9.504/97, 
cujas consequências jurídicas são graves, a prova do ilícito e da 
participação ou anuência do candidato deve ser precisa, contundente 
e irrefragável, como exige a jurisprudência deste Tribunal. 

A regra do art. 41 da Lei n° 9.504/97 destina-se aos candidatos, 
ainda que se admita a sua participação indireta ou anuência quanto 
à captação ilícita de sufrágio. Não há como, entretanto, aplicá-la em 
relação a quem não é candidato, sem prejuízo de apuração do fato 
em outra seara. Precedentes: REspe n° 39364-58, Mm. Cármen 
Lúcia, DJE de 3.2.2014; AG n° 5881, Min. Cezar Peluso, DJE 
22.6.2007; AI n° 11453-74, Mm. Marcelo Ribeiro, DJE 17.10.2011. 

Agravo regimental a que se nega provimento (AgR-Al 21284, 
Relator Mm. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 15.10.2014). 

72. Destarte, faz-se necessário referir que a presente demanda 

revela contexto inquestionavelmente paradoxal. Se, de um lado, identifica-se 

farta prova documental a indicar conduta que merece o mais efusivo rechaço 

atribuída à representada NAIR QUEIROZ BLAIR, de outro lado, nada foi 

trazido aos autos que permita desvelar a mínima imputação coerente a 

possibilitar eventual responsabilidade aos candidatos JOSÉ MELO DE 

OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA, seja por participação, seja por 

anuência, seja por outra qualquer forma de consentimento. 
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73. Com  efeito, resta ao julgador trilhar por um dos seguintes 
caminhos interpretativos: 

ou reconhece que os fatos são graves e que, mesmo não 

tendo participação direta dos imputados, repercutiram positiva e efetivamente 

na campanha de reeleição ao Governo do Estado do Amazonas, restando 

atendida assim a capitulação do art. 41-A da Lei 9.504/1997, tal como se 
encaminhou a Corte a quo, ou 

se atém às provas regularmente produzidas no feito e, 

diante da manifesta ausência de participação dos representados JOSÉ MELO 

DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA nos fatos relacionados ao 

evento do dia 24.10.2014, ou ainda de elementos indiciários a indicar eventual 

consentimento, anuência ou ciência desses candidatos, compreende-se ser 

impossível imputar-se a conduta de captação ilícita de sufrágio aos 

recorrentes, afastando-se, por conseguinte, o odioso reconhecimento de 

responsabilidade objetiva na seara dos ilícitos eleitorais. 

74. A responsabilidade objetiva somente é admissível nos 
casos excepcionais em que o sistema jurídico expressamente a consente, isso 
porque a regra áurea de que cabe à acusação provar a imputação feita 

somente cede o passo em situações rigorosamente típicas e singulares; 
fora delas, o que prevalece é a presunção de não-culpa, isto é, o que se tem 

por pressuposta é a inocência do imputado, por isso a demonstração de sua 

responsabilidade (do imputado) deve ser ônus da acusação. A inversão dessa 
equação conduz o juízo a perplexidades enormes e notáveis, que não podem 

ser dissipadas, a não ser com a exclusão de preciosas garantias das pessoas 
submetidas a processo, comportamento de que aqui sequer se cogita. 

75. Diante desse cenário, a mim me parece que o contexto 
probatório dos autos não fornece suporte suficientemente denso e robusto, 
que se afigure apto a produzir na mente do julgador convicção próxima da 
certeza absoluta, de maneira que o julgamento condenatório expresse 

segurança e acatamento ao postulado da inocência presumida, sem o que 

essa histórica garantia resultará ilusória, vulnerável e talvez até mesmo inútil. 
Contudo, o espírito do nosso tempo aponta caminho diverso e rumo oposto, 
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indicando, pelo contrário, o fortalecimento e a expansão dos direitos subjetivos, 

agora temperados com a eficácia dos direitos humanos, e impondo que o 

exercício judicial sancionador se realize sob a moderação e o equilíbrio, 

verificáveis caso a caso, de modo que a retórica garantística produza 
resultados concretos. 

76.- Nesse compasso, cabe aqui um adendo: nenhuma das 

testemunhas ouvidas perante a autoridade policial relata que os recorrentes 

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA tenham 

pessoalmente lhes pedido voto, ou empreendido assédio ou tentativa de 
cooptação. E mais, como afirmado linhas acima, inexiste relato que de 

qualquer forma vincule a representada NAIR QUEIROZ BLAIR aos candidatos 

à reeleição ao Governo do Estado do Amazonas, de maneira que não se pode, 

no caso presente, tendo em vista as suas singularidades, afirmar a 
existência desse vínculo. 

Cumpre referir, por essencial, que causa-me espécie 

pensar que um candidato possa ser sancionado, com a pena capital, por 

conduta atribuída tão só a terceira pessoa, mesmo que essa conduta lhe 

renda benefícios eleitorais, enquanto o agente responsável pela conduta 

vê-se imune aos rigores da legislação punitiva, podendo, quiçá, lançar-se 

candidato a cargo eletivo em eleições vindouras, após alijar os atuais 
concorrentes, mediante a prática de ato seu. Isso seria um total 

desvirtuamento aos princípios republicano e da razoabilidade, e em evidente 

arrepio da ordem natural das coisas, esse conceito vasto e prestante para 

servir de cenário às ideias óbvias, nascidas da observação do que comumente 

acontece nas relações humanas. 

Em arremate, valho-me das elucidativas palavras do 

Professor Ministro LUIZ FUX, que adverte o seguinte: 

No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, tenho me manifestado que, 
após o resultado legítimo das urnas, existe uma precedência da 
soberania popular em detrimento de outros princípios caros ao 
processo eleitoral. É que, a meu juízo, a retirada de determinado 
candidato investido em mandato, de forma legítima, pelo batismo 
popular somente deve ocorrer em bases excepcionalíssimas, 
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notadamente em casos gravosos de abuso do poder econômico e 
captação ilícita de sufrágio manifestamente comprovados nos autos. 
Subjacente a este posicionamento reside a premissa segundo a qual 
a Justiça Eleitoral, após o resultado das urnas, não pode se a,vorar 
como o 30  turno dos pleitos, substituindo a preferência do eleitorado, 
titular que é da soberania, por escolhas pessoais, sem que se 
constatem violações contundentes e incontestes ao ordenamento 
eleitoral. Ao contrário, em casos como este, a Justiça Eleitoral deve 
manter uma postura de moderação e prudência, sob pena de 
aniquilar a vontade popular soberana (Novos Paradigmas do Direito 
Eleitoral. Belo Horizonte: Fárum, 2016, p. 115-116). 

Em face do exposto, diante das circunstâncias fáticas e 

jurídicas evidenciadas no caderno processual, e tendo presente a necessária 

interpretação restritiva inerente ao Direito Sancionador e às suas premissas 

científicas, não há como se certificar a prática pessoal e individualizada da 

conduta descrita no art. 41-A da Lei 9.50411997 pelos recorrentes JOSÉ MELO 

DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA, razão pela qual conclui-se que 

o aresto recorrido também merece reparos no ponto em que constata a 

ocorrência da prática de captação ilícita do sufrágio, de sorte que provejo 

integralmente o recurso ordinário de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA. 

RECURSO ORDINÁRIO 

DE JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

As questões preliminares ventiladas confundem-se 

substancialmente com aquelas suscitadas nas razões recursais apresentadas 

por JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e, diante do devido enfrentamento no corpo 

deste voto, tornaram-se superadas. Sobeja, todavia, o ponto relativo à alegada 

violação ao princípio do juiz natural, o qual será analisado em seguida. 

Sob o enfoque de ofensa ao princípio do juiz natural, os 

recorrentes sustentam a existência de erro na redistribuição do feito que, de 

forma equivocada, foi atribuído ao eminente Juiz Francisco Marques, após o 

julgamento que negou provimento ao pedido de exceção de suspeição do 

douto Juiz Márcio Rys Meirelles de Miranda, a quem era atribuída a relatoria. 

Depreende-se das razões recursais que, para os 

recorrentes, não havia mais motivos para que a condução da relatoria 

retornasse ao ilustre Juiz Francisco Marques, tendo em vista que sua 
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substituição se deu de forma temporária apenas por força da exceção de 

suspeição daquele magistrado. 

De fato, não se trata de ofensa ao princípio do juiz natural. 

A competência para julgamento da iniciativa processual por descumprimento 

da Lei 9.504/1997, nas eleições federais e estaduais, é de um dos juízes 

auxiliares dos Tribunais Eleitorais, até o encerramento da eleição respectiva - 

no particular, até 19.12.2014. Ultrapassado o aludido período, o feito será 

redistribuído a um dos membros efetivos da Corte. 

Com efeito, da interpretação sistemática do art. 70,  II do 

Regimento Interno do Tribunal a quo, retornando o membro efetivo, os autos 

que couberam ao substituto passarão ao respectivo titular, salvo se o membro 

convocado tiver ordenado a inclusão deles na pauta de julgamento, hipótese 

em que fica o mesmo vinculado ao processo, inclusive para participar das 

sessões necessárias. É essa a situação em exame. 

À toda evidência, não houve violação ao princípio do juiz 

natural, haja vista que, na redistribuição do feito dentre os juízes integrantes da 

mesma classe do relator originário, o Tribunal a quo observou a norma jurídica 

pertinente, seguindo critérios objetivos e de caráter isonômico. Para conferir, 

transcrevem-se os seguintes excertos do acórdão prolatado nos embargos de 

declaração: 

OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. OFENSA AO DETIDO 
PROCESSO LEGAL. 

O Embargante assevera, em síntese: 

Com a disponibilização do voto-vista, o Embargante tornou 
conhecimento da tramita ção do processo, em especial das 
distribuições do feito. 

Está relatado no voto-vista que, após o término do mandato do 
Relator originário, Dr. Délcio Luis Santos, o processo fora concluso 
ao Dr. Francisco Marques por determinação da Presidência em 
despacho exarado em 24.06.2015, em razão da existência de 
Exceção de Suspeição em face do substituto legal, Dr. Márcio Rys 
Meirelles. 

Ainda pela leitura do voto-vista, tem-se que, após o trânsito em 
julgado da decisão que extinguira referida Exceção, em 28.08.2015 o 
processo fora redistribuído ao Dr. Márcio Rys Meirelles(fls. 1.520), 
em estrita observância ao artigo 131 e § 51  do artigo 442, ambos do 
Regimento Interno desta Corte. 
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Após tal redistribuição ao Relator competente, foram juntadas as 
alegações finais das partes e encaminhado o feito, no mesmo dia 
28.08.2015, com vista ao Ministério Público Eleitoral, para fins de 
alegações finais, de onde retomou somente em 23.11.2015, 
superando, em muito, o prazo de 02(dois) dias concedidos no 
despacho de fis. 1.515/ 1518. 

Por fim, o voto-vista indica que, em 24/11/2015, os autos foram 
novamente redistribuídos ao Dr. Francisco Marques, com alegado 
fundamento no art. 132 do Código de Processo Civil, por ato da 
secretaria (fis. 1731) e, em 02/12/2015, foi determinada a inclusão 
do feito em pauta de julgamento. (...). 

Mas, ainda que assim não fosse, cessado o motivo que impedia 
atuação do Substituto mais antigo do Relator originário, descabida a 
aplicação, ainda mais por mero ato da Secretaria, do artigo 132 do 
Código de Processo Civil para "amparar" a redistribuição. (..) 

Ora, é indiscutível que o princípio do juiz natural, de ordem 
constitucional, sobrepõe-se ao princípio da identidade física do 
magistrado, previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil, 
ainda mais em se tratando dessa Justiça Especializada, em que a 
transitoriedade da jurisdição dos magistrados é uma particularidade 
de todos conhecida. 

Sendo assim, se este próprio Regional decidiu que o Relator 
competente, Dr. Márcio Rys Meireiles, não ostentava a pecha de 
suspeito, redistribuindo-lhes os feitos originariamente sorteados ao 
titular Cujo mandato expirara, como admitir que, por ato da 
Secretaria, fosse o presente feito redistribuído ao substituto mais 
recente? Sem despacho, sem declinação de competência!! (..). 

Diante do até aqui exposto, o Embargante pugna seja enfrentada a 
nulidade do feito a partir da redistribuição, em 24.11.2015, que por 
ser matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida nesta 
instância e momento processual Reconhecida a nulidade, o 
Embargante pugna seja o feito redistribuído ao Dr. Márcio Rys 
Meirelies para, se entender necessário, mandar repetir ou retomar a 
instrução processual ou, se entender cabível, levar o feito a 
julgamento com seu voto. 

De início, impende ressaltar que eventual nulidade deduzida pelo 
Embargante não diz respeito ao princípio do juiz natural. Trata-se, na 
realidade, de competência relativa. Explico. 

O juiz natural da presente Representação é o Pleno do E. Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas — órgão Cole giado — e não este ou 
aquele Membro do Pleno, isoladamente e em detrimento dos 
demais. 

Os membros deste Pleno, por sua vez, têm idêntica competência e 
atuam em idêntico nível hierárquico. 

Assim, a atribuição da Relatoria a um ou outro membro, ainda que 
procedida de forma equivocada, jamais violaria o princípio do juiz 
natural eis que o Juiz Natural é o Cole giado do E. TRE/AM. Tal falha, 
se houvesse, mas constituiria vício decorrente de incompetência 
relativa que, como sabido, pode ser prorrogada pela inércia das 
partes. 
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DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - Quanto ao prejuízo experimentado, 
o Embargante aduz que: 

In casu, o Embargante e os demais Representados 
experimentaram efetivo prejuízo em seu constitucional direito 
de defesa, pois o magistrado designado para atuar 
temporariamente no feito inde feriu TODOS os pleitos 
probatórios feitos pelo Governador e Vice-Governador. 

Ainda nessa linha de argumentação, o juiz competente para o 
feito, Dr. Márcio Rys Meirelles, atuou durante o pleito de 2014 
na qualidade de juiz auxiliar da Corte, tendo mais e maiores 
condições para conduzir processo resultante daquela eleição, 
com evidente possibilidade de autorizar as providências 
probatórias negadas pelo juiz temporariamente investido e 
recém empossado nesta Corte substituto mais recente na 
cadeira de Jurista 

Ademais, consoante já destacado, este próprio Tribunal 
proclamou que o magistrado Márcio Rys Meirelles não era 
suspeito para atuar nas causas que recebeu por término do 
mandato do membro titular. Como poderia, após tal decisão, 
afastá-lo casuisticamente de uma Representação específica 
por ato da Secretaria em suposto cumprimento ao artigo 132 
do Código de Processo Civil? (..). 

Causa espécie que agora, após obtido o provimento jurisdicional 
desfavorável, o Embargante venha defender a nulidade do feito a 
partir da redistribuição, em 24.11.2015, eis que o E. Juiz Márcio Rys 
Mire/les era o mais apto, ou nas palavras do Embargante teria "mais 
e maiores condições para assumir o processo" Explico. 

Conforme registrado no voto vista prolatado pelo E. Juiz Márcio Rys 
Meirelles (com meus grifos): Em 28 de agosto de 2015, por 
determinação da Presidência (fis. 1520), o processo me foi 
novamente distribuído, diante do julgamento da Exceção de 
Suspeição movida pelos ora Representados contra a minha pessoa, 
que foi julgada improcedente pela maioria da Corte e cujos 
Embargos de Declaração foram rejeitados à unanimidade, 
sobrevindo o trânsito em julgado. 

Assim, temos que o ora Embargante moveu - no curso deste 
processo -, exceção de suspeição contra o Dr. Márcio Rys Meirelles 
e, agora, contraditoriamente, pede a nulidade do julgamento porque 
a Relatoria do feito não coube a este! 

Ademais, a assertiva de que era "evidente a possibilidade de o Juiz 
Márcio Rys Meirelles de autorizar as providências probatórias 
negadas por este Relator" se esvazia de sentido quando 
constatamos que todas as preliminares foram votadas e julgadas à 
unanimidade, tendo este Cole giado entendido como corretas todas 
as decisões interlocutórias pro feridas por este Relator na condução 
da instrução probatória, inclusive o próprio Dr. Márcio Rys Meirelles. 

DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS EFETIVADA PELA SECRETARIA 
JUDICIÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 132, DO CPC - Conforme 
gizado pelo E. Juiz Márcio Meirelles em seu voto vista (fis. 1.866), a 
princípio a Relatoria do presente processo competia ao E. Juiz Délcio 
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Luis Santos. Todavia, os autos foram sobre stados em face de 
decisão pro ferida pelo E. Juiz Marco Antonio Pinto da Costa, em 
23/04/2015, nos autos de Exceção de Suspeição que JOSE MELO e 
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA moveram contra o então Relator 
(Exceção de Suspeição n° 114-94). 

Em face do longo prazo decorrido, sem que a mencionada exceção 
fosse julgada, os, autos foram distribuídos a este Relator em 
02/07/2015 (fis. 1420), motivo pelo qual eu procedi à instrução do 
presente processo, ouvindo testemunhas e presidindo a coleta de 
provas. 

Em 28/08/2015, por determinação da Presidência (fis. 1520), este 
processo e muitos outros foram encaminhados ao Dr. Márcio Rys 
Meireiles, em função do julgamento da Exceção de Suspeição que 
os Embargantes moveram contra ele também. 

Em 24/11/2015 a Secretaria Judiciária, por sua vez, observando que 
nestes autos este Relator havia efetuado a instrução do feito, 
amparada no art. 132 da Lei Adjetiva Civil efetuou a redistribuição 
dos autos novamente à minha Relatoria (fis. 1.731). 

Conhecedor que eu já era do conteúdo fático e probatório constante 
dos autos, determinei de pronto a inclusão do presente feito em 
pauta de julgamento nos termos do Regimento Interno deste 
Regional (fis. 1732), preservando assim a celeridade que deve 
nortear o andamento dos processos eleitorais. 

Do mencionado despacho as partes foram intimadas em 0411212015 
(certidões de fis. 1.733-1.734). 

Assim, não assiste razão ao Embargante quando quer fazer crer que 
tomou ciência da alternância de Juízes na Relatoria deste processo 
apenas com a publicidade do voto-vista em que o MM. Juiz Márcio 
Rys Meirelles narra esta cronologia. 

O marco inicial para a insurgência contra eventual equívoco foi a 
data de 04/1212015. 

Ademais, o então advogado do ora Embargante, Dr. Yuri Dantas 
Barroso, encontrava-se em sessão quando do julgamento em que 
prolatado o Acórdão ora guerreado, produzindo, inclusive, 
sustenta ção oral e, quando apregoado o julgamento do processo sob 
minha Relatoria, o mesmo não se insurgiu. 

Assim, é indubitável que ainda que houvesse qualquer equívoco no 
proceder da Secretaria Judiciária quando da distribuição, ele estaria 
acobertado pelo inarredável manto da preclusão, eis que a 
competência por prevenção é relativa, estando sujeita à prorrogação 

Assim, entendo que agiu corretamente a Secretaria Judiciária 
quando procedeu à redistribuição do feito a minha Relatoria, eis que 
amparada na legislação de regência, qual seja: o (i) Código de 
Processo Civil; bem como com o (h) Regimento Interno deste 
Regional; e a (iii) Resolução 72/2009 do CNJ. Vejamos: 

Art. 132 do Código de Processo Civil. O juiz, titular ou 
substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se 
estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, 
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promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao 
seu sucessor Art. 7° do RI TRE/AM. O Tribunal deliberará por 
maioria de votos, em sessão pública, salvo nos casos 
expressos na Constituição ou em lei ordinária, com a presença 
de, no mínimo, quatro de seus Membros, além do Presidente 
(Redação dada pelo Ac. TRE/AM n. 27, de 19 de fevereiro de 
2008). (..) II - nos casos de ausência e impedimento eventual 
do membro efetivo por mais de quinze dias, bem como nos 
casos de impedimento legal e suspeição; e (..) § 6°. No caso 
da convocação a que se refere o art. 70,  II deste Regimento, 
retornando o membro efetivo, os autos que couberam ao 
substituto passarão ao respectivo titular, salvo se o membro 
convocado tiver ordenado a inclusão deles na pauta de 
julgamento, hipótese em que fica o mesmo vinculado ao 
processo, inclusive para participar das sessões necessárias 
(Redação dada pelo Ac. TRE/AM n. 27, de 19 de fevereiro de 
2008). 

Resolução 72/2009 CNJ. Art. 4°, Parágrafo 2°. Encerrado o 
período de convocação, os processos em poder do Juiz 
convocado serão conclusos ao desembargador ou juiz de 
segundo grau substituto, ressalvados aqueles em que haja 
lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de 
julgamento. 

Pois bem, eu não só presidi a audiência, ouvindo as testemunhas, 
como também determinei a inclusão do feito em pauta de 
julgamento. Então, é indubitável a conclusão de que agiu 
corretamente a Secretaria Judiciária, em estrito cumprimento do seu 
mister. (..). 

E, ainda que se discordasse da plena aplicabilidade da legislação de 
regência, ainda assim persistiria inarredável o fato de que ocorreu a 
prorrogação da competência em face da ausência de insurgência 
das partes. (..). 

No presente caso, a parte foi cientificada da relatoria do feito no 
momento da publicação da pauta de julgamento (04/1212015) e 
manteve-se silente, aguardando o resultado do julgamento. Poderia 
ter alegado a suposta nulidade até mesmo na sustenta ção oral e 
nada fez. 

86. Chama atenção o fato de que o recorrente JOSÉ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA poderia ter impugnado no primeiro momento o ato 

realizado, mas não o fez, consoante bem destacado no voto condutor do 

julgado. No particular, resulta que a conduta processual da parte distancia-se 

da esperada boa-fé processual exigida pelos novos tempos, uma vez que se 

aparenta com a denominada nulidade de algibeira ou nulidade guardada, 

conduta reprovada pela jurisprudência dominante no Superior Tribunal de 

Justiça (Resp. 1.372.802/RJ, ReI. Mm. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

DJe 14.3.2014). Penso que a atitude estratégica de guardar nulidades não 
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deve merecer olhar compassivo ou tolerante da jurisdição, porquanto se trata 

de tática que afronta a dignidade da justiça e também expõe um 

comportamento que não se harmoniza com a lisura que deve orientar as partes 

no trâmite dos processos. 

No tema, não é demais lembrar as colocações feitas pelo 

ilustre jurista ARNALDO VERSIANI, quando Ministro desta Corte Superior, no 

julgamento do EDcIRO 1447/AP, para quem, mesmo eventualmente errônea, a 

distribuição deve subsistir, salvo prova de efetivo prejuízo, motivo por que, não 

impugnada, a competência se prorrogou validamente (DJE 14.9.2009). 

Ainda que não fosse isso, é assente no âmbito desta Corte 

Superior que a simples alegação, sem demonstração do efetivo prejuízo, de 

eventual vício no procedimento da distribuição do recurso não leva ao 

reconhecimento de nulidade, conforme reza o ad. 219 do Código Eleitoral, 

segundo o qual na aplicação da lei ele itoral o juiz atenderá sempre aos fins e 

resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem 

demonstração de prejuízo. Ponho-me, francamente, acorde com essa diretriz, 

e penso que os casos de prejuízo implícito, decorrente de nulidade, são 

somente aqueles em o senso judicial e sentimento comum de equidade 

apontam como inaceitáveis, o que não ocorre, ao meu ver, no caso em exame, 

em que a redistribuição do processo não afetou em nadinha o direito de defesa 

da parte e seu acesso a todos aos meios impugnativos à decisões. Portanto, o 

que se tem presente, quanto a essa alegação, dado que não se evidenciou 

prejuízo algum, é apenas e tão somente uma filigrana procedimental, que tem 

tudo de irrelevante para ser descartada de imediato. 

Nesse panorama, repele-se a preliminar suscitada. 

Ao mérito. Sabe-se que o destino político-eleitoral do 

candidato a vice-governador encontra-se argolado à sorte daquele que 

encabeça a chapa da eleição majoritária. E, assim o é, em razão do postulado 

da indivisibilidade, descrito no ad. 91 do Código Eleitoral, e no ad. 31, § 10, da 

Lei 9.504/1997. 

Confira-se, a propósito, a exatidão das palavras do ilustre 

Ministro CARLOS AYRES BRITTO, para quem, em razão da unicidade 
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monolítica da chapa majoritária, a responsabilidade dos atos do titular 

repercute na situação jurídica do vice, ainda que este nada tenha feito de 

ilegal, comportando-se exemplarmente (RCED 671/MA, Rei. Mm. CARLOS 

A YRES BRITTO, DJ de 11.12. 2007, REspe 25. 586/SP, ReI. Mm. CARLOS 

AYRES BRITTO, DJ de 6.12.2006). 

Contudo, assim não é relativamente a infrações que se 

consumam por atos subjetivos dos indivíduos. A indivisibilidade (ou o 

monolitismo) da chapa majoritária diz respeito, portanto, ao seu confronto 

competitivo com a chapa adversa, o que permitiu, neste caso, a polarização 

da disputa binária, no segundo turno da eleição para governador de Estado do 

Amazonas (candidato A ou candidato B), embora as eventuais condutas 

infracionais subjetivas, comuns ou especiais, não caiam na vala da 

imputação multipessoal indiferente, porquanto imputáveis somente a 

quem as praticou. 

Pois bem. A prática da conduta vedada descrita no art. 73, 

inciso 1, da Lei 9.504/1997 foi rechaçada para todos os que figuram no polo 

passivo desta ação eleitoral. Noutra perspectiva, ao companheiro de chapa do 

recorrente JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, ou seja, JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA, 

foi imputada, e aqui afastada, a prática de captação ilícita de sufrágios - 

art. 41-A da Lei 9.504/1 997, conforme delineado linhas acima. 

Com efeito, inexistindo conduta individualmente imputada à 

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA - vice-governador do Estado do Amazonas -, e 

tendo sido afastada a prática de ilícito eleitoral por JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, 

deve ser integralmente reformado o aresto regional, afastando-se o decreto de 

cassação do seu mandato e a aplicação da multa. 

Nesses termos, resta prejudicada a suspensão da 

inelegibilidade determinada pela decisão de fis. 2.971/2.979, proferida pela 

eminente Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, tendo por norte, 

inclusive, o resultado da eleição para prefeito do Município Manaus/AM, na 

qual o recorrente figura como 81  colocado, com 1,62% dos votos válidos 

(http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html). Igual sorte acompanha o agravo 
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regimental interposto pela Procuradoria-Geral Eleitoral (fls. 3.005-3.011), ante 

a perda de utilidade da aludida decisão intraprocessual. 

RECURSO ESPECIAL 

DO PARTIDO SOLIDARIEDADE 

As razões recursais da agremiação partidária em epígrafe 

remontam a diversos pontos já suscitados pelos demais recorrentes e 

devidamente analisados no corpo do presente voto. 

Com 	efeito, 	para 	evitar 	cansativas 	repetições 

desnecessárias e contraproducentes, reporta-se aos fundamentos aqui 

declinados relativos à ofensa ao princípio do juiz natural, cerceamento de 

defesa e ofensa ao devido processo legal, no que toca às provas originadas de 

denúncia anônima, e nulidade em razão da não formação de litisconsórcio 

passivo necessário. 

Persiste, todavia, interesse recursal no que tange à 

violação ao art. 275 do Código Eleitoral, notadamente a alegação de omissão 

do aresto recorrido quanto à afronta ao princípio do juiz natural. 

No particular, o acórdão que examinou os embargos 

declaratórios interpostos na Corte de origem assim se manifestou: 

OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. OFENSA AO DETIDO 
PROCESSO LEGAL. 

O Embargante assevera, em síntese: 

Com a disponibilização do voto-vista, o Embargante tornou 
conhecimento da tramita ção do processo, em especial das 
distribuições do feito. 

Está relatado no voto-vista que, após o término do mandato do 
Relator originário, Dr. Délcio Luis Santos, o processo fora concluso 
ao Dr. Francisco Marques por determinação da Presidência em 
despacho exarado em 24.06.2015, em razão da existência de 
Exceção de Suspeição em face do substituto legal, Dr. Márcio Rys 
Meireiles. 

Ainda pela leitura do voto-vista, tem-se que, após o trânsito em 
julgado da decisão que extinguira referida Exceção, em 28.08.2015 o 
processo fora redistribuído ao Dr. Márcio Rys Meirelies (fis. 1.520), 
em estrita obseivância ao artigo 131 e § 5° do art. 442, ambos do 
Regimento Interno desta Corte. 
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Após tal redistribuição ao Relator competente, foram juntadas as 
alegações finais das partes e encaminhado o feito, no mesmo dia 
28.08.2015, com vista ao Ministério Público Eleitoral, para fins de 
alegações finais, de onde retomou somente em 23.11.2015, 
superando, em muito, o prazo de 02(dois) dias concedidos no 
despacho de fls. 1.515/1518. 

Por fim, o voto-vista indica que, em 24/11/2015, os autos foram 
novamente redistribuídos ao Dr. Francisco Marques, com alegado 
fundamento no art. 132 do Código de Processo Civil, por ato da 
secretaria (fis. 1731) e, em 02/12/2015, foi determinada a inclusão 
do feito em pauta de julgamento (..). 

Mas, ainda que assim não fosse, cessado o motivo que impedia 
atuação do Substituto mais antigo do Relator originário, descabida a 
aplicação, ainda mais por mero ato da Secretaria, do artigo 132 do 
Código de Processo Civil para "amparar" a redistribuição (..). 

Ora, é indiscutível que o princípio do juiz natural, de ordem 
constitucional, sobre põe-se ao princípio da identidade física do 
magistrado, previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil, 
ainda mais em se tratando dessa Justiça Especializada, em que a 
trans itoriedade da jurisdição dos magistrados é uma particularidade 
de todos conhecida. 

Sendo assim, se este próprio Regional decidiu que o Relator 
competente, Dr. Márcio Rys Meirelles, não ostentava a pecha de 
suspeito, redistribuindo-lhes os feitos originariamente sorteados ao 
titular cujo mandato expirara, como admitir que, por ato da 
Secretaria, fosse o presente feito redistribuído ao substituto mais 
recente? Sem despacho, sem declinação de competência! (...). 

Diante do até aqui exposto, o Embargante pugna seja enfrentada a 
nulidade do feito a partir da redistribuição, em 24.11.2015, que por 
ser matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida nesta 
instância e momento processual. 

Reconhecida a nulidade, o Embargante pugna seja o feito 
redistribuído ao Dr. Márcio Rys Meireiles para, se entender 
necessário, mandar repetir ou retomar a instrução processual ou, se 
entender cabível, levar o feito a julgamento com seu voto. 

De início, impende ressaltar que eventual nulidade deduzida pelo 
Embargante não diz respeito ao princípio do juiz natural. Trata-se, na 
realidade, de competência relativa. Explico. 

O juiz natural da presente Representação é o Pleno do E. Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas — órgão Cole giado — e não este ou 
aquele Membro do Pleno, isoladamente e em detrimento dos 
demais. 

Os membros deste Pleno, por sua vez, têm idêntica competência e 
atuam em idêntico nível hierárquico. 

Assim, a atribuição da Relatoria a um ou outro membro, ainda que 
procedida de forma equivocada, jamais violaria o princípio do juiz 
natural eis que o Juiz Natural é o Cole giado do E. TRE/AM. Tal falha, 
se houvesse, mas constituiria vício decorrente de incompetência 
relativa que, como sabido, pode ser prorrogada pela inércia das 
partes. 
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Apura-se, assim, do excerto acima transcrito que o TRE 

do Estado do Amazonas dedicou-se à alegação de violação ao princípio do juiz 

natural, tal como ventilado nas razões recursais, porém não aderiu ao 

entendimento externado pelo embargante. Tal incongruência, contudo, não se 

encontra listada entre as estreitas hipóteses de cabimento dos aclaratórios, 

nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, de modo que não merece reparos o 

acórdão recorrido também nesse ponto. 

Diante de tudo o que aqui consta, dá-se integral 

provimento aos recursos especiais interpostos por NAIR QUEIROZ BLAIR, 

PAULO ROBERTO VITAL, RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO E 

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, de modo a reformar o aresto recorrido 

no que tange à condenação deles por conduta vedada (ad. 73, inciso 1, da 

Lei 9.504/1997). Essa solução também se aplica aos recursos ordinários de 

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA, igualmente para, 

reformando o acórdão regional, julgar improcedente a iniciativa processual por 

conduta vedada (ad. 73, inciso 1, da Lei 9.504/1 997). 

Outrossim, dá-se provimento aos recursos ordinários de 

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, para afastar a 

prática de captação ilícita de sufrágio (ad. 41-A da Lei 9.504/1 997), reformando 

o aresto regional e afastando, por conseguinte, a cassação dos diplomas de 

governador e vice-governador do Estado do Amazonas, e a aplicação de multa 

no valor de 50.000 Ufirs. 

Desprovejo, pelo meu voto, o recurso especial do 

PARTIDO SOLIDARIEDADE-ESTADUAL e tenho por prejudicado o agravo 

regimental interposto pela douta Procuradoria-Geral Eleitoral. 

É como penso, é como voto. 

PEDIDO DE VISTA 

A SENHORA MINISTRA LUCIANA DE LÓSSIO: Senhora 

Presidente, peço vista dos autos. 
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EXTRATO DA ATA 

RO n° 2246-61.2014.6.04.0000/AM. Relator: Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho. Recorrente: Raimundo Rodrigues da Silva (Advogados: 

Clemilton Costa de Vasconcelos - OAB: 5606/AM e outra). Recorrente: José 

Meio de Oliveira (Advogados: Yuri Dantas Barroso - OAB: 4237/AM e outros). 

Assistente do recorrente: Partido Republicano da Ordem Social (PROS) - 

Estadual (Advogados: Gabriela Guimarães Peixoto - OAB: 307891DF e outros). 

Recorrente: Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho (Advogados: Joaquim Vital 

Pinheiro e Silva - OAB: 10206/AM e outro). Recorrente: José Henrique Oliveira 

(Advogados: Maria Auxiliadora dos Santos Benigno - OAB: 236604/SP e 

outros). Recorrente: Nair Queiroz Blair (Advogado: Adriana Moutinho 

Magalhães iannuzzi - OAB: 8065/AM). Recorrente: Solidariedade (SD) - 

Estadual (Advogada: Camila Medeiros Coelho - OAB: 9798/AM). Recorrente: 

Paulo Roberto Vital de Menezes (Advogado: Germano Gomes Radin - 

OAB: 1 1000/AM. Recorrida: Coligação Renovação e Experiência (Advogados: 

Daniel Fábio Jacob Nogueira - OAB: 3136/AM e outros). Recorrida: Rebecca 

Martins Garcia (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva - 

OAB: 34248/DF e outras). Recorrido: Carlos Eduardo de Souza Braga 

(Advogados: Marcus Vinícius Furtado Coelho - OAB: 18958/DE e outros). 

Usaram da palavra, pelo recorrente José Meio de Oliveira, o 

Dr. Marcelo Ribeiro; pelo recorrente José Henrique Oliveira, o Dr. Joelson Dias; 

pela recorrida Rebecca Martins Garcia, o Dr. Gustavo Severo; pelo recorrido 

Carlos Eduardo de Souza Braga, o Dr. Marcus Vinícius Furtado Coelho; e pelo 

Ministério Público Eleitoral, o Dr. Nicolao Dm0. 

Decisão: Após o voto do relator, recebendo os recursos 

ordinários interpostos por Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho e Raimundo 

Rodrigues da Silva como especiais, dando-lhes provimento, provendo os 

recursos especiais de Nair Queiroz Biair e Paulo Roberto Vital, provendo os 

recursos ordinários interpostos por José Meio de Oliveira e José Henrique 

Oliveira, negando provimento ao recurso especial do Partido Solidariedade 

(SD) - Estadual e julgando prejudicado o agravo regimental da 
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M. 

Procuradoria-Geral Eleitoral, pediu vista a Ministra Luciana Lóssio. 

Impedimentos dos Ministros Gilmar Mendes e Henrique Neves da Silva. 

Suspeição do Ministro Luiz Fux. 

Presidência da Ministra Rosa Weber. Presentes a Ministra 

Luciana Lóssio, os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, 

Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Admar Gonzaga, e o 

Vice-Procurador-Geral Nicolao Dm0. 

SESSÃO DE 23.3.2017. 
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VOTO-VISTA 

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhora 

Presidente, rememoro o feito. 

Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 

(TRE/AM) julgou procedente a representação ajuizada pela Coligação 

Renovação e Experiência com fundamento nos arts. 41-A e 73 da 

Lei 9.504/1 997, cassando os diplomas de José Meio Oliveira e José Henrique 

Oliveira, respectivamente governador e vice-governador eleitos no Estado do 

Amazonas no pleito de 2014, e cominando-lhes, solidariamente, a penalidade 

de muita no valor de 50.000 Ufir, pela prática de captação ilícita de sufrágio, e 

de 30.000 Ufir, em virtude da conduta vedada. 

Na mesma assentada, condenou os representados Nair 

Queiroz Blair, Paulo Roberto Vital', Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho e 

Raimundo Rodrigues da Silva ao pagamento individualizado de multa no valor 

de 5.000 Ufir, em virtude da violação ao art. 73, 1, da Lei 9.504/1 997. 

O acórdão foi impugnado por meio de 7 (sete) recursos: quatro 

recursos ordinários interpostos por (i) José Meio de Oliveira (fis. 2.385-2.497 

do Vol. 10), (ii) José Henrique Oliveira (fis. 2.555-2.604 do Vol. 11), 

vice-governador eleito; (iii) Raimundo Rodrigues da Silva (fis. 2.337-2.357 do 

Vol. 10), e; (iv) Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho (fis. 2.536-2.553 do 

Vol. 11)2;  bem como três recursos especiais, interpostos por (i) Nair Queiroz 

BIair (fis. 2.048-2.081 do Vol. 9, e reiterado às fis. 2.606-2.639 do Vol. 11); 

(ii) Partido Solidariedade - Estadual (fis. 2.641-2.670 do Vol. 11); e (iii) Paulo 

Roberto Vital (fis. 2.672-2.693 do Vol. 11). 

Na sessão jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral realizada 

no dia 23.3.2017, o e. Relator do feito, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

votou no sentido de reformar integralmente o acórdão regional, dando 

1 Paulo Roberto Vital era Secretário de Segurança Pública à época da celebração do contrato do governo estadual 
do Amazonas com a empresa Agência Nacional de Segurança e Defesa - ANS&D. 
2 Raimundo Rodrigues da Silva, Coronel Bombeiro Militar, e Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho, Coronel da 
Polícia Militar, respectivamente ocupantes dos cargos de Chefe de Gabinete e de Coordenador de Operações da 
Secretaria Executiva Adjunta de Segurança Integrada para Grandes Eventos - SEASGE, assinaram relatório de 
acompanhamento dos serviços contratados com a empresa ANS&D (fis. 292-298 do Vol. 2). 
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provimento aos recursos especiais de Nair Queiroz Biair, Paulo Roberto Vital, 

Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho e Raimundo Rodrigues da Silva, para 

afastar as condenações pelo art. 73, 1, da Lei 9.504/1997, bem como, 

provendo os recursos ordinários de José Meio Oliveira e José Henrique de 

Oliveira, afastar as condenações por conduta vedada (art. 73, 1, da 

Lei 9.50411997) e por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, da Lei 9.504/1 997). 

Pedi vista dos autos para melhor exame e os trago para 
continuidade de julgamento. 

I. Preliminares 

Quanto às preliminares, acompanho o e. Relator quanto à 
técnica jurídica que homenageia o princípio da primazia do mérito da demanda, 
positivado nos arts. 40 e 282, § 20, do Código de Processo Civi13, bem como no 
Código Eleitoral, no Código de Processo Penal e demais diplomas que 
dispõem sobre regras procedimentais. 

Com efeito, o processo é um conjunto de atos concatenados 
para se chegar a um fim comum. Diz-se que tal fim é satisfativo quando se 

produz uma decisão de mérito, pois essa define qual das partes está com a 
razão em relação aos fatos alegados e ao direito em discussão. 

Por seu turno, as decisões que extinguem o feito sem a 
resolução do mérito denotam, na verdade, situações de frustração, pois 

apenas concluem que o Estado nada pode afirmar sobre os fatos alegados 

devido à presença de óbices que inviabilizam a realização do fim útil do 
processo. 

Por isso, quando o julgamento do mérito beneficiar a mesma 

parte a quem favoreceria a decisão meramente processual, prefere o legislador 

que o processo supere eventuais vícios de forma e seja instrumento para o 
acesso pleno à jurisdição estatal. 

Art. 40 
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a 
fim de que sejam repetidos ou retificados. 
E ... 1 
§ 21  Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a 
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 
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No caso presente, o caminho adequado seria ultrapassar todas 
as preliminares e seguir para o exame meritório. 

II. Mérito 

Os fundamentos fáticos que deram origem à representação 

ajuizada pela Coligação Renovação e Experiência com fulcro nos arts. 41-A e 

73, 1, da Lei 9.504/1997 se amparam na operação realizada pela Polícia 

Federal na data de 24 de outubro de 2014 (antevéspera do segundo turno das 

eleições), após o recebimento de informações sobre a cooptação de pastores 

evangélicos com a finalidade de realizar a compra de votos de seus 
respectivos fiéis. 

Na ocasião, dois policiais federais adentraram no comitê 
eleitoral dos citados candidatos e presenciaram reunião política conduzida pelo 

pastor Moisés da Silva Barros, tendo este apresentado aos presentes a 

senhora Nair Queiroz Blair, como sendo assessora do candidato a governador, 
José MeIo Oliveira. 

Após perceberem intenso movimento de pessoas em 
determinada sala, os agentes policiais, que observavam a reunião, sinalizaram 

à equipe de policiais que estava de prontidão do lado de fora do comitê para 

que seguissem Karine Cristina da Costa Brito, a qual fora, então, abordada 

enquanto guiava seu automóvel. Realizadas as buscas de praxe, fora 

encontrada em seu poder a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 
espécie. 

Em seguida, toda a equipe policial efetuou revistas no local da 
reunião, logrando encontrar sob a posse da representada Nair Queiroz Biair a 

quantia de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reias), além dos documentos 

relacionados no auto de apreensão de fis. 57-61 do Vol. i, tendo lhe sido 
dada imediata voz de prisão. 

Foram relacionados no Auto de Apreensão da Polícia Federal, os seguintes elementos (fis. 57-60) 
R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em espécie; 1 recibo nominado de NAIR BLAIR, no valor de 
R$ 750,00 para aluguel de 1 ônibus, 4 vans e gasolina para 6 carros - zona sul - zona norte; 1 recibo nominado de 
EVANDRO MELO/NAIR de R$ 1.050,00 para ajuda de custo básica 30 para formandos; 1 recibo nominado de 
EVANDRO MELO/NAIR de R$ 750,00 para passagens de ida e volta para votar em Itacoatiara/AM; 1 recibo nominado 
de EVANDRO MELO de R$ 1.000.00 para aluguel de Dra Simone Corpas; 1 recibo nominado de EVANDRO MELO de 
R$ 1.000.00 para Dra. Ai,e Bandeiras ; 1 recibo nominado de NAIR de R$ 600,00 para transporte de eleitores parada 
gay - para pagamento de aluguel de caminhão + transporte; Uma nota fiscal n° 000.000.004 da AGÊNCIA NACIONAL 
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Diante das prisões e da documentação apreendida, a 
coligação ajuizou a presente representação com fundamento na captação 

ilícita de sufrágio e conduta vedada, apontando Nair Biair como operadora de 

um esquema de desvio de dinheiro público para uso na campanha dos 
candidatos representados. 

Referido esquema consistia, segundo a inicial, na contratação 
pelo Estado Amazonense da empresa "Agência Nacional de Segurança e 

Defesa - ANS&D", pertencente àquela representada, cuja existência de fato é 
questionada pelos representantes, com a finalidade de subsidiar a 

representada Nair Queiroz Biair com recursos públicos, para posterior repasse 

à campanha dos candidatos José Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira e 

para a prática ilegal de compra de votos, o que sustentaria as condenações 

dos representados por conduta vedada e captação ilícita de sufrágio. 

Acolhendo as alegações dos representantes, ora recorridos, o 
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas julgou procedentes os pedidos nos 

quais se fundaram a presente ação, "CASSANDO OS DIPLOMAS DOS 

REPRESENTADOS JOSÉ MELO E JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA, PELA 
PRÁTICA DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO PREVISTA NO ART. 41-A, 
BEM COMO PELA CONDUTA VEDADA INSERTA NO ART. 73, 1, E 

PARÁGRAFOS 40 E 50, AMBOS DA LEI N° 9.504/97" (fI. 1837), aplicando-lhes, 
ainda, as penalidades de multa, de forma solidária, no valor de 50.000 UFIR's, 

em virtude da primeira imputação, e, no valor de 30.000 UFIR's, pela segunda 
imputação. 

DE SEGURANÇA E DEFESA ANS&D, CNPJ: 13.720.0461000127 novalor de R$ 1.000.000,00; 1 ofício n°320/2014- 
SEASGE/SSp-AM datado de 20 de agosto de 2014; 7 laudas do Relatório de acompanhamento da execução do 
serviço" - Contratante: Secretaria de Segurança Pública. Contratado: ASN&D. Valor: R$ 1.000.000,00. Número do 
processo 582/2014-SSP/AM- assinado por CEL PM RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e CEL QOBM 
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA; 7 laudas de extratos do Banco Bradesco da agência 3739. Conta corrente 
56311-0; 13 laudas: uma carta manuscrita datada de 18/10/2014 ao Sr. Governador JOSÉ MELO; uma carta proposta 
da ANS&D datada de 12 Junho de 2014 no valor de R$ 1.000.000,00 assinada por NAIR QUEIROZ BLAIR; onze 
laudas de contabilidades diversas; 1 passaporte de cor verde em nome de NAIR QUEIROZ BLAIR expedido no dia 23 
de outubro de 2014 e válido até 22 de outubro de 2015, numeração CX612742; 13 fotografias do Governador JOSÉ 
MELO; 14 recibos, sendo: três de R$ 1.000 (cada um); um de R$ 500,00; um de R$ 1.120; um de R$ 200,00; um de 
R$ 5.000,00; quatro de R$ 10.000,00 (cada um); dois de R$ 800,00 (cada um); um de R$ 300,00. 16 laudas referentes 
exames médicos e cópia de documentos de SEBASTIANp, e JAD5ON; 26 laudas contendo 02 ofícios, planilha com 
nomes. RG's e CPF's de eleitores e nota fiscal eletrônica; 26 laudas de material gráfico de campanha; 40 laudas 
contendo materiais diversos com dados de eleitores; 27 folhas e 20 recibos anexos; 18 laudas de documentos de 
prestação de contas e 15 recibos anexos. Também foram apreendidos R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), 
em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), em poder de KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO - vereadora no 
município de Parintins/AM, filiada ao PSD (Partido Socialista Democrata), partido da base aliada da coligação do 
citado Governador - que estivera, minutos antes, com NAIR QUEIROZ BLAIR, na indigitada sala dentro do comitê. 
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Quanto aos demais representados NAIR QUEIROZ BLAIR, 

PAULO ROBERTO VITAL, RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA e RAIMUNDO 

RODRIGUES DA SILVA, o TRE/AM julgou procedentes os pedidos contidos 

na inicial, reconhecendo violação ao ad. 73, 1, da Lei 9.504/1997 e 

condenando-os, individualmente, ao pagamento de multa no valor de 5.000 
UFIR's. 

Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos 
(fis. 2.225 a 2.321). 

Examino, separadamente, os ilícitos imputados aos recorrentes 
pelo acórdão regional. 

1. Da conduta vedada - art. 73, 1, da Lei 9.50411997 

Em seu judicioso voto, e. Relator afastou a conduta vedada 
descrita no ad. 73, 1, da Lei 9.50411997 em relação aos recorrentes José MeIo 
de Oliveira, José Henrique Oliveira, Nair Queiroz Blair, Paulo Roberto Vital, 
Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho, Raimundo Rodrigues da Silva, por 

entender que a eventual contratação fraudulenta da empresa ANS&D, que tem 

por sócia-gerente a representada NAIR BLAIR, com posterior repasse dos 

valores advindos do pacto Convencionado para a campanha do hoje 
governador do Estado do Amazonas, JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, não teria 
sido comprovada. 

Entendeu não haver elementos seguros para afirmar que o 
montante alegadamente utilizado para a compra de votos seria originário 
do aludido contrato administrativo e que os valores apreendidos não 
alcançam sequer 10% (dez por cento) do valor do ajuste. 

Além disso, a possível invalidade no campo administrativo não 

encontraria relação direta e automática com a possível prática de ilícito eleitoral 

mediante favorecimento e repasse de valores para a campanha eleitoral de José 
MeIo de Oliveira e José Henrique Oliveira. 

Comungo integralmente do posicionamento do e. Relator. 

Nas lições de Rodrigo Lopes Zílio (2012, pág. 503), "pode-se 
conceituar os atos de conduta vedada como espécies de abuso de poder 

Num. 48197884 - Pág. 73Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843811 - Pág. 44



RO n° 2246-61.2014.6.04.0000/AM 74 

político que se manifestam através do desvirtuamento dos recursos materiais 

(incisos 1, li, IV e § 10 do art. 73 da LE), humanos (incisos III e V do art. 73 da 

LE), financeiros (incisos VI, a, VII e VIII do art. 73 da LE) e de comunicação 
(inciso VI, b e c do art. 73 da LE)"5 . 

Ao coibir as práticas relacionadas no art. 73 da Lei das 
Eleições, quis o legislador preservar a igualdade de oportunidade entre os 

candidatos em disputa nos pleitos eleitorais, evitando-se que os detentores de 

função pública, ou aqueles que são a eles equiparados, se utilizem da máquina 
para fomentar suas pretensões políticas. 

Com efeito, da análise do conjunto fático-probatório dos autos, 
não vislumbro a ocorrência de nenhuma das condutas vedadas relacionadas 
no supracitado dispositivo. 

Reconheço que o contexto fático dos autos aponta para 
prováveis irregularidades administrativas no contrato avençado entre o Estado 

do Amazonas e a empresa ANS&D, especialmente no que diz respeito à sua 

constituição formal, as quais, como ressaltado pelo e. relator, devem ser 
apuradas na seara própria. 

No entanto, ao contrário do que concluiu o acórdão regional, 

entendo que o arcabouço probatório dos autos não conduz ao convencimento 

de que as eventuais irregularidades nele pontuadas acabaram por caracterizar, 
também, conduta reprovável em sede eleitoral. 

Isso porque os pagamentos realizados por Nair Queiroz Blair, 

demonstrados na farta documentação apreendida no ato de sua prisão, foram 

realizados com dinheiro que, não obstante possa ter sido angariado em 

decorrência do contrato da ANS&D com o governo estadual do Amazonas, 

advém do faturamento da empresa de sua propriedade e, portanto, ostenta 
natureza privada, não havendo que se falar em cessão ou uso de bem 
público, tal como exige o art. 73, 1, da Lei 9.504/1 997. 

A jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral é assente no 
sentido de que, para o fim de caracterizar-se a conduta vedada descrita no 

ZÍLIO, Rodrigo Lopes, Direito Eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidade, processo eleitoral 
(da convenção à prestação de contas), ações eleitorais. 3a Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012. 
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dispositivo acima referido, deve-se comprovar a natureza pública do bem ou 
serviç. Confira-se: 

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A 
AGENTE PÚBLICO. ART. 73, 1, II E III, DA LEI N° 9.504/97. USO 
DO MEMORIAL JK. BEM DE USO COMUM. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA [... 

2. A utilização do bem imóvel, que restou evidenciada nos autos, 
deu-se mediante contrato de locação e teve por objeto espaço 
pertencente à Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek, cuja 
natureza jurídica é de bem de uso comum para fins eleitorais e 
caracteriza-se como sendo de caráter privado e de utilidade pública. 

E ... 1 

4. No presente caso, não há prova da utilização de serviços ou 
de bens custeados pelo poder público ou de participação de 
agente público para a realização da propaganda eleitoral 
contestada, bem como não restou evidenciada qualquer prática 
capaz de afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos 
nas eleições que se encerraram. 

S. Improcedência da representação. 

(Rp n° 1608-39/DF, ReI. Mm. Admar Gonzaga, DJEde 5.2.2015). 

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006- GOVERNADOR. 
SENADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS AOS 
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA ART. 73, 1 E II, DA 
LEI N° 9.504/97. FALTA DE PROVAS. 

1. A caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, 1, da 
Lei n° 9.504/97 pressupõe a cessão ou o uso, em benefício de 
candidato, partido político ou coligação, de bens móveis ou 
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios. 

4. Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de 
demonstrar que as correspondências foram confeccionadas 
com dinheiro público e que o primeiro recorrido determinou a 
distribuição das cartas na rede pública de ensino. 
[.. 

(RO n°4818-83/SE, Rei. Mm. NancyAndrmghm, DJede 11.10.2011) 

Recurso especial. Representação com base nos arts. 41-A e 73 da 
Lei n° 9.504/97. 

A vedação a que se refere o inciso 1 do art. 73 da Lei n° 9.504/97 
não diz, apenas, com as coisas móveis ou imóveis, como 
veículos, casas e repartições públicas. 
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A interdição está relacionada ao uso e à cessão de todos os 
bens patrimoniais indisponíveis ou disponíveis - bens do 
patrimônio administrativo - os quais, "pelo estabelecimento da 
dominialidade pública", estão submetidos à relação de 
administração - direta e indireta, da União, estados, Distrito 
Federal, territórios e municípios. 

Para evitar a desigualdade, veda-se a cessão e o uso dos bens do 
patrimônio público, cuja finalidade de utilização, por sua natureza, é dada pela impessoalidade. 

Recurso conhecido como ordinário a que se nega provimento. 
Medida Cautelar n° 1.264 prejudicada. 
(REspe n° 211-20/ES, Rei. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 17.10.2013) 

De se ressaltar, ademais, que a prova coligida aos autos não 

ostenta a densidade necessária para guiar ao convencimento de que o objeto 

do contrato com a ANS&D, qual seja, o monitoramento tecnológico para a 

Copa do Mundo FIFA 2014, fora descumprido pela empresa, tão somente para 

que a respectiva contrapartida, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), fosse revertida, em sua totalidade, para a campanha eleitoral de 

reeleição dos recorrentes José de Meio Oliveira e José Henrique Oliveira. 

Pelo contrário, o Ofício n° 0151120j5-GSISSp, da lavra do 
Secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Lúcio 
Matos Santos Fontes - expedido em atendimento ao despacho proferido 
pelo relator do feito no Tribunal Regional às fls. 266-269 -, demonstra que 
a "Agência Nacional de Segurança e Defesa - ANS&D prestou os serviços 
de implementação de solução tecnológica no atual sistema implantado no 
Centro Integrado de Comando e Controle Regional-,4M (anexo 2), para 
fins de serem utilizados no evento Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, 
nesta capital" (fl. 275 do Vol. 2). 

Tal informação corrobora o conteúdo do "Relatório de 
Acompanhamento da Execução de Serviços" (fls. 292-298 do Vol. 2), emitido 
pelo Cei. PM Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho e pelo Cel. QOBM Raimundo 

Rodrigues da Silva, no qual atestada a efetiva prestação do serviço contratado 
com a empresa da representada Nair Queiroz Blair. 
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Nesse contexto, ainda que se possa buscar a invalidação do 
contrato realizado pelo Estado do Amazonas com a ANS&D na seara própria, 

em virtude das alegadas falhas administrativas na sua formalização, a prova 

dos autos não demonstra, de forma contundente, que tenha havido simulação 

para o fim específico de captar dinheiro público para a campanha de José Meio 

Oliveira e José Henrique Oliveira no pleito de 2014. 

Quanto aos documentos encontrados em posse de Nair Biair, 
concluiu o voto condutor do acórdão regional, com base em raciocínio 

meramente indutivo, sem o devido suporte probatório, que o dinheiro teria sido 
utilizado na campanha eleitoral. 

Lançou afirmações como: "não é crível que uma pessoa 
portasse dinheiro para pagar uma cirurgia [..] não trouxesse também qualquer 

laudo ou exame médico, mas apenas material de propaganda política, dinheiro 
em espécie e recibos"; "também não é factível que alguém fosse viajar para o 
exterior no início da tarde do mesmo dia ainda não tivesse comprado 

passagem e nem portasse consigo qualquer mala ou mesmo valise" e, ainda 
"muito menos é razoável supor que a ASSESSORA de JOSÉ MEL O, 
conforme qualificada na fala do Pastor MOISÉS, aquela que atuava como um 

canal direto como o então Governador e candidato à reeleição, JOSÉ MEL O, 

fosse viajar para o exterior às vésperas do pleito" (fis. 51-52 do acórdão 
regional). 

Como se vê, a técnica empregada pela instância regional se 

baseia em meras conjecturas, cuja fragilidade não se presta a embasar a 

grave penalidade de cassação dos mandatos dos candidatos eleitos. 

E vou além: consta do decisum que Nair Queiroz Blair não 
teria provado que viajaria para o exterior, o que, a meu ver, reverte 
completamente a regra de distribuição do ônus probatório prevista no 
art. 373 do CPC6, segundo a qual cabe ao autor comprovar os fatos 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

11 - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
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constitutivos do seu direito e ao réu, a existência de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor. 

De acordo com a aludida regra, incumbe aos representantes 

demonstrar a prática do ilícito, ou seja, a efetiva utilização dos valores 

apreendidos para a compra de votos ou para custear despesas de campanha. 

Nem mesmo a moderna teoria da "distribuição dinâmica do 
ônus da prova" poderia justificar a eventual inversão do ônus probatório, na 

medida em que, para adoção dessa nova técnica, prevista no § 10  do art. 373 

do CPC, seria necessária uma decisão fundamentada do juízo competente, 

oportunizando-se à parte se desincumbir desse ônus. Vejamos o que dispõe a 

norma: 

Art. 373. [...] 

§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade 
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade 
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de 
se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. assim leciona7: 

O legislador brasileiro autoriza o juiz a, preenchidos certos 
pressupostos, redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades 
do caso concreto. A redistribuição é feita caso a caso. E chamada, 
por isso, de distribuição dinâmica do ônus da prova - embora, como 
já se viu, também ser dinâmica a distribuição feita por convenção 
das partes. 

[ ... j 
O juiz deve redistribuir o ônus da prova antes de proferir a 
decisão, de modo que a parte possa se desincumbir do novo ônus 
que lhe foi atribuído. Essa exigência está expressamente prevista 
na parte final do 4 10  do art. 373 do CPC, mas é aplicável a 
qualquer hipótese de redistribuição judicial do ônus da prova [ ... ]. É 
bom que fique claro: não é possível a inversão do ônus da prova 
feita na sentença. 

Nesse contexto, exigir da representada a prova de que viajaria 

para o exterior ou de que faria determinado procedimento cirúrgico implicaria 

DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodvm, vol. 2. Págs. 125-1 27 
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indevida inversão do ônus probatório, violando-se o disposto no art. 373 do 

CPC. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
ELEIÇÕES 2008. VEREADOR. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. PROVA 
ROBUSTA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INVERSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. 

Segundo jurisprudência do TSE, a condenação pela prática de 
captação ilícita de sufrágio pressupõe a existência de prova robusta 
acerca da ocorrência do ilícito, o que não aconteceu nos autos. 
Precedentes. 

Na espécie, os agravados foram condenados pela prática de 
captação ilícita de sufrágio pelo fato de terem sido encontrados em 
suas residências cadernos com dados de eleitores e supostas 
benesses que seriam entregues aos eleitores. Todavia, de acordo 
com os fatos descritos no acórdão, as testemunhas ouvidas em juízo 
não confirmaram a ocorrência do ilícito, não havendo nenhum outro 
indício de que tenha sido praticado algum dos núcleos do art. 41-A 
da Lei 9.504/97, razão pela qual se infere que os agravados foram 
condenados por mera presunção, o que não é admitido pela 
jurisprudência desta c. Corte. 

De acordo com o art. 333, 1, do CPC, o ônus da prova incumbe 
a quem alega o fato. Na hipótese dos autos, o Tribunal de 
origem inverteu indevidamente o onus probandi ao considerar 
que os representados não lograram êxito em apresentar provas 
de que não captaram votos de maneira ilícita. 

Agravo regimental não provido. 

(REspe n° 9581529-67/CE, ReI. Min. Nancy Andrighi, DJE 
de 10.4.2012), 

ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 30-A 
DA LEI N° 9.504/1997. PREFEITO E VICE-PREFEITO CASSADOS. 
CONDENAÇÃO POR PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de forma minimalista, 
tendo em vista a possibilidade de se verificar uma judicialização 
extremada do processo político eleitoral, levando-se, mediante vias 
tecnocráticas ou advocatícias, à subversão do processo democrático 
de escolha de detentores de mandatos eletivos, desrespeitando-se, 
portanto, a soberania popular, traduzida nos votos obtidos por aquele 
que foi escolhido pelo povo. 

[ ... ] 
8. O Tribunal Regional Eleitoral incorreu em verdadeira inversão do 
ônus da prova, exigindo do candidato, no âmbito da representação 
fundada no art. 30-A da Lei n° 9.504/1 997, a comprovação da origem 
lícita dos recursos doados pelo vice-prefeito, quando competia ao 
autor da representação provar que decorreram de fontes vedadas 
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pela legislação eleitoral, provenientes de "caixa 2", ou a má-fé do 
candidato, marcada pela tentativa de embaraçar, induzir a erro ou 
evitar a fiscalização pelos órgãos de controle da Justiça Eleitoral, 
conforme tem exigido a reiterada jurisprudência do TSE. 
9. Recursos providos para julgar improcedente o pedido formulado 
na representação. Cautelar prejudicada. 
(REspe n° 1-81/MG, Rei. Mm. Gilmar Mendes, DJEde 29.4.2015). 

Desse modo, acompanho integralmente o e. relator, 
porquanto a conclusão a que chegou a corrente majoritária da Corte 

Regional, em que pese bem estruturada, refoge, a meu sentir, a um grau 

seguro de convencimento para a prolação de uma decisão condenatória 
de cassação de mandato eletivo. 

Ante o exposto, dou provimento aos recursos especiais de 

Nair Queiroz Biair, Paulo Roberto Vital, Raimundo Ribeiro de Oliveira 

Filho e Raimundo Rodrigues da Silva, bem como aos recursos ordinários 

de José Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira, afastando a 
condenação dos representados proferida pelo TRE/AM com base no art. 73, 1, 

da Lei 9.504/1 997. 

Passo a apreciar os fatos e provas sob o ponto de vista da 
suposta prática do ilícito previsto no art. 41-A da Lei 9.504/1 997. 

2. Da captação ilícita de sufrágio - art. 41-A da 
Lei 9.504/1 997 

Ao proferir seu voto, o e. relator entendeu que a representada 

Nair Queiroz Blair realizou os atos inerentes à conduta típica prevista no 

art. 41-A da Lei 9.504/1997, no entanto, afastou a penalidade de cassação 

devido à ausência de prova robusta quanto à anuência ou ao consentimento 

dos candidatos com as práticas ilícitas, ressaltando que "nenhuma das 
testemunhas ouvidas perante a autoridade policial relata que os 

recorrentes JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA 
tenham pessoalmente lhes pedido voto, ou empreendido assédio ou 
tentativa de cooptação. 
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E mais, como afirmado linhas acima, inexiste relato que de 

qualquer forma vincule a representada NAIR QUEIROZ BLAIR aos candidatos 

à reeleição ao Governo do Estado do Amazonas, de maneira que não se pode, 

no caso presente, tendo em vista as suas singularidades, afirmar a existência 
desse vínculo. 

77. Cumpre referir, por essencial, que causa-me espécie pensar que 
um candidato possa ser sancionado, com a pena capital, por conduta 
atribuída tão só a terceira pessoa, mesmo que essa conduta lhe 
renda benefícios eleitorais, enquanto o agente responsável pela 
conduta vê-se imune aos rigores da legislação punitiva, podendo, 
quiçá, lançar-se candidato a cargo eletivo em eleições vindouras, 
após alijar os atuais concorrentes, mediante a prática de ato seu. 
Isso seria um total desvirtuamento aos princípios republicano e da 
razoabilidade, e em evidente arrepio da ordem natural das coisas, 
esse conceito vasto e prestante para servir de cenário às ideias 
óbvias, nascidas da observação do comumente acontece nas 
relações humanas. 

Desde já, afirmo que acompanho Sua Excelência, no 

sentido de dar provimento aos recursos ordinários de José Meio de 

Oliveira e José Henrique Oliveira. No entanto, dado o relevo e a 

complexidade que o caso apresenta, reputo necessário tecer as 
considerações que inicio a expor. 

A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido 

de que a configuração da captação ilícita de sufrágio exige a concomitância 
dos seguintes requisitos: "(1) realização de uma das condutas típicas 

previstas no dispositivo legal pelo candidato ou por terceiro, desde que, 

nessa hipótese, haja, ao menos, ciência do ilícito pelo favorecido; (II) o 
fim especial de agir, consistente na vontade de obtenção do voto, embora 

não se exija a presença do pedido expresso" (AgR-Al n° 498-86/1VIT, 
Rei. Mm. Gilmar Mendes, DJe de 17.3.2017). No mesmo sentido, cito, ainda, 

os seguintes precedentes: REspe n° 355-73/MS, ReI. Mm. Luiz Fux, DJe de 
31.10.2016; AgR-REspe n° 131-871DF, ReI. Min. Luiz Fux, DJe de 16.12.2016. 

Ou seja, exige-se que a prova ostente robustez suficiente 

para conduzir à inconteste conclusão quanto à ocorrência do ilícito. Nesse 

sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior: 
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ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL ELEITORAL. CANDIDATO A VEREADOR. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 41-A DA LEI 
DAS ELEIÇÕES. MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO 
ELEITORAL. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. EXIGÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E 
INCONTESTES. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N°24 DO 
TSE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. 

A captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da 
Lei n° 9.504/97, aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes 
elementos: (i) a realização de quaisquer das condutas típicas do 
art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem como praticar 
violência ou grave ameaça ao eleitor), (ii) o fito específico de agir, 
consubstanciado na obtenção de voto do eleitor e, por fim, 
(iii) a ocorrência do fato durante o período eleitoral (GOMES, José 
Jairo. Direito Eleitoral. 12a ed. São Paulo: Atlas, p. 725). 

A demonstração de prova robusta e inconteste da ocorrência 
do ilícito eleitoral é pressuposto indispensável à configuração 
da captação ilícita de sufrágio. Precedentes desta Corte. 

E ... 1 
(AgR-REspe n° 131-87/DF, ReI. Min. Luiz Fux, DJe de 16.12.2016) 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
VEREADOR. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
REVOLVIMENTO. FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO. 

A aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei das 
Eleições exige prova robusta de que o candidato participou de 
forma direta com a promessa ou a entrega de bem em troca do 
voto ou, de forma indireta, com eia anuiu ou contribuiu, não 
bastando meros indícios e presunções. Precedente. 

As declarações prestadas pelo corréu só poderiam constituir 
elemento de convicção se respaldadas por outras provas, o que não 
ocorreu na espécie. 

Se a Corte Regional, soberana na análise do acervo 
fático-probatório dos autos, assentou a ausência de comprovação 
dos ilícitos investigados, dada a fragilidade das provas coligidas, a 
modificação desta esbarraria no óbice das Súmulas nos 7/STJ 
e 279/STF. 

Agravo regimental desprovido. 
(AgR-REspe n° 385-781SP, Rei. Mm. Luciana Lóssio, DJe 
de 11.7.2016) 

Tais premissas indicam o grau de convencimento que se exige 

do magistrado, quando se trata de processo eleitoral capaz de levar à 
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cassação do mandato eletivo do candidato eleito por captação ilícita de 
sufrágio. 

Levando-se em conta a regra probatória decorrente do 

princípio da não culpabilidade das pessoas sujeitas a procedimentos dos quais 

possa resultar condenação penal ou, como no caso em apreço, o 

reconhecimento de um ilícito eleitoral do qual possa derivar severa restrição 

jurídica, como a cassação do mandato eletivo, e uma consequente 

inelegibilidade por 8 anos, não se pode negar que o julgador deve adotar um 

standard de prova bastante elevado para a desconstituição do estado de 

inocência do imputado. 

Nessa linha de raciocínio, destaco as sempre bem lançadas 

palavras do e. Min. Celso de Meilo no julgamento do REspe n° 21.264/AP, 

quando de sua passagem por esta Corte Superior, em caso que também 

discutia a configuração, ou não, do art. 41-A, in verbis: 

O reconhecimento desse ilícito eleitoral e a imposição das 
consequências jurídicas dele resultantes, não obstante 
analisadas fora de sua dimensão estritamente penal (pois não se 
cuida, na espécie, de procedimento de índole criminal), não 
dispensam, para efeito de configuração da conduta vedada pelo 
art. 41-A da Lei 9.504/97, a existência de prova que permita 
constatar, além de qualquer dúvida razoável, a efetiva 
participação, direta ou indireta, material ou intelectual do 
candidato nos atos legalmente vedados de captação de sufrágio em 
ordem a permitir, no plano da relação de causalidade, que se lhe 
impute tanto objetiva quanto subjetivamente, qualquer dos 
comportamentos de transgressão ao preceito legal em análise. 
Isso significa, portanto, que, sem a intervenção pessoal do próprio 
candidato (incidindo em qualquer dos comportamentos abusivos 
legalmente proibidos) ou, ao menos, sem a sua consciente e 
voluntária adesão a um projeto concebido por terceira pessoa e 
que, por esta implementado, culmine por transgredir a norma 
vedatória inscrita no art. 41-A da Lei 9.504/97, não há como 
reconhecer configurada a infração eleitoral em causa, sob pena 
de o candidato - cula aquiescência e adesão a uma proposta 
ilícita jamais podem ser presumidas, - vir a ser responsabilizado 
por fato imputável a outrem" 
(REspe no 21 .264/AP, Rei. Mm. Carlos Veloso, DJ de 11.6.2004) 

Com efeito, para afastar determinado mandato eletivo obtido 

pelo voto popular, compete à Justiça Eleitoral, com base na compreensão da 
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reserva legal proporcional, analisadas provas robustas e admitidas em direito, 

verificar a existência de todos os requisitos da captação ilícita de sufrágio. 

É sabido que, embora o dispositivo em exame se destine a 

sancionar apenas o candidato, não é imperioso que a ação ilícita seja levada a 

efeito pelos postulantes de candidaturas. Poderá ser realizada de forma 

mediata, ou seja, utilizando-se de interposta pessoa, sendo imprescindível, 

uma vez evidenciada ação de prometer ou doar benefício em troca do voto, a 

demonstração de que o candidato tenha participado ou de qualquer forma 
consentido com a prática ilícita. 

Consta do caderno probatório que dois foram os eventos 
presenciados pelos agentes da Polícia Federal que desencadearam a 

apuração dos fatos tratados nos presentes autos: 

- o primeiro, ocorrido no dia 21 de outubro de 2014, na casa de 
eventos Dulcila; 

- o segundo, no dia 24 de outubro do mesmo ano, no comitê 

de campanha dos representados José Meio de Oliveira e José Henrique 

Oliveira, candidatos aos cargos máximos do Poder Executivo do Estado do 
Amazonas. 

Os referidos eventos, que congregaram lideranças de igrejas 

evangélicas, e consistiram, basicamente, em reuniões de apoio político à 

candidatura de José Meio Oliveira, conduzidas pelo pastor Moisés da Silva 
Barros. 

No primeiro evento, denominado Convenção das Igrejas 

Evangélicas de Manaus - e contou com a presença do irmão do candidato a 

governador, Evandro Meio -, houve claro discurso político de Moisés Barros, 

inclusive com pedido de votos. No entanto, nenhuma benesse fora 

concretamente oferecida como contrapartida, e nada de ilegal ou irregular fora 

relatado pelo policiais lá compareceram, tanto que tampouco é explorado na 
petição inicial. 
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É o que se extrai da narrativa do delegado Leon Emerich Lentz 

Martins, tal como registrada na informação policial n° 118/2014, acostada às 
fis. 87-88 dos autos: 

No interesse da referida OMP, que solicita Investigação Preliminar 
para apurar possível compra de votos relacionados a pequenas 
igrejas evangélicas da cidade de Manaus, apurou-se o que segue: 
no dia 21/10/2014 os APF's Marluci e Marceu se dirigiram às 18:45h 
da SR/DPF/AM para o DULCILA Festas e Convenções, localizado na 
Av. Coronel Teixeira. S982, local onde seria realizado uma 
Convenção das Igrejas Evangélicas às 19:00h e que no possível 
evento haveria possibilidade de compra de votos por representantes 
do candidato à reeleição ao Governo do Estado Amazonas, José 
Meio. O que se apurou foi que HOUVE PEDIDO EXPLICITO DE 
VOTO AO CANDIDATO JOSÉ MELO, pelo pastor Moisés Barros, 
a todos os pastores das congregações ali presentes, pois o 
auditório com capacidade para mais de 500 pessoas, estava 
lotado e havia pelo menos mais umas 200 pessoas lá fora que 
não conseguiram entrar. Houve uma apresentação de slide onde o 
pastor mostra que esteve e está ativamente na campanha do 
candidato José Meio desde o início e deixou bem claro para os 
presentes que terá um cargo de confiança num futuro governo de 
José Meio e que isso vai beneficiar (através dele) todas as 
pequenas igrejas evangélicas de Manaus, sendo que de 
antemão prometeu a todos os presentes, que a próxima 
convenção como esta (obviamente só para os pastores e/ou 
pastoral e seus cônjuges), seria em um hotel da cidade de 
Fortaleza e que inclusive já estaria pesquisando o local. Nesse 
evento, também esteve presente o representante de campanha do 
candidato José Meio, Sr. Evandro (foto abaixo) que confirmou que 
num futuro Governo José Meio, o mesmo daria todo apoio que fosse 
necessário às pequenas igrejas evangélicas de Manaus e também 
pediu voto dos presentes. Foram afixados dois banners do candidato 
José Meio no palco (fotos abaixo). (grifei) 

Note-se que, nesse primeiro evento, com o pedido de votos 

para a candidatura de José Meio de Oliveira, fora realizada apenas e tão 

somente uma genérica promessa de eventual apoio à comunidade evangélica 

em uma convenção futura, conduta que não denota qualquer ilicitude. 

Inclusive, tal evento não fora sequer explorado na 

representação inicial, como se depreende do trecho presente a fis. 5 que cuida 

das causas fátícas e jurídicas para a presente representação: "Recebendo 
informação de que o representado Pastor Moisés Barros estaria, no comitê 

eleitoral dos investigados, cooptando pastores de igrejas evangélicas menores 

com o fim de comprar os votos dos fiéis, a polícia federal coordenou missão 
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policial a fim de averiguar o ocorrido. Às 8:15 da manhã de 24 de outubro 

(antevéspera das eleições de segundo turno), a autoridade policial 

acompanhou reunião política ocorrida no interior do comitê eleitoral de José 

Meio, onde apurou os seguintes fatos que culminaram coma prisão de algumas 
pessoas, dentre as quais Nair Queiroz Biair." (fis. 5). 

Já o segundo evento, que dessa vez não contou com a 
presença do irmão do candidato, fora realizado no comitê de campanha à 

reeleição de José Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira e culminou com as 

prisões em flagrante, por suposta compra de votos, de Nair Queiroz Blair e de 
Karine Cristiana da Costa Brito. 

Mais uma vez, do discurso político proferido pelo pastor Moisés 

Barros nesse segundo evento, não se infere sequer a intenção de que, 
naquela reunião, se trocaria benesses por votos. 

É o que se observa do depoimento da Escrivã de Polícia 
Federal Loyanne Larissa Rufino de Lima, que se encontrava presente no 
comitê e foi uma das responsáveis pela prisão e condução da representada 

Nair Queiroz Blair, prestado na fase policial (fls. 180-181), cujo trecho cito a 
seguir: 

[ ... J QUE o pastor MOISES falou que aquela era uma reunião 
política, de apoio ao candidato José Meio; QUE domingo iríamos 
rumo à vitória; QUE "um outro candidato ao governo havia feito 
denúncias caluniosas à José Meio, e que todos sabem que é 
mentira; QUE o pastor Moisés perguntou aos ouvintes se alguém 
ali havia recebido ligação para receber dinheiro naquele evento, 
sendo respondido em coro que nãos [sic]; QUE o pastor MOISES 
emendou falando que sabia que ali havia espiões, mas que não 
estavam fazendo nada de errado; QUE em seguida o pastor 
MOISES apresentou NAIR QUEIROZ BLAIR como assessora e que 
ao "falar com eia era o mesmo que falar com Meio"; QUE em tom de 
brincadeira o pastor MOISES apresentou NAIR como sendo uma 
pessoa "milionária", mas que "o metal havia lhe subido a cabeça"; 
QUE NAIR QUEIROZ BLAIR falou com a plateia rapidamente, e logo 
após o pastor MOISES falou que iriam recolher as listas; QUE na 
sequência o pastor MOISES pediu que ninguém fotografasse ou 
filmasse o evento, afirmando que aquele momento era "íntimo e só 
deles"; QUE por último o pastor Moisés informou que a partir de 
amanhã a noite (sábado véspera da eleição) começariam a 
contatá-los por telefone; [ ... ] (grifei) 

Como sabido, na sequência foram efetuadas as prisões. 
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Primeiramente foi dada voz de prisão à Karine Cristina da 

Costa Brito - que, no respectivo interrogatório policial, se identificou como 

vereadora no Município de Parintins/AM -, após abordagem ao seu veículo 

realizada do lado de fora do comitê, tendo sido com ela apreendidos 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie. 

Posteriormente dentro do comitê, foi efetuada a prisão da Nair 

Queiroz Blair, com a qual fora apreendido o valor de R$ 7.700,00 (sete mil e 

setecentos reais), os respectivos documentos pessoais, incluindo seu 

passaporte, documentos da empresa ANS&D - da qual, como já mencionado, 

é proprietária -, além dos recibos e dos demais papéis enumerados no auto de 
apresentação e apreensão (fis. 57-61 do Vol. 1). 

De se ressaltar que, não obstante ser inusual, o fato de Nair 
Queiroz Blair estar portando o valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos 

reais) em espécie no ato de sua prisão não revela, em princípio, a prática de 
qualquer ato ilícito. 

Na fase policial, conforme consta do auto de prisão em 
flagrante acostado aos autos às fis. 44-73, foram colhidos os depoimentos das 

seguintes pessoas que presenciaram os fatos desenrolados naquele dia 24 de 
outubro de 2014: 

Leon Emerich Lentz Martins, delegado responsável pela condução 
das presas em flagrante (fis. 44-45); 

Loyanne Larissa Rufino de Lima, escrivã de polícia federal ouvida 
como testemunha (fis. 46-47); 

Jairo de Almeida Cruz, escrivão de policia federal ouvido como 
testemunha (fl. 48); 

Manoel Dalison da Costa Neto, motorista do carro utilizado por 
Nair Queiroz Blair no dia do flagrante (fis. 68-69); 

Marceu Coutinho Moreira Peixoto, agente de polícia federal que 
fez parte das equipes que aturaram na operação (fis. 70-71). 

No ato da lavratura do auto de prisão em flagrante, também 
foram interrogadas as conduzidas Nair Queiroz Blair (fl. 49-51) e Karine 
Cristiana da Costa Brito (fl. 54-55). 

A representante, na inicial, arrolou como testemunhas, tão 
somente, os agentes que atuaram na operação policial, sendo dois 
escrivães, um delegado e um agente, todos da Polícia Federal. 
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Portanto, em juízo, foram ouvidos o delegado Leon Emerich 

Lentz Martins, a escrivã Loyanne Larissa Rufino de Lima e o escrivão 

Jairo de Almeida Cruz, como testemunhas arroladas pela representante 

(fis. 1443-1451). Como testemunha do juízo, foi ouvido o delegado Fábio 

Sandro Pessoa Pegado, como testemunha do juízo (fis. 1509-1512). 

A produção de outras provas foi requerida pelas partes. No 

entanto, o relator, mediante o despacho de fis. 1475-1482 (Vol. 7), indeferiu as 
seguintes: 

oitiva das testemunhas arroladas por Moisés da Silva Barros 

e Nair Queiroz Blair (conforme explicitado na análise da preliminar de 

cerceamento de defesa), posto que não demonstrados os fatos a serem por 
elas comprovados; 

perícia grafotécnica requerida pelos advogados de José 

Meio Oliveira e José Henrique Oliveira, por se tratar de pedido genérico e sem 

que se tenha arguido falsidade dos documentos; 

confirmação, pela instituição financeira, dos extratos 

apreendidos durante a operação, prova também requerida pelos representados 

José Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira; 

depoimento pessoal de Nair Queiroz Blair, requerido pelo 
Procurador Regional Eleitoral. 

De todos os depoimentos trazidos aos autos, reputo relevante 
analisar os aspectos que passo a pontuar. 

Quanto ao momento em que efetuada a prisão da 
representada Nair Queiroz Blair, colho do depoimento da policial federal 
Loyanne Larissa Rufino de Lima, prestado na fase policial (juntado às 
fis. 179-181 do Vol. 1), o seguinte: 

QUE na sequência foi servido café da manhã; QUE foi observado 
que em determinada sala havia uma movimentação suspeita de 
pessoas, em especial NAIR QUEIROZ BLAIR; QUE durante todo 
o evento NAIR entrou e saiu da indigitada sala por diversas 
vezes; QUE no momento em que uma senhora trajando roupa com 
estampa de onça saiu da sala suspeita, foi seguida pela depoente, 
momento em que avistou a mesma entrando em um veículo Siena 
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de cor prata, placa JWZ-4957; QUE passou a informação ao DPF 
LEON EMERICH pedindo que se abordasse referida pessoa fora do 
local do evento a fim de confirmar se a mesma estava portando 
algum valor em espécie; QUE após alguns instantes saiu da 
referida sala uma senhora sendo questionado a esta se havia 
recebido algum valor, sendo respondido que não, mas que havia 
entregue uma carta para o governador, mas que se precisasse de 
alguma coisa deveria falar com Nair; QUE logo em seguida a equipe 
policial entrou no recinto e iniciou os trabalhos de busca; [ ... ] 

Destaco, ademais, da narrativa da testemunha Jairo de 

Almeira Cruz - policial federal que, juntamente com Loyanne Larissa Rufino 

de Lima, acompanhou a reunião realizada na sede do comitê -, colhido na 

lavratura do flagrante, o trecho a seguir (fi. 48 do Vol. 1): 

QUE compôs equipe policial juntamente com a EPF LOYANNE a fim 
de apurar denúncia de eventúal crime de corrupção eleitoral em local 
indicado na av. Ephigênio SaIes; QUE participou do evento 
promovido pelo pastor MOISES BARROS; QUE presenciou o 
momento em que este pediu apoio em favor do candidato JOSE 
MELO, chamando todos à vitória no próximo dia 26 de Outubro de 
2014; QUE presenciou a movimentação de pessoas em determinada 
sala durante todo o evento; QUE viu o momento em que NAIR 
QUEIROZ BLAIR foi apresentada pelo pastor MOISÉS BARROS 
como assessora do governador JOSÉ MELO; QUE presenciou o 
momento em que NAIR falou ao público presentes; QUE viu NAIR 
entrar e sair várias vezes da sala suspeita durante todo o evento; 
QUE viu o momento em que uma mulher trajando roupa com 
estampa de onça entrar e sair da sala sob suspeição, que agora 
sabe chamar-se KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO; QUE viu o 
momento em que o DPF LEON EMERICH deu voz de prisão a NAIR 
QUEIROZ BLAIR. 

Em juízo, a policial Loyanne Larissa Rufino de Lima ratificou as 

declarações prestadas perante a autoridade policial, e acrescentou informação 

que é significativa para a compreensão dos fatos. Transcrevo o trecho do 

depoimento, tal como citado pelo acórdão recorrido (fl. 1803): 

1...] 
06:26 - Então parecia haver duas reuniões: uma dentro da sala e 
uma fora. E era ela (NAIR) que entrava e saia da sala. 
06:30 - Era ela que sempre entrava e saía dessa sala. 

Advogado: Ela entrava e saía da sala acompanhada de pessoas? 

06:36 - Sim. Tinha alguns rapazes com as camisetas coloridas que 

pareciam funcionar como seguranças. Ela sempre pedia que eles 

ficassem próximos da sala controlando a movimentação. 
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Adv: Quantas pessoas estavam naquele local? 
11:00 - Mais de cinqüenta.., entre cinqi.ienta e setenta pessoas. 
Não sei precisar. (grifei) 

Pois bem. Como se observa, no que diz repeito à produção da 

prova testemunhal, em toda a instrução processual - à exceção dos 

depoimentos pessoais das conduzidas, prestado no momento da lavratura do 

auto de prisão em flagrante -, apenas os policiais que participaram da 

operação e o motorista da caminhonete que transportava Nair Queiroz Biair, 

Manoel Dálisson da Costa Neto (fi. 68-69) - cuja oitiva nada esclarece acerca 

das imputações apuradas nos presentes autos -, apresentaram suas versões 

acerca dos fatos que ensejaram a presente representação. 

Causa estranheza que em um evento que contou com a 

presença de "mais de cinquenta.., entre cinquenta e sessenta pessoas", 
conforme informou a policial Loyanne Larissa Rufino de Lima, nenhuma delas 

tenha sido ouvida para corroborar as suspeitas que levaram a Polícia Federal a 

efetuar as prisões e para esclarecer o que, de fato, se passava na dita sala 

reservada da qual "entrava e saía" Nair Queiroz Biair, acompanhada de 

pessoas, como relata a testemunha. 

Além disso, por ocasião da lavratura do auto de prisão em 

flagrante, a referida testemunha declarou que, logo após a abordagem que se 

encaminhou para a prisão de KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO, 

"a equipe policial entrou no recinto e iniciou os trabalhos de busca". Não 
obstante, o inquérito policial não informa qual foi o resultado dessas revistas, 

ou mesmo se se logrou constatar valores em dinheiro, supostamente 

distribuídos em troca de voto, na posse de qualquer as pessoas presentes na 
reunião. 

Mas o caderno probatório não carece apenas de prova 

testemunhal com capacidade para esclarecer devidamente os fatos que se 

desenrolaram no dia 24 de outubro de 2014. 

Também inexiste nos autos prova que indique nexo causal 

entre as despesas mencionadas na contabilidade apreendida com Nair 
Queiroz Biair e a ocorrência de compra de votos, conforme passo a expor. 
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Verifico que, nos documentos apreendidos, é possível 
observar a referência a inúmeras pessoas, sendo algumas delas 

individual izadas pelos respectivos nomes completos, RG, CPF, endereço 
e telefones. 

No entanto, nenhum desses supostos beneficiários - os quais, 

ante os dados apresentados na documentação apreendida, poderiam ser 

facilmente intimados a depor -, fora ouvido, seja na fase apuratória, seja em 

juízo, para elucidar qual a motivação do recebimento dos valores assinalados 
nos citados comprovantes. 

Pude observar, ademais, que os recibos apreendidos, bem 

como a contabilidade referenciada como prestação de contas de Nair Biair e 

Evandro Meio, apontam para gastos realizados em diferentes datas, entre os 
meses de agosto a outubro do ano de 2014. 

Como afirmar que a referida documentação revela um 
esquema de compra de voto se as despesas ali registradas aparentam 
corresponder a despesas rotineiras de campanha? 

Ora, conserto de carro de som da parada gay, ajuda de custo 

com combustível, com passagem, com táxi, ajuda de custo para de serviço 

gráfico, com viagem, com carro de som etc., como trazido em elucidativa 
planilha no memorial dos recorridos. 

São muitas as dúvidas que me assaltam, sem que eu tenha 

encontrado no caderno probatório as respostas para tais questões. 

Admito, de tudo quanto foi coligido aos autos, ser evidente que 

a representada Nair Queiroz Blair participava ativamente da campanha política 

dos candidatos ao governo do Estado do Amazonas José Meio de Oliveira e 
José Henrique Oliveira no pleito de 2014. 

Todavia, não é possível aferir, além de qualquer dúvida 
razoável, a presença de ação dirigida ao fim específico de captar votos 

ilicitamente, sendo forçoso reconhecer que não restou comprovado o dolo 

específico de compra de votos na conduta atribuída aos representados José 
Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira. 
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Isso porque, nos moldes da jurisprudência desta Corte, é 

indispensável, para a caracterização do ilícito descrito no art. 41-A da 
Lei 9.504/1 997, a prova da participação direta ou indireta dos candidatos, 
permitindo-se até que o seja na forma de explícita anuência da conduta, não 

bastando, para a configuração, o proveito eleitoral que com os fatos tenham 

auferido, ou a presunção que desses tivessem ciência. 

Assim, a ausência de prova de participação ou anuência dos 

candidatos na conduta investigada afasta a aplicação do art. 41-A da 
Lei 9.50411997 (REspe no 21-327/1VIG, Rei. Min. ElIen Gracie, 
DJde 31.8.2006). 

Na espécie, a prova produzida, a meu modo de ver, foi 

insuficiente para demonstrar ser inequívoca a anuência dos candidatos 

recorrentes com a conduta aparente de captação ilícita de votos, praticada por 
Nair Queiroz Biair. 

Os recibos anexados aos autos, encontrados na posse da 
referida representada, apesar de apresentarem despesas, em tese, 
questionáveis, por si só, não comprovam concordância ou anuência dos 

candidatos com a prática por ela executada, circunstância determinante 

para a adequada subsunção dos fatos ao tipo de ilícito eleitoral descrito 
no art. 41-A da Lei 9.504/1997, uma vez que permite aferir-se a presença do 
elemento subjetivo da infração, qual seja, o dolo específico de trocar vantagem 
por voto. 

Analisando a jurisprudência desta Corte, procurei identificar a 

qualidade da prova com capacidade para demonstrar, objetivamente, a 

anuência do candidato com a interposta pessoa, executora dos verbos 
descritos no art. 41-A da Lei 9.504/1 997. 

E mais, das inúmeras pessoas que estavam no comitê naquela 

manhã, apesar de nenhuma delas ter sido arrolada como testemunha, e de ter 

sido negada a produção de prova testemunhal consistente na oitiva de Karine 

Brito, ao lermos atentamente o depoimento da policial federal Loyanne Larissa 

de Lima, (fls. 179/181), ela afirma que saiu da sala na qual Nair Blair se 
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encontrava uma senhora e "sendo questionado a esta se havia recebido 
Jium valor, sendo respondido que não". 

Entendo de suma importância esse relato, especialmente 
diante da fragilidade da prova. 

Ora, no AgR-RO n° 3183-921DF, de relatoria do Ministro 
Herman Benjamin, este Tribunal concluiu que a anuência do candidato pode 

ser demonstrada com base apenas na prova testemunhal, desde que por meio 

de depoimentos coesos e inequívocos. Reproduzo a ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 
2014. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS. ART. 41-A 
DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E DE QUE 
O CANDIDATO PARTICIPOU OU ANUIU COM A SUPOSTA 
CONDUTA. DESPROVIMENTO. 

1. Autos recebidos no gabinete em 11.10.2016. 

Captação ilícita de sufrágio (art. 41-À da Lei 9.504/97) exige 
prova robusta de finalidade de se obter votos e de anuência do 
candidato, e, ademais, pode ser demonstrada com base apenas 
em testemunhos, desde que coesos e inequívocos. 
Precedentes. 

Não há elementos consistentes de que Midielson da Silva Pereira 
(delegado de coligação) ofereceu dinheiro a duas pessoas em troca 
de votos para Pio X Sampaáo Leite (candidato a deputado estadual 
pelo Pará em 2014). 

(AgR-RO n° 3183-92/D1`, Rei. Min. Herman Benjamim, 
DJe de 4.11.2016) 

No referido julgado, o então relator, Ministro Arnaldo Versiani, 

salientou que, "no caso específico da infração ao art. 41-A da Lei das Eleições, 

tal prova toma relevância especial, porquanto comumente são testemunhas 

que podem aduzir ou não a ocorrência dos fatos perante a Justiça Eleitoral" 

Como já mencionado, no caso dos autos, apesar de viável a 

produção de prova testemunhal, apenas os agentes policiais prestaram 

depoimentos em juízo, pois a representante não arrolou outras testemunhas, 

quando poderia ter indicado quaisquer pessoas entre as 50 pessoas presentes 

no local onde se realizava o comitê no dia 24.10.2014, entre elas pastores e 
fiéis. 
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E nem se diga que caberia aos representados arrolarem tais 

testemunhas, é regra clássica em nosso ordenamento jurídico que cabe ao 

autor produzir a prova constitutiva do seu direito. 

Colhe-se do acórdão regional que a fundamentação para 

concluir configurada a captação ilícita de votos se deu com amparo nos 

documentos apreendidos em posse de Nair Queiroz Blair e nos depoimentos 

prestados pelos policiais federais. Oportuno reproduzir trecho do voto proferido 

pelo relator na origem e do parecer ministerial, adotado como razões do 
decisum: 

É este, também, o convergente posicionamento do d. Procurador 
Regional Eleitoral, esposado no seu parecer: 

"Por outro lado, a defesa alega que a reunião política que ocorreu o 
flagrante não estava atrelada a qualquer compra de votos. 
Entretanto, após análise criteriosa dos depoimentos e das provas, o 
que se verifica é exatamente o contrário. Ficou clara a intenção dos 
representados de utilizar-se da reunião para promover os candidatos 
de forma inidônea, oferecendo vantagens aos eleitores em troca de 
votos. ( ... ) Da narração de ambos os agentes policiais que 
participaram da reunião na igreja, foi evidenciado o objetivo da 
reunião entre os pastores e assessores do candidato ao cargo de 
Governador do Estado do Amazonas. Tendo sido realizada durante 
todo o encontro propaganda do candidato e prometido pelo pastor 
MOISÉS que se JOSÉ MELO fosse eleito, daria toda a ajuda 
necessária às pequenas igrejas evangélicas. Os documentos já 
mencionados, relacionados à prática da compra de votos, 
constituem-se em recibos, dinheiro, listas de nomes de eleitores, 
serviços e atendimentos, caras de pessoas pedindo ajuda financeira 
e material de propaganda eleitoral encontrada no comitê e no carro 
com outros pertences da representada NAIR BLAIR. Quanto aos 
recibos, todos se referem a pagamentos feitos por NAIR BLAIR e 
EVANDRO MELO (irmão do Governador José MeIo), destinados a 
suprir gastos de campanha, custear transporte de eleitores, bem 
como patrocinar toda sorte de pedidos feitos por eleitores em troca 
de votos." 

Estou em consonância com o parecer Ministerial eis que os 
documentos apreendidos com NAIR QUEIROZ BLAIR denotam 
ostensiva e claramente a compra de votos perpetrada pela mesma. 
Basta breve leitura ao auto de apreensão para aferir a veracidade de 
tal assertiva. (fls. 181 3-1814, Vol. 8) 

Concluiu o relator, na origem, que toda atuação de Nair 

Queiroz Blair se dava em nome do governador e candidato à reeleição José 
MeIo de Oliveira, nos seguintes termos: 
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Portanto, inequívoco que NAIR BLAIR, juntamente com o irmão de 
José Meio, doava, oferecia e entregava diversos bens e s" "troca de 
favores" consistia desde doação a comissão de formatura, à 
construção de túmulo e confecção de óculos." 

É farta a documentação comprobatória da prática reiterada, pela 
Representada e EVANDRO MELO (irmão de JOSE MELO) de 
oferecimento e fornecimento das indigitadas "AJUDAS DE CUSTO" 
a eleitores, inclusive relativas a transporte dos mesmos às vésperas 
do pleito. Observe-se que em um dos recibos, nominado de 
EVANDRO MELO/NAIR, no valor de R$ 750,00, consta na 
descrição, explicitamente que tal valor prestava-se ao pagamento de 
passagens de ida e volta para votar em Itacoatiara. 

De acordo com o artigo 41-A, da lei n° 9.504/97, o candidato não 
pode doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor nenhuma 
vantagem pessoal de qualquer natureza com o fim de obter seu voto. 

[ ... ] 
Diante do robusto conjunto probatório é inarredável a conclusão de 
que tais "ajudas de custo" foram oferecidas com o fim de obter 
destes o voto dos eleitores. Tal conclusão fica ainda mais evidente 
quando rememoramos o testemunho de LOYANNE LARISSA 
RUFINO DE LIMA (fis. 1447) acerca da fala do Pastor MOISÉS 
BARROS, que ao apresentar NAIR BLAIR, qualificou-a como sendo 
uma ASSESSORA DE MELO, um canal direto com o Governador, a 
quem os presentes poderiam pedir tudo aquilo que PRECISASSEM: 

05:40 - Ele (o Pastor Moisés) falava que era uma reunião de 
apoio ao MELO e qualquer coisa que as pessoas precisassem, 
qualquer das pessoas ali, poderiam procurar a senhora que 
estava ao lado dele, que ele apresentou como a NAIR. 

05:00 - Ele (o Pastor Moisés) a apresentou para a comunidade 
que estava ali ( ... ) como uma pessoa milionária, mas que o 
metal não lhe havia subido à cabeça. QUE FALAR COM ELA 
QUALQUER COISA QUE PRECISASSE ERA O MESMO QUE 
FALAR COM O MELO ( ... ) 

Assim, é inconteste que toda a atuação de NAIR BLAIR se dava em 
nome do Governador e candidato à reeleição JOSE MELO. 
(fls. 1819-1821, Vol. 8) 

Entendo que os depoimentos prestados pelos agentes policiais 

durante toda a instrução processual demonstram quadro insuficiente para a 

desconstituição do estado de não culpabilidade dos candidatos representados, 

uma vez que não foram coesos e inequívocos quanto à anuência dos referidos 

recorrentes com eventual compra de votos praticada no interior do comitê de 

campanha. 

Outro elemento apto a permitir aferir-se a anuência do 

candidato com a conduta do terceiro, na linha da jurisprudência desta Corte, é 
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sua presença física no local onde praticadas as condutas típicas descritas no 

art. 41-A da Lei 9.504/1997 (doar, oferecer, prometer ou entregar) por 

interposta pessoa. Foi o que se decidiu no julgamento do REspe no 693-23/AM, 

de relatoria do e. Min. Herman Benjamin, quando se concluiu caracterizada a 

captação ilícita de sufrágio praticada por interposta pessoa — na hipótese 
esposo da candidata a vereadora —, que visitava eleitores com anuência e, por 
vezes, com a presença da candidata, pedindo votos em troca de 

concessão ou manutenção de benefícios previdenciários. Confira-se: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. 
VEREADORA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. 
PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS. DESPROVIMENTO. 

É incabível inovar teses em agravo regimental, haja vista a 
preclusão consumativa e o devido processo legal. 

O art. 14, § 10, da CF188 prevê Ação de Impugnação de Mandato 
Eletivo (AIME) para apurar corrupção, o que engloba práticas como 
compra de votos. Precedentes. 

Constitui captação ilícita de sufrágio o ato de candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer 
natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto (art. 41-A da 
Lei 9.504/97). 

No caso, comprovou-se que Cleiciane da Cruz e Silva (Vereadora 
de Coari/AM eleita em 2012) cometeu o ilícito por intermédio de seu 
esposo, perito do INSS, o qual visitava eleitores com anuência e, por 
vezes, com presença da agravante, pedindo votos em troca de 
concessão ou manutenção de benefícios previdenciários. 
S. É possível demonstrar a conduta com base em prova testemunhal, 
desde que robusta, coesa e sem contradições (precedentes). Os três 
depoimentos em juízo confirmam de forma inequívoca o modus operandi da candidata e de seu marido. 

A esse respeito, trecho do testemunho de Cloves Monteiro de 
Souza: "[ ... ] que no ano de 2012 foi submetido a uma perícia, 
ocasião em que foi convidado pelo Sr. Natanael, esposo de 
Cleiciane, para uma reunião em sua casa; que a reunião foi antes 
das eleições; que o assunto da reunião era apresentar a esposa dele 
como candidata a vereadora; que a Cleiciane estava presente na 
reunião; que na reunião estavam presentes umas 8 ou 10 pessoas; 
que o Sr. Natanael explicou aos presentes que só poderia 
permanecer na cidade ajudando-os junto ao INSS se sua esposa 
ganhasse a eleição; [ ... ]; que o Sr. Natanael no fim da reunião pediu 
para que todos votassem na esposa [ ... ]". 

Conclusão em sentido diverso demanda, como regra, reexame de 
fatos e provas, incabível em sede extraordinária, a teor da 
Súmula 24/TSE. 
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8. Agravo regimental não provido. 
(REspe n° 69323, ReI. Mm. Herman Benjamin, DJe de 30.9.2016) 

Veja-se que, no precedente acima citado, a presença física do 

candidato no local em que praticada a captação ilícita de votos revela, de 

forma inconteste, sua anuência com a conduta praticada pelo terceiro. 

In casu, os candidatos recorrentes não estavam presentes em 

nenhuma das operações realizadas pela Polícia Federal, circunstância que, a 

meu modo de ver, exige a produção de conteúdo probatório mais robusto para 

demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, o real consentimento do 

candidato com a prática ilícita. 

Com efeito, no REspe n° 1-44/MS, ReI. Mm. Henrique Neves 
(DJe de 15.8.2014), esta Corte, analisando a robustez da prova apta a 
fundamentar decisão condenatória na hipótese de captação ilícita de 
sufrágio realizada por terceiro, entendeu ser essencial a demonstração do 

vínculo entre o autor imediato com o candidato, e a anuência deste em relação 
ao ilícito praticado, concluindo que "A AFINIDADE POLÍTICA OU A SIMPLES 
CONDIÇÃO DE CORRELIGIONÁ RIA NÃO PODEM ACARRETAR 

AUTOMATICAMENTE A CORRESPONSABILIDADE DO CANDIDATO pela 

prática ilícita de sufrágio, sob pena de transmudar a responsabilidade 
subjetiva em objetiva ". 

Quanto ao tema, cito, ainda, o REspe n° 1089-74/MG, em cujo 
julgamento se entendeu que "a individualização das condutas envolve a 

demonstração de atos pessoais de modo a identificar quando, como e quem 

cometeu determinado ilícito eleitoral. Para que se chegue à cassação do 

registro ou do mandato de um candidato a vereador, não é suficiente indicar 
que ele teria participado de um "grande esquema" de favorecímento. É 

necessário que a conduta seja especificada em relação a cada um dos 

candidatos, de modo a demonstrar quando, de que forma e qual ato teria 
sido por ele praticado ou anuído" (REspe n° 1089-74/MG, ReI. Mm. Luiz Fux, 
designado p/ acórdão Mm. Henrique Neves, DJe de 17.12.2015 - grifei). 

Pois bem. À vista das balizas fornecidas pelas precedentes 

supramencionados, necessárias à aferição da anuência ou consentimento do 
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candidato com a conduta de captação ilícita de votos praticada por terceiro, 

analisei o conjunto probatório dos autos e cheguei as seguintes conclusões: 

os candidatos recorrentes não estavam fisicamente 

presentes no evento do dia 24.10.2014; 

importantes provas testemunhais deixaram de ser colhidas 

em juízo, especialmente os depoimentos de Karine Cristina da Costa Brito, 

presa em flagrante por ocasião da operação, e do pastor Moisés Barros, 

responsável pela condução das duas reuniões de apoio à candidatura de José 

Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira; 

da mera condição de correligionária de Nair Queiroz Biair, 

não se pode presumir a anuência dos candidatos com a conduta imputada de 

compra de votos; 

Nesse contexto, penso que a conclusão a que se chegou o 

TRE/AM para proferir o acórdão condenatório se deu apenas com base em 

ilações e presunções, e não com base em conjunto probatório rigoroso e 

inconteste. 

Por outro lado, é de se destacar que a jurisprudência desta 

Corte Superior afirma ser fundamental, para a configuração do ilícito em 

estudo, a prova de que a entrega do bem ou serviço, como forma de 

vantagem pessoal, seja condicionada ao voto do eleitor. Confira-se: 

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ORDINÁRIO. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. 
REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPARECIMENTO DE CANDIDATO EM 
EVENTO GRATUITO, COM DISTRIBUIÇÃO DE COMIDA E 
BEBIDA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. 
DEPOIMENTOS 	TESTEMUNHAIS 	CONTRADITÓRIOS. 
DISCURSO. IRRELEVÂNCIA. DOLO ESPECÍFICO. NÃO 
COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

A configuração da captação ilícita de votos possui como 
consequência inexorável a cassação do diploma. Dada a gravidade 
da pena, faz-se mister a existência nos autos de conjunto 
probatório apto a demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência 
do ilícito. 

O simples fato de o candidato se fazer presente em festividade 
não gera a presunção de que se trata de evento com fins eleitorais, 
mormente por não ser vedado, na legislação eleitoral aplicável, o 
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comparecimento de candidato em evento festivo que não envolva a 
inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem o pleito ou 
a realização de showmício. 

[ ... ] 
4. Para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio, é 
necessária a demonstração do especial fim de agir consistente 
no condicionamento da entrega da vantagem ao voto do eleitor. 
S. Na espécie, depreende-se do acervo probatório que o 
recebimento da vantagem - materializada na distribuição gratuita de 
comida e bebida - não foi condicionado à obtenção do voto, o que 
afasta a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições, porquanto não 
demonstrado o especial fim de agir da conduta. 

(AgR-RO no 7962-57/DE, ReI. Mm. Napoleão Nunes Maia Filho, 
DJe de 9.2.2017 - grifei) 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. ABUSO DE PODER. 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. INEXISTÊNCIA. 

[.. 
3. A agravante não se desincumbiu de demonstrar o especial fim de 
agir, consubstanciado no condicionamento da entrega do 
benefício à obtenção do voto, bem como a ciência, ou ao menos 
a anuência, dos agravados da ocorrência da prática de captação 
ilícita de sufrágio realizada por interposta pessoa a fim de 
caracterizar a prática de captação ilícita de sufrágio, descrita no 
art. 41-A da Lei n° 9.504/1 997. 

(AgR-REspe n° 431-62/PA, ReI. Min. Gilmar Mendes, DJe 
de 14.9.2016) 

É de se salientar, ainda, que a promessa ou oferta de votos 

deve ser específica e endereçada a um eleitor ou a um grupo determinado de 

eleitores, pois se for genérica ou vaga não se adéqua na figura típica prevista 

no art. 41-A. 

E não apenas isso. Exige-se que o destinatário da benesse 

possua capacidade eleitoral ativa, do contrário, como se cogitar do ilícito? A 

esse repeito, oportuno citar as lições de Rodrigo López Zílio (2012, pág. 491), 

in verbis: 

No mesmo norte, a conduta deve ser dirigida a quem tenha 
capacidade eleitoral ativa, ou seja, necessária a existência de um 
eleitor em um dos pólos da infração eleitoral. O eleitor deve estar 
na plenitude do gozo de seus direitos políticos; havendo perda 
ou suspensão dos direitos políticos (ar. 15 da CF), não resta 
perfectibilizada a conduta do art. 41-A da LE, porque ausente 
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violação ao bem jurídico tutelado. Porque o tipo proscreve a 
conduta efetuada com o fim de obter voto, não se verifica a captação 
ilícita quando o agir é direcionado a eleitor que possua o direito de 
voto em circunscrição diversa do candidato que praticou ou 
concorreu para o ilícito. 

Ora, não obstante os documentos apreendidos permitirem, 

facilmente, a identificação de supostos beneficiários para efeito de se aferir a 

respectiva capacidade eleitoral ativa, a instrução processual nada providenciou 

a esse respeito, circunstância que, a meu ver, fragiliza, ainda mais, o 

arcabouço probatório dos autos. 

Reforça a minha convicção a posição externada pelo Juiz 

Marcio Rys Meireiles de Miranda, ao proferir voto divergente na Corte de 

origem, por entender que não restou comprovada a entrega ou promessa de 

qualquer vantagem aos presentes em troca do respectivo voto, afastando, 

assim, a imputação de captação ilícita de sufrágio, do qual colho os seguintes 

trechos (fis. 1.875-1.878 do Vol. 8): 

Farta documentação da realização de despesas de campanha e a 
identificação de várias pessoas, eleitoras ou não, que teriam 
recebido valores ou bens como óculos, ajuda para a construção de 
túmulo, ajuda para festas de formatura, ajuda para deslocamento ao 
interior do Estado, dentre outros já relatados no capítulo sobre a 
prática de condutas vedadas. 

Muitas dessas pessoas cuja capacidade eleitoral ativa não pode ser 
comprovada, condição essencial para que se caracterize a captação 
ilícita de sufrágio - estão identificadas nos recibos, inclusive com o 
suposto contato telefônico. 

Contudo, nenhuma delas foi chamada a confirmar a veracidade das 
informações contidas nos documentos ou a oferta de benesses em 
troca de votos. 

A gravidade da pena prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/97 que 
corresponde à pena capital do processo democrático brasileiro, qual 
seja, a cassação do registro ou diploma, deve ser adotada apenas 
quando não há dúvidas acerca da prática da conduta ilícita. 

Como já dito, dos referidos eventos que foram alvo de investigação 
policial não foi possível extrair a captação ilícita de sufrágio. As 
promessas feitas - não pelo candidato, mas pelo pastor MOISÉS 
BARROS - são por demais genéricas para que possam ser levadas 
a conta do tipo legal em análise. 

Doutra banda, nenhum dos presentes às reuniões confirmou a 
promessa ou a entrega de bens em troca de votos o que, se 
confirmada, me convenceriam da prática da conduta ilícita. 
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Das inúmeras pessoas supostamente beneficiadas pela captação de 
sufrágio denunciada pela Representante, identificadas na 
documentação apreendida com a Sra. NAIR BLAIR nenhuma delas 
foi chamada a prestar esclarecimentos, seja na seara cível eleitoral, 
seja no âmbito da investigação policial. 

Portanto, não estou aqui a afirmar que não existem indícios da 
prática de captação ilícita de sufrágio. Existem. Porém, entendo que 
indícios não podem ser suficientes para a aplicação da pena capital 
a candidatos eleitos, assim como "não se admite condenação a partir 
de meras presunções e ilações, sob pena de responsabilização 
objetiva". (Recurso Especial Eleitoral n° 132332, Acórdão de 
17/03/2015, Relator(a) Mm. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
Publicação: D) E Diário de justiça eletrônico, Tomo 68, Data 
10/04/2015, Página 35/36) 

Para que eu pudesse me convencer que a pena seria adequada à 
gravidade da conduta, seria necessário extrair dos autos a certeza 
inequívoca e cristalina de que houve a captação ilícita de sufrágio, 
mediante a prática de um dos verbos constantes na tipificação legal. 

Com a devida vênia do Excelentíssimo Senhor Relator e dos demais 
Membros desta Corte, pois que fundamentaram seus votos e as 
razões que os convenceram da prática da captação ilícita de 
sufrágio, a meu sentir, e após estudar e compulsar detalhadamente 
os autos, não consigo vislumbrar prova contundente que me 
convença da procedência da Representação nesse ponto. 

Registro, ademais, que o acórdão regional utiliza como 

fundamento a apoiar a condenação de José Meio de Oliveira e José Henrique 

Oliveira, aplicando-lhes a penalidade de cassação dos respectivos mandatos 

em virtude de captação ilícita de sufrágio, manifestação do Procurador 

Regional Eleitoral, segundo a qual "Nair Biair em momento algum apresentou 

justificativa minimamente plausível sobre a origem do dinheiro e documentos 

apreendidos em sua posse de forma a comprovar a inveracídade das 

alegações feitas pela Coligação representante e o contexto fático-probatório 

apresentado" (fi. 1.808 do Vol. 8). 

Ora, conforme já explicitei no presente voto-vista, ao traçar um 

panorama acerca do standard probatório exigido nas representações da 

espécie, não há como atribuir à representada o ônus probatório que compete 

exciusivamente à autora. 

No entanto, o raciocínio empregado pelo órgão julgador na 

instância originária, no trecho citado acima, parece pretender uma indevida 
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inversão do ônus da prova, o que não se coaduna com a natureza da ação em 

apreço. 

Quanto ao tema do ônus da prova, oportuno citar mais um 

trecho das lições do e. Min. Celso de MelIo, no voto que proferiu no 

REspe n° 21.264/AP, julgado em 2.9.2004: 

É preciso relembrar, Senhora Presidente, que não compete ao réu 
demonstrar a sua inocência (RTJ 161/264-266, Rei. Min. CELSO DE 
MELLO), especialmente quando se lhe imputa ilícito eleitoral, 
mesmo em sede extrapenal. Antes, cabe, a quem formula a 
acusação por suposta prática de ilícito eleitoral, demonstrar, de 
forma inequívoca, a responsabilidade do réu ou do 
representado. Hoje já não mais prevalece, em nosso sistema de 
direito positivo, a regra ominosa que, em dado momento histórico de 
nosso processo político, criou, para o réu, com a falta de pudor que 
caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de ele, acusado, 
provar a sua própria inocência!!! 

Oportuno relembrar que a prova exigida para configuração do 

art. 41-A é robusta e inconteste, justamente porque, ao contrário da apuração 

do abuso do poder econômico, não se exige a gravidade da conduta para 

aplicar-se a sanção de cassação, bastando um voto comprado para ensejar a 

cassação do mandato, o que requer um juízo de certeza para embasar o édito 

condenatório. 

Registro, por fim, que os fatos apurados nos presentes autos, 

conhecidos como "Caso Nair Blair", também sustentaram a causa de pedir na 

Ação de Investigação Judicial Eleitoral no 2244-91, recentemente julgada pelo 

TRE/AM, na sessão realizada em 27 de outubro de 2016, sob a ótica do abuso 

do poder econômico na contratação da Agência Nacional de Segurança e 

Defesa - ANS&D. 

Naquele julgamento, por maioria de quatro votos, obtida 

mediante o desempate do presidente, a Corte Regional julgou improcedente 
a citada ação, por entender que os fatos relacionados à prisão de Nair 

Queiroz Blair e à contratação da empresa ANS&D não demonstraram 

gravidade capaz de comprometer a legitimidade do pleito. 

Assim, considerando que o que está em jogo é a liberdade 

para o exercício do voto, e lembrando que a Justiça Eleitoral existe para coibir 
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excessos e ilicitudes que maculem a moralidade, a legitimidade e a 

normalidade do pleito, e não para se sobrepor ao voto popular, considerando 

que o estado democrático, reinaugurado na República Federativa do Brasil 

com a Constituição de 1988, será exercido pela soberania popular (art. 11 , 
parágrafo único8  e no caput do art. 14 da CF), por meio do sufrágio universal e 

do voto popular, direto e secreto, não vislumbro a existência de provas 

robustas e incontestes de grave violação ao art. 41-A da Lei 9.504/1997 que 

possa ocasionar a supressão do mandato popular conquistado nas urnas. 

Por todo o exposto, voto no sentido de acompanhar o relator, 

dando provimento aos recursos especiais e aos recursos ordinários para 

reformar o acórdão regional e julgar improcedente a representação, todavia, 

com fundamentação diversa no que toca à caracterização da captação ilícita 

de sufrágio, que considero não configurada por ausência de provas suficientes. 

Outrossim, nego seguimento ao recurso do Partido 

Solidariedade Estadual e julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela 

Procuradoria-Geral Eleitoral, nos termos do voto do e. relator. 

É como voto. 

"Constituição Federal 
Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[ ... ] Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição. 
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VOTO 

1. RESUMO DO CASO CONCRETO 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhora 

Presidente, trata-se de recursos ordinários interpostos contra acórdão proferido 

pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que julgou procedentes os 

pedidos formulados em representação. Na origem, a representação foi 
proposta com fundamento nos arts. 41-A9  e 73, 1 a 11110, da Lei 9.50411997 pela 
COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA, em face de JOSÉ MELO DE 

OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA, respectivamente governador e 

vice-governador eleitos do Estado do Amazonas, bem como de NAIR 

QUEIROZ BLAIR, MOISÉS BARROS, PAULO ROBERTO VITAL, RAIMUNDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, por 

suposta prática de captação ilícita de sufrágio e de conduta vedada aos 

agentes públicos em campanhas eleitorais. 

2. Os ilícitos eleitorais teriam sido verificados a partir de 

investigação preliminar levada a efeito pela Polícia Federal em duas 

diligências, efetivadas em razão de denúncia anônima da prática de compra de 

votos pelo candidato à reeleição ao Governo do Estado, José Meio. A primeira 

diligência foi realizada, no dia 21.10.2014, na Convenção das Igrejas 

Evangélicas de Manaus/AM, evento ocorrido na sede da empresa Ducila 

Festas. Na ocasião, foi constatado que o pastor que conduzia a Convenção 

das Igrejas, o pastor Moisés Barros, exortou as qualidades políticas do 

candidato a governador, com o explícito pedido de votos, na presença de 

Lei 9.504/1997, art. 41-A: Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágios, vedada 
por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o 
dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, 
observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990. 
10 

Lei 9.504/1 997, art. 73: São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 1 - ceder ou usar, em beneficio de 
candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção 
partidária; II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as 
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; III - ceder servidor público ou 
empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus 
serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado; 
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Evandro Meio, irmão do candidato. Não se verificou, porém, qualquer indício 

de compra de votos na reunião. 

3. Já a segunda diligência, em 24.10.2014, ocorreu no interior 

do comitê eleitoral dos representados JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ 

HENRIQUE OLIVEIRA (governador e vice eleitos), em outra reunião política de 

apoio aos candidatos com pastores evangélicos, também com a presença e 

coordenação do pastor Moisés Barros. Nela, os policiais relataram que o pastor 

Moisés Barros apresentou a Sra. NAIR QUEIROZ BLAIR aos presentes como 

uma pessoa milionária, assessora do governador e ligada intimamente a ele, 

dizendo, inclusive, que "falar com ela era o mesmo que falar com Meio". 

Observaram, ainda, que a Sra. NAIR tinha acesso a uma sala reservada do 

comitê de campanha, que apresentava movimentação intensa e suspeita de 

entrada e saída de pessoas, inclusive de uma moça portando roupa de 

estampa de onça, que destoava do público do evento. A moça, chamada 

KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO, foi, então, abordada pelos policiais ao 

sair do comitê e presa em flagrante, por portar R$ 4,4 mil em notas de R$ 50, 

sem ser capaz de explicar a origem do dinheiro. Na sequência, a polícia 

ingressou na sala reservada do comitê de campanha e prendeu em flagrante a 

representada NAIR, ao encontrar a quantia de R$ 7,7 mil em espécie em sua 

posse, bem como diversos documentos, recibos, pianilhas (com prestação de 

contas com valores supostamente entregues a igrejas, políticos e seus 

parentes, dados de eleitores), cartas com pedidos ao candidato e materiais de 

propaganda da campanha para governador no interior do seu veículo, 

incluindo: 

1 recibo nominado de NAIR BLAIR, no valor de R$ 750,00 para 

aluguel de 1 ônibus, 4 vans e gasolina para 6 carros - zona sul 

- zona norte; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO/NAIR de R$ 1.050,00 

para ajuda de custo básica 30 para formandos; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO/NAIR de R$ 750,00 

para passagens de ida e volta para votar em itacoatiara/AM; 
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1 recibo nominado de EVANDRO MELO de R$ 1.000.00 para 

aluguel de Dra. Simone Corpas; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO de R$ 1.000.00 para 

Dra. Ane Bandeiras; 

1 recibo nominado de NAIR de R$ 600,00 para transporte de 

eleitores parada gay - para pagamento de aluguel de 

caminhão + transporte; ( ... ) 

26 laudas contendo 2 ofícios, planilha com nomes. RG's e 

CPF's de eleitores e nota fiscal eletrônica; 

26 laudas de material gráfico de campanha; 

40 laudas contendo materiais diversos com dados de eleitores 

27 folhas e 20 recibos anexos 

18 laudas de documentos de prestação de contas e 15 recibos 

anexos 

4. Ademais, foram apreendidos com NAIR documentos 

referentes à contratação de empresa denominada Agência Nacional de 

Segurança e Defesa (ANS&D) pelo governo do Amazonas, pelo valor de 

R$ 1 milhão, para supostamente prestar serviços de segurança digital 

("monitoramento móvel") ao estado durante a Copa do Mundo de 2014, por 

meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A partir dos documentos 

e das demais provas nos autos, identificou-se que: (i) NAIR QUEIROZ BLAIR 

era responsável pela pessoa jurídica; (ii) a conta da ANS&D estava zerada até 

receber os recursos do estado, e a empresa somente emitiu 4 notas fiscais 

desde sua constituição; (iii) a empresa não possuía quadro permanente de 

funcionários, nem desenvolvia atividades na sede indicada em seus 

documentos constitutivos; (iv) o contrato firmado pela ANS&D com o governo 

não foi precedido de licitação ou de processo de dispensa, e sequer foi 

formalizado (há apenas uma carta proposta enviada pela empresa); (v) o 

contrato se destinava à "implantação tecnológica de monitoramento em tempo 

real móvel" para a segurança dos jogos da Copa do Mundo de 2014 em 

Manaus, mas a carta proposta contendo o preço do contrato foi apresentada 
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pela empresa à Secretaria de Segurança Pública em 20.6.2014, quando 2 dos 

4 jogos já haviam sido realizados (os jogos em Manaus foram realizados nos 

dias 14, 18, 22 e 25 de junho); (vi) em 13.8.2014, os representados 
CEL. PM  RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e CEL. QOBM 

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA atestaram a execução de serviço pela 

empresa de 12.6.2014 a 13.7.2014, e, logo, antes do envio da carta proposta 

pela empresa e em período que superou o fim dos jogos da Copa na cidade; 

o valor contratual de R$ 1 milhão foi pago à ANS&D em 9.9.2014, depois 

da realização dos jogos em Manaus, durante o período eleitoral e quando 

faltava menos de 1 mês para o pleito, por autorização do representado PAULO 

ROBERTO VITAL (ex-Secretário de Segurança Pública do Amazonas); e 

logo após o pagamento do preço pelo governo estadual, houve saque de 

R$ 400 mil em espécie da conta da empresa e foram feitos outros saques em 

espécie, transferências e compensações de cheque, a maioria de pequenos 
valores. 

Com base nesses fatos, na representação, alegou-se que 
o contrato teria servido, em verdade, para desviar recursos do governo 

estadual para custear despesas de campanha dos representados e captar 

ilegalmente sufrágio, mediante fornecimento de ajuda de custo para transporte 

de eleitores, confecção de óculos, construção de túmulo, compra de 

passagens, compra de combustível, custeio de transporte de eleitores para 

parada gay, aluguel de ônibus, compra de cestas básicas, doações para 

comissões de formaturas, entre outros. De acordo com a COLIGAÇÃO 
RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA, teria sido montado "grave e repugnante 
esquema operado pelos representados, que visava empregar ilicitamente 

recursos públicos em prol da campanha dos representados (inclusive, em prol 

do financiamento de práticas ilegais como transporte de eleitores e captação 
de sufrágio)". 

No julgamento, o TRE do Amazonas, de início, rejeitou as 

preliminares relativas: (i) à inépcia da inicial; (ii) à decadência, pela não 

formação de litisconsórcio passivo necessário; (iii) à nulidade das provas 

obtidas no inquérito policial; (iv) à nulidade da busca e apreensão; (v) à 

descontaminação do julgado; (vi) ao cerceamento de defesa por indeferimento 
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de oitiva de testemunhas; (vii) à litispendêncja e (viii) à ilegitimidade para 

figurar no polo passivo, exceto com relação a Moisés Barros, excluído do polo 

passivo da representação, mantendo-se os demais representados. 

7. No mérito, por maioria, o TRE-AM julgou parcialmente 

procedente pedido formulado pela Coligação "Renovação e Experiência" para 

(1) cassar os diplomas dos representados José Meio e José Henrique Oliveira, 

por prática de conduta vedada (art. 73, 1, da Lei n° 9.504/1997) e captação 

ilícita de sufrágio (art. 41-A, da Lei 9.504/1 997), aplicando-lhes, ainda, pena de 

multa (no valor de 50 mil Ufirs pela conduta do art. 41-A e 30 mil Ufirs pela 

prática de conduta vedada), e (ii) aplicar aos demais representados multa no 

valor de 5 mil Ufirs, pela prática de conduta vedada. O acórdão foi assim 
e me nta d o 

REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIOS. 41-A. CONDUTA VEDADA. ART. 73, 1 A III, DA 
LEI 9.504/97. PRELIMINARES. MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIOS. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO GOVERNADOR 
E CANDIDATO À REELEIÇÃO. CASSAÇÂO DO DIPLOMA. 
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA LARANJA PARA RECEBIMENTO DE 
UM MILHÃO DE REAIS. DINHEIRO EMPREGADO NA CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIOS EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO À 
REELEIÇÃO. CONDUTA VEDADA DE EXTREMADA GRAVIDADE. 
ART. 73, 1. USO DE RECURSOS FINANCEIROS PÚBLICOS EM 
PROL DE CANDIDATO À REELEIÇÃO. RUPTURA DA CONDIÇÃO 
DE IGUALDADE ENTRE CANDIDATOS CONFIGURADA 
CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS E MULTA. PROCEDÊNCIA. 

8. Foram opostos embargos de declaração pelos 
representados, que foram, à unanimidade, rejeitados. Contra o acórdão do 
TRE-AM foram interpostos quatro recursos ordinários por José MeIo de 
Oliveira (governador), José Henrique Oliveira (vice-governador), Raimundo 

Rodrigues da Silva (coronel do Corpo de Bombeiros Militar) e Raimundo 

Ribeiro de Oliveira Filho (coronel da Polícia Militar); bem como três recursos 
especiais por Nair Queiroz Blair (empresária), pelo Partido Solidariedade e por 

Paulo Roberto Vital (ex-Secretário de Segurança Pública). Os recursos 
especiais foram recebidos como ordinários. 
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9. A Presidente do TRE-AM indeferiu pedido de execução 

imediata do julgado, com fundamento no ad. 257, § 2011, do Código Eleitoral e 

na jurisprudência do TSE. 

10. A Procuradoria-Geral Eleitoral pronunciou-se pelo 

desprovimento dos recursos em parecer assim ementado: 

ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. GOVERNADOR E 
VICE-GOVERNADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIOS. 
CONDUTA VEDADA. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS 
RECURSOS. 

Não há nulidade na hipótese de policiais se deslocarem ao local 
dos fatos, em caso de recebimento de notícia de crime anônima, 
para efetuarem investigação preliminar, pois em tal caso não é 
exigida prévia autorização judicial, já que não se trata de infiltração 
policial. 

Configura flagrante a situação em que se verifica "entra e sai" de 
pessoas de uma sala reservada, durante reunião em comitê de 
campanha, e uma dessas pessoas é surpreendida com R$ 7.700,00 
em espécie, e documentos que configuram a prática de captação 
ilícita de sufrágios, tais como: recibos, listas de eleitores, cartas de 
pedidos direcionadas ao candidato, entre outros. 

É inviável arrolar-se como testemunha eleitor que tenha tido seu 
voto comprado, pois ele é corréu no crime do ad. 299 do Código 
Eleitoral, nos termos da jurisprudência do STJ. 

Não há necessidade, em representação por conduta vedada, da 
citação de toda a cadeia de servidores responsáveis pela prática do 
ato administrativo irregular, pois tal situação conduziria à 
inefetividade da prestação jurisdiciorial. 

S. Configura conduta vedada o desvio de recursos públicos, obtidos 
em contrato fictício, para utilização em campanha eleitoral, por força 
do ad. 73, 1, da Lei das Eleições. 

Há prévio conhecimento do candidato no caso de flagrante de 
compra de votos realizado em seu comitê de campanha, mormente 
se os recursos para tanto foram desviados da Administração por ele 
titularizada, por meio de contrato com empresa cuja proprietária foi 
flagrada em seu comitê em situação que configura a conduta do 
ad. 41-A. 

Parecer pelo desprovimento dos recursos. 

11. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, à época relatora, 

deferiu a tutela de urgência pleiteada, em favor do vice-governador eleito, José 

Henrique Oliveira, para suspender a sua inelegibilidade, na forma prevista no 

11 Art. 257, § 21  O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional 
Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo 
Tribunal competente com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei n° 13.165, de 2015) 
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art. 26-C da LC 64/1990. Dessa decisão, foi interposto agravo interno pelo 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral, argumentando, em suma, que não foram 

atendidos os requisitos do art. 26-C, quais sejam, a apreciação do pedido por 

órgão colegiado, plausibilidade da pretensão recursal e requerimento expresso 

da suspensão da inelegibilidade no momento da interposição do recurso. 

Em sessão do dia 23.3.2017, o Ministro Relator Napoleão 

Nunes Maia Filho votou, preliminarmente, pela rejeição das preliminares 

suscitadas, e, no mérito, pela reforma do acórdão recorrido para afastar tanto a 

prática de conduta vedada aos agentes públicos, descrita no art. 71, 1, da 

Lei 9.504/1997, quanto a imputação da prática de captação ilícita de sufrágio, 

nos termos do art. 41-A da Lei 9.504/1 997. Em relação à imputação de conduta 

vedada, o Ministro Relator entendeu que, embora "paire densa nuvem de 

questionamentos" sobre o contrato celebrado entre o Estado do Amazonas e a 

empresa ANS&D, o representante não se desincumbiu devidamente do ônus 

de subsidiar "a sua narrativa com elementos probatórios aptos a demonstrar a 

ilícita reversão dos valores objeto do contrato administrativo para a campanha 

eleitora!'. Já em relação à captação de sufrágio, o Ministro Napoleão 

reconheceu a existência de "considerável prova documental a indicar a prática 

de captação ilícita de sufrágio" apreendida no comitê de campanha dos 

representados, mas entendeu que "tal acervo documental encontrava-se sob o 

cuidado único de terceira pessoa, sem ligação formal ou mesmo indireta com 

os candidatos, ou pelo menos sem demonstração de tal liame". 

Após o voto, a Ministra Luciana Lóssio pediu vista 
antecipada dos autos. 

II. PRELIMINARES 

Os recorrentes suscitam, em síntese, as seguintes 

nulidades: (i) violação ao art. 275 do Código Eleitoral, em razão da não 

apreciação de matérias de defesa pelo TRE-AM; (ii) cerceamento de defesa, 

por indeferimento de produção de provas (perícia grafotécnica) e ausência de 

oitiva de testemunhas; (iii) nulidade de busca e apreensão e ilicitude da 

operação policial por ausência de prévia autorização judicial; (iv) nulidade do 

inquérito policial, por ter sido formado a partir de denúncia anônima; 
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(v) ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; (vi) ilegitimidade 

para figurar no polo passivo; e (vii) violação ao juiz natural, pela redistribuição 
do processo. 

Acompanho o Ministro Relator Napoleão Nunes no sentido 

de repelir as preliminares suscitadas. Em primeiro lugar, rejeito a alegação de 

violação ao art. 275 do Código Eleitoral dc art. 535 do CPCI73, ao argumento 

de que o TRE-AM "(a) não supriu a omissão e contradição referente à 

imprescindibilidade da inclusão do Coronel QOPM DAN CÂMARA como 

litisconsorte passivo necessário; (b) reverteu o ônus da prova sem prévia 

fundamentação; (c) foi omisso quanto à alegação de nulidade da busca e 

apreensão e da operação policial em geral, vez que os atos investigativos 

foram praticados com base em denúncia anônima; e (d) não supriu a alegação 

relativa ao erro material quanto à menção no acórdão de repetição/duplicidade 

de documentos efetivamente multiplicando a quantidade de recibos de 

compras de voto" (fls. 2.400). Como assentado pelo Ministro Relator, tais 

alegações confundem-se com o mérito da demanda e foram apreciadas pela 

Corte de origem, o que demonstra que não há, de fato, violação ao art. 275 do 

Código Eleitoral, mas tentativa de promover novo julgamento da causa. 

Também afasto o cerceamento de defesa, pela 

desnecessidade da produção das provas postuladas. De fato, como notou o 

Ministro Napoleão Nunes, além de a inautenticidade dos documentos não ter 

sido arguida no momento oportuno, os documentos foram apreendidos na 

posse da representada Nair, que tampouco alegou a falsidade. Ademais, rejeito 

a alegação de nulidade do inquérito e da atuação policial que subsidiaram esta 

demanda. Inexiste vício nas diligências policiais ocorridas nos dias 21.10.2014 

e 24.10.2014, na Cidade de Manaus, uma vez que tais diligências consistiram 

em providências prévias para a confirmação dos elementos indiciários 

narrados na notícia-crime e se inserem nas atribuições regulares da Polícia 

Judiciária. É, assim, desnecessária a prévia e expressa autorização judicial. 

Ademais, a apreensão de documentos e a custódia cautelar dos agentes 

envolvidos se deram em situação de flagrante delito. 
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Os recorrentes sustentam, ainda, 	preliminar de 

decadência, alegando a nulidade absoluta do processo pela não citação 

tempestiva do litisconsorte necessário responsável pela solicitação da 

contratação da empresa ANS&D, o Coronel Dan Câmara. A alegação 

tampouco deve prosperar. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 

que não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio entre o candidato e 

todos aqueles que, de alguma forma, tenham contribuído para o ilícito 

(REspe 238-30, ReI. Mm. Henrique Neves, j. 3.9.2015; e AgR-REspe 706-67, 

ReI. Min. Luiz Fux, j. 17.3.2015). No caso dos autos, o acórdão regional 

abordou exaustivamente a questão e concluiu ser desnecessária a inclusão do 

coronel no polo passivo da representação, porque a inicial atribuía a ele 

apenas a prática de conduta, em princípio, lícita de envio de ofício com pedido 

de contratação de empresa de monitoramento tecnológico para a Copa do 

Mundo. 

Por fim, afasto o argumento de ofensa ao princípio do juiz 

natural, pela redistribuição do feito a juiz substituto mesmo após julgada 

improcedente a exceção de suspeição do membro titular originário. Como bem 

analisado pelo relator, conforme "interpretação sistemática do art. 70,  II do 

Regimento Interno do Tribunal a quo, retornando o membro efetivo, os autos 

que couberam ao substituto passarão ao respectivo titular, salvo se o membro 

convocado tiver ordenado a inclusão deles na pauta de julgamento, hipótese 

em que fica o mesmo vinculado ao processo, inclusive para participar das 

sessões necessárias". Assim, como na situação em exame, o membro 

substituto já havia determinado a inclusão do processo em pauta para 

julgamento, a redistribuição ocorrida não representa afrõnta ao princípio do juiz 

natural. Desse modo, nos termos do voto do Ministro Relator, rejeito as 

preliminares suscitadas nos recursos. 
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III. MÉRITO 

111.1) Premissas fundamentais para o julgamento: soberania popular, 

gravidade da captação ilícita de sufrágio e o grau de certeza probatória 

exigido 

Antes de ingressar no mérito, é preciso considerar duas 

premissas fundamentais para o julgamento do presente processo. Em primeiro 

lugar, e de modo geral, a necessidade de preservar a soberania popular 

legitimamente manifestada nas urnas, o que recomenda que o afastamento de 

candidato eleito somente se dê em casos de violações graves e 

suficientemente comprovadas à legislação eleitoral. Portanto, a regra nos 

processos que envolvam a possibilidade de cassação de mandato deve ser o 

respeito ao resultado eleitoral, de modo que, somente em casos excepcionais, 

a Justiça Eleitoral deverá substituir a vontade do eleitorado. 

Em segundo lugar, a necessidade de coibir, com máximo 

rigor, a compra de votos. Embora a Justiça Eleitoral tenha avançado 

enormemente no combate às fraudes e na garantia da verdade eleitoral, 

infelizmente, a compra de votos ainda é uma prática difundida nas campanhas 

políticas brasileiras. Pesquisa encomendada por este TSE constatou que, pelo 

menos, 28% dos entrevistados revelaram ter conhecimento ou testemunhado a 

compra de votos no país12. Essa prática é capaz de comprometer não apenas 

a liberdade de voto do eleitor - bem jurídico tutelado pelo art. 41-A da 

Lei 9.50411997 -, mas também a igualdade de chances entre os candidatos e 

a legitimidade do processo eleitoral. Nesse sentido, o objetivo de preservação 

da soberania popular também está em jogo quando se discute a captação 

ilícita de sufrágio, já que ela igualmente vicia o processo de manifestação das 

preferências eleitorais, bem como compromete a autonomia dos votantes e o 

resultado das urnas. 

Com base nessa segunda premissa, o legislador, com a 

edição da Lei 9.840/1999, acrescentou o artigo 41-A à Lei 9.504/1997 para 

definir como ato ilícito eleitoral "o candidato doar, oferecer, prometer, ou 

12 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/201  5/Fevereiro/pesquisa-revela-que-compra-de-votos-
ainda-e-realidade-no-pais>. 
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entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal 

de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da 

candidatura até o dia da eleição, inclusive", punido com multa e cassação do 

registro ou do diploma13. 

Ao interpretar o art. 41-A da Lei 9.504/1997, a 

jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que a 

configuração da captação ilícita de sufrágio depende, além do requisito 

temporal (ocorrência entre a data do registro de candidatura e a eleição), de 

três elementos: (i) a prática de qualquer das condutas de doar, ofertar, 

prometer, ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao 

eleitor; (ii) a finalidade eleitoral da conduta; e (iii) a participação, direta ou 

indireta, do candidato, ou, ao menos, "o consentimento, a anuência, o 

conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do 

ilícito eleitoral" (RO 2.098, ReI. Mm. Arnaldo Versiani, j. 16.6.2009; 

AgR-REspe 8156-59, ReI. Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2011). Como o bem 

tutelado pela norma é a liberdade de voto do eleitor, o TSE tem entendido que 

não é preciso aferir a potencialidade da conduta para influenciar o resultado do 

pleito (REspe 27.747, ReI. Mm. José Delgado, j. 4.12.2007; e REspe 21.264, 

ReI. Mm. Carlos Velloso, j. 27.4.2004). Este Tribunal também tem dispensado a 

identificação nominal dos eleitores envolvidos, considerando que basta a 

atuação do candidato para a caracterização do ilícito (REspe 25.256, 

ReI. Mm. Francisco CesarAsfor Rocha, j. 16.2.2006). 

No presente caso, tanto o Tribunal de origem quanto o 

Ministro Relator são uníssonos em reconhecer a prática de captação ilícita por 

parte de terceiro não-candidato (a Sra. Nair Queiroz Blair). A dificuldade parece 

13 Lei 9.504/1997, Art. 41-A: Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada 
por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o 
dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, 
observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela 
Lei n°9.840, de 1999) 
§ 10 Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do 
dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluido pela Lei n° 12.034, de 2009) 
§ 20  As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com 
o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei n° 12.034, de 2009) 
§ 3°  A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. (Incluído 
pela Lei n° 12.034, de 2009) 
§ 40  O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da 
publicação do julgamento no Diário Oficial. 
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estar em verificar se há elementos probatórios suficientes a indicar a 

participação ou o conhecimento do candidato. Alguns julgados da 

Justiça Eleitoral têm afirmado a necessidade de prova robusta nesse caso, 

afastando a possibilidade de condenação por "meros indícios e presunções" 

(REspe 498-71, Rei. Mm. Henrique Neves, j. 5.6.2014; AgR-REspe 38.578, 

Rei. Mm. Luciana Lóssio, j. 11.7.2016). 

Aqui, cabe fazer uma importante observação quanto ao 

grau de certeza probatória exigido no Direito Eleitoral em comparação com o 

Direito Penal. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, nenhum fundamento 

que autorize exigir-se um conjunto probatório mais robusto para condenações 

em ilícitos eleitorais do que o exigido nos casos de ilícitos penais. Afinal, o 

Direito Penal constitui a forma mais drástica de intervenção estatal, por ser 

capaz de afetar a liberdade dos indivíduos, bem jurídico dotado de máxima 

fundamentalidade material. No âmbito eleitoral, pode-se até admitir um 

standard probatório elevado no limite igual ao do Direito Penal, em situações 

que envolvam violações diretas à soberania popular, princípio também de 

elevada hierarquia axiológica no sistema constitucional. Tal standard, porém, 

jamais pode ser superior. 

Pois bem. Mesmo na seara penal, em que a condenação 

criminal exige certeza probatória fora de dúvida razoável (ad. 386, VII, Código 

de Processo Penal), não há questionamento sobre a admissão de indícios 

como meio de prova. Como apontou o Ministro Cezar Peluso, em seu voto na 

AP 470, no sistema processual penal (e no sistema processual em geral), não 

só se admite a chamada "prova indiciária", como também ela apresenta o 

mesmo valor probatório das provas diretas: 

O indício como meio de prova está definido no ad. 239 do Código de 
Processo Penal. E a definição que ali consta é, na substância, 
correta. Indício, em Direito Processual, é o que velha doutrina 
chamava de prova indireta ou crítico-lógica, em contraposição à 
prova chamada direta ou histórico-representativa. ( ... ) 
Na verdade, o indício prova, de maneira indireta, o fato objeto da 
pesquisa probatória. Nisso, está toda a gente de acordo. E a 
maneira indireta pela qual ele atua no raciocínio e na convicção do 
juiz consiste, precisamente, na mecânica muito conhecida do 
processo lógico indutivo, segundo a qual a inteligência passa, por 
força da observação daquilo que acontece ordinariamente - coisa 
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que os juristas gostam de referir como Id quod plerum que accidit - da 
verificação ou prova de um fato, à convicção da existência de outro 
fato que comumente se lhe segue na ordem lógica. 

Trata-se, no fundo, de formular, com base na observação da 
repetição da ocorrência de fatos inter-relacionados e idênticos que 
compõem a experiência, um juízo ou uma proposição de caráter 
geral que, ditada pela lógica indutiva, afirme como regra a 
constância da relação entre esses fatos, ou seja, os fatos se 
sucedem comumente, quando a mesma situação típica se repita. ( ... ) 

[S]e alguém que não aparece nos documentos oficiais como credor 
de certa importância, vai recebê-la clandestinamente, nos fundos de 
uma agência bancária, em dinheiro vivo, provindo de outra agência, 
onde foi descontado cheque do qual o sacador e o tomador foram a 
mesma pessoa, para se justificar, perante os registros contábeis 
oficiais, como forma de pagamento a fornecedores, evidentemente 
temos um fato provado que nos leva, pela observação, por regra de 
experiência, à conclusão de que esse comportamento é ilícito. Por 
quê? Porque pelo menos eu não conheço nenhuma pessoa que, 
sendo credor, receba o crédito dessa forma. Nunca ouvi dizer que 
credor costume ir a banco para receber, por si ou interposta pessoa, 
alta importância que, sacada num procedimento inusitado mas 
regular - porque o emitente do cheque pode endossá-lo tornando-se, 
ao mesmo tempo, sacador e tomador -, é paga a alguém que esteja 
à margem dos registros do crédito. Nunca vi coisa semelhante. O 
credor recebe pelas vias normais, porque é jurídica e 
reconhecidamente credor. Então, se o fato do recebimento nessas 
circunstâncias clandestinas, por si ou interposta pessoa, está 
provado, a acusação não precisa fazer prova da existência de 
comportamento ilícito, porque isso é o que se infere da experiência 
e, como tal, é fato provado por indício. 

Por que são importantes essas observações? Porque, no sistema 
processual, e não apenas no sistema processual penal, a 
eficácia retórica dos indícios ou da prova indiciária é a mesma 
da eficácia das provas diretas ou histórico-representativas. 
Eu não vou cansar Vossas Excelências, chamando à colação, a 
respeito, a doutrina, que é corriqueira entre nós, mas gostaria de 
acentuar, para deixar mais claro, que Espínola Filho, por exemplo, já 
acentuava que não existe nenhuma hierarquia entre as provas, entre 
as diretas e os indícios. Mas vou mais longe. Frederico Marques, o 
grande Frederico Marques, era muito incisivo. E dizia textualmente: 
"O valor probante dos indícios e presunções .....- conceitos que ele 
equiparava - no sistema de livre convencimento que o Código adota, 
é em tudo igual ao das provas diretas. 

26. Também o Ministro Luiz Fux, no julgamento da AP 470, 

reconheceu que a prova indiciária tem força suficiente para a comprovação dos 

elementos do ilícito e para a condenação penal: 

O que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente 
constante dos autos; na esteira da velha parêmia quod non est in 
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actis, non est in mundo. Resgata-se a importância que sempre 
tiveram, no contexto das provas produzidas, os indícios, que 
podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno 
das circunstâncias fáticas comprovadas, apontarem para uma 
conclusão segura e correta. 

Essa função persuasiva da prova é a que mais bem se coaduna com 
o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão 
racional, previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta 
Magna, pelo qual o magistrado avalia livremente os elementos 
probatórios colhidos na instrução, mas tem a obrigação de 
fundamentar sua decisão, indicando expressamente suas razões de 
decidir. 

Aliás, o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova 
indiciária, assim a definindo no art. 239: Considera-se indício a 
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, 
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias. ( ... ) 

Assim é que, através de um fato devidamente provado que não 
constitui elemento do tipo penal, o julgador pode, mediante raciocínio 
engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, 
concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a 
qualificação penal da conduta. 

Aliás, a força instrutória dos indícios é bastante para a 
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si próprios, o que 
não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto 
de índole condenatória ( ... ). 

27. Como resultado, no Direito Eleitoral, os indícios devem ser 

igualmente admitidos como meio de prova suficiente para a condenação, 

vedada apenas a motivação baseada em presunções sem nenhum liame com 

os fatos narrados nos autos. Aliás, conforme expressa disposição do art. 41-A 

da Lei 9.50411997 e precedentes desta Corte (ED-RO 2.098, Rei. Mm. Arnaldo 

Versiani, j. 3.11.2009; AgR-REspe 399.403.104, Rei. Mm. Dias Toffoii, 

j. 14.11.2013), aplica-se à captação ilícita de sufrágio o procedimento 

estabelecido no art. 22 e seguintes da LC 6411990 (a Lei de inelegibilidades), 

que prevê expressamente que "o Tribunal formará sua convicção pela livre 

apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova 

produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou 

alegados pelas partes, mas que preseivem o interesse público de lisura 

eleitoral' (ad. 2 3)14 

14  c 64/1990, art. 23: O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos 
indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados 
pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. 
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Feitas essas considerações, passo a analisar o mérito dos 
recursos. 

111.2) Configuração da captação ilícita de sufrágio 

Em relação à imputação de captação ilícita de sufrágio, 

como já adiantei, o Ministro Relator, à semelhança do TRE-AM, reconheceu a 

existência de "robusto e insofismável acervo probatório a indicar a prática do 

multirre ferido ilícito eleitoral por parte da representada NAIR QUEIROZ BLAIR". 

No entanto, entendeu que não havia prova suficiente de que o candidato tenha 

participado direta ou indiretamente, pelo consentimento, anuência, 

conhecimento ou mesmo ciência da captação de sufrágio realizada pela 

terceira pessoa, conforme exigido pela jurisprudência do TSE. Para o Ministro 

Napoleão Nunes, não é suficiente para tal comprovação o fato de que os 

eventos tenham ocorrido no interior do comitê de campanha do candidato: 

segundo ele, "não há elemento probatório algum nos autos que indique a 

participação ou mesmo a presença do candidato a reeleição no evento. E mais: 

nenhuma das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial relata que os 

representados JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

tenham pessoa/mente lhes pedido voto, ou empreendido assédio ou tentativa 

de cooptação". 

No mesmo sentido do Ministro Relator, entendo que houve 

a captação ilícita por parte de terceira pessoa em benefício dos candidatos à 

reeleição ao governo do Amazonas, uma vez que os documentos constantes 

dos autos demonstram de forma suficiente o oferecimento e a entrega de bens 

e vantagens pessoais com a finalidade de obtenção de voto dos eleitores. 

Cabe indagar, no entanto, se os elementos probatórios nos autos são 

suficientes para imputar a conduta praticada por terceiros aos representados. 

No julgamento do REspe 19.566, em 18.12.2001, 

pacificou-se o entendimento de que o art. 41-A da Lei 9.504/1997 não exige 

que o candidato pratique, ele próprio, a compra de votos, caracterizando-se a 

conduta "quando o candidato praticar, participar ou mesmo anuir explicitamente 

às condutas abusivas e ilícitas capítu/adas naquele artigo". Como observou o 

Ministro Relator Sálvio de Figueiredo Teixeira, caso contrário, "em face da 
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costumeira criatividade dos candidatos e dos seus colaboradores, correr-se-ia 

o risco de tornar inócua a citada norma, mantendo impunes e até mesmo 

estimulando os candidatos na prática de abusos e ilícitos que a sociedade, 

notadamente a mais próxima dos fatos, repudia com justificada veemência". 

Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 

Conforme já pacificado no âmbito desta Corte Superior, para a 
caracterização da infração ao art. 41A da Lei das Eleições, é 
desnecessário que o ato tenha sido praticado diretamente pelo 
candidato, mostrando-se suficiente que, evidenciado o benefício, 
haja dele participado de qualquer forma ou com ele consentido. 
(AgRg-Al 7.515, Rei. Min. Caputo Bastos, j. 22.4.2008). 

[...]. 1. No tocante à captação ilícita de sufrágio, a jurisprudência 
desta c. Corte Superior não exige a participação direta ou mesmo 
indireta do candidato, bastando o consentimento, a anuência, o 
conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na 
prática do ilícito eleitoral, elementos esses que devem ser aferidos 
diante do respectivo contexto fático. (AgR-REspe 35.692, 
Rei. Mm. Felix Fischer, j. 18.2.2010) 

1. Manutenção em período eleitoral de "cursinho pré-vestibular" 
gratuito e outras benesses, às vésperas da eleição, revelam o intuito 
do candidato em obter votos. 2. Para caracterização da conduta 
ilícita é desnecessário o pedido explícito de votos, basta a anuência 
do candidato e a evidência do especial fim de agir. Recurso ordinário 
não provido. (RO 773, Rei. Mm. Humberto Gomes de Barros, 
j. 24.8.2004). 

2.2 O TSE entende que, para a caracterização da captação de 
sufrágio, é indispensável a prova de participação direta ou indireta 
dos representados, permitindo-se até que o seja na forma de 
explícita anuência da conduta objeto da investigação, não bastando, 
para a configuração, o proveito eleitoral que com os fatos tenham 
auferido, ou a presunção de que desses tivessem ciência. (...) 
(REspe 21.327, Rel.a Min.a Elien Grade, j. 4.03.2004). 

32. Sem prejuízo disso, este Tribunal Eleitoral tem assentado a 

necessidade de um conjunto probatório suficientemente denso e robusto, que 

permita traçar o liame entre o terceiro e o candidato. Como a configuração do 

ilícito não pressupõe a potencialidade de influenciar o resultado da eleição e, 

ao menos em tese, a compra de um único voto poderia ensejar a incidência da 

norma, deve-se ter especial cautela no exame probatório. Nessa linha, a 

jurisprudência desta Corte tem afastado, com razão, as condenações fundadas 

"em meras presunções" de consentimento, anuência, conhecimento ou ciência 

dos fatos pelo candidato (REspe 750-57, Rei. Mm. João Otávio de Noronha, 
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j. 30.9.2015). Por exemplo, o TSE considerou insuficiente para a 

responsabilização do candidato o fato de a pessoa responsável pela compra 

de votos ter "afinidade política" com o candidato ou ostentar "a simples 

condição de correligionária" (REspe 1-44, Rei. Mm. Henrique Neves da Silva, 

j. 25.6.2014). 

Isso não se confunde, porém, com o uso de provas 

indiciárias. Caso apenas fossem admitidas provas diretas da participação 

indireta do candidato, dificilmente seria possível à Justiça Eleitoral atuar de 

forma eficaz no combate à compra de votos. Além disso, como já se viu, não 

há qualquer razão para rejeitar o uso de indícios na seara eleitoral. Em 

verdade, o próprio TSE tem admitido amplamente o uso da prova indiciária, 

mesmo quando isso não conste expressamente do julgado. A título 

exemplificativo, o Tribunal já entendeu que a anuência ou ciência do candidato 

quanto à compra de votos pode ser comprovada pelo "envolvimento de 

pessoas com quem tinha forte ligação familiar, econômica e política" 

(RCED 755, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, j. 24.8.2010). No caso, chegou-se à 

conclusão de que a candidata tinha ciência do ilícito por meio dos seguintes 

indícios: (i) a compra de votos se deu pelo pagamento de R$ 100,00 a 

funcionários de empresa de vigilância de propriedade do cunhado da 

candidata; (ii) o pagamento foi efetuado por duas pessoas ligadas ao 

coordenador da campanha do marido da candidata; (iii) a empresa prestava 

serviços de vigilância em escolas estaduais, "tendo, portanto, contrato com o 

Poder Público"; e (iv) o esquema beneficiava três candidatos parentes, de 

modo que "sendo fortíssimos esses laços familiares, o conhecimento dos fatos 

seria inevitável para cada um deles". 

Também se considerou possível caracterizar a infração do 

art. 41-A da Lei 9.504/1997 quando os responsáveis diretos pelo ilícito eram 

pessoas próximas ao candidato. No REspe 42232-85, a esposa do candidato 

condicionava a entrega de cheque de programa social ao voto no marido 

(Rei. Mm. Henrique Neves da Silva, j. 8.9.2015). Já noAgR-REspe 8156-59, os 

primos do candidato, que atuavam como cabos eleitorais na campanha, 

praticavam a captação de sufrágio (Rei. Min. NancyAndrighi, j. 11.12.2011). Em 

outros julgados, estabeleceu-se a relação do candidato com a compra de votos 
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pelo local em que se deu a compra de votos ou pela relação contratual ou 

societária do candidato com a fonte dos recursos usados para o ilícito. A título 

de ilustração, no AgR-REspe 35.692 (ReI. Mm. Felix Fischer, j. 18.2.2010), o 

TSE entendeu que, embora a oferta de vale-compra em supermercado em 

troca do voto tenha sido feita por pessoa não identificada, o liame estaria 

demonstrado pelo fato de o candidato ser um dos proprietários do 

estabelecimento. Confiram-se trechos desses julgados: 

A caracterização da captação ilícita de sufrágio pressupõe a 
ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: a) prática de uma 
das condutas previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97; b) fim específico 
de obter o voto do eleitor; c) participação ou anuência do candidato 
beneficiário na prática do ato. 3. Na espécie, o TRE/MG reconheceu 
a captação ilícita com esteio na inequívoca distribuição de material 
de construção em troca de votos - promovida por cabos eleitorais 
que trabalharam na campanha - em favor das candidaturas do 
agravante e de seu respectivo vice. 4. O forte vínculo político e 
familiar evidencia de forma plena o liame entre os autores da 
conduta e os candidatos beneficiários. Na hipótese dos autos, os 
responsáveis diretos pela compra de votos são primos do agravante 
e atuaram como cabos eleitorais - em conjunto com os demais 
representados - na campanha eleitoral [...] (AgR-REspe 8156-59, 
Rei. Mm. Nancy Andrighi, j. 11.12.2011) 

A infração do art. 41-A da Lei no 9.504/97 não se configura 
apenas quando há intervenção pessoal e direta do candidato, pois é 
possível a sua caracterização quando o fato é praticado por 
interposta pessoa que possui ligação intima (esposa) com o 
candidato. 

Tendo sido considerado como provado pelo acórdão regional que 
a esposa do candidato estabelecia o compromisso de voto em seu 
marido como condicionante para a entrega do cheque derivado do 
programa social, tal fato não pode ser revisto em sede especial 
(Súmulas 7 do STJ e 279 do STF). Recurso especial a que se nega 
provimento. (REspe 42232-85, ReI. Mm. Henrique Neves da Silva, 
j. 8.9.201 5) 

2. Na espécie, semanas antes do pleito de 2008, eleitores de baixa 
renda foram procurados em suas residências por uma pessoa não 
identificada que lhes ofereceu, em troca de votos, vales-compra a 
serem utilizados em supermercado cujo um dos proprietários era o 
recorrente Euri Ernani Jung. De posse dos vales, os eleitores eram 
autorizados a fazer a troca das mercadorias diretamente com a 
gerente do estabelecimento. 3. Não se trata, na espécie, de mera 
presunção de que o candidato detinha o conhecimento da captação 
ilícita de sufrágio, mas sim de demonstração do seu liame com o 
esquema de distribuição de vales-compra e troca por mercadorias no 
supermercado do qual era um dos proprietários.[...] (AgR-REspe 
35.692, ReI. Mm. Felix Fischer,j. 18.2.2010) 
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35. Esses julgados parecem amoldar-se perfeitamente ao caso 
concreto submetido a julgamento. Na situação em exame, embora não haja 

nos autos prova direta da anuência dos candidatos à reeleição ao governo do 

Amazonas, há provas indiretas, indícios suficientemente densos para 

concluir-se pela anuência do candidato beneficiário quanto à prática do ilícito 
eleitoral, a saber: 

(1) 	Condutas ca racterizad oras da captação ilícita de sufrágio, 

previstas no art. 41-A, foram praticadas por NAIR QUEIROZ 

BLAIR dentro do comitê de campanha de José Meio; 

NAIR atuava em conjunto com EVANDRO MELO, irmão do 

governador e coordenador da campanha, conforme 

comprovado pelos vários recibos que documentam as 

condutas ilícitas (e.g., ajuda de custo para formandos, 

passagens para votar) apreendidos com NAIR, que eram 

emitidos em nome dos dois, bem como pelas planilhas com as 

prestações de contas dos "atendimentos" em nome de 
EVANDRO, de NAIR e do comitê de campanha; 

NAIR era apresentada e reconhecida por terceiros como 

"assessora" do governador e pessoa intimamente ligada a ele, 

conforme comprovado pelas provas testemunhais. As 

testemunhas Loyanne Larissa Rufino Lima e Jairo de Almeida 

declararam que, em reunião no comitê de campanha, o pastor 

Moisés afirmou aos presentes que "falar com eia é o mesmo 

que falar com MeIo". Já Manoel Dalison da Costa, condutor do 

veículo que levou Nair Blair ao comitê de campanha na noite 

da apreensão, confirmou que Nair afirmava trabalhar na 
campanha de José MeIo; 

NAIR era sócia-gerente de empresa que recebeu 

R$ 1 milhão do governo estadual no período de campanhas 

para prestar serviço para a Copa do Mundo em contratação 

com fortes indícios de irregularidade, considerando-se que: 

a) a empresa não tinha atividades substanciais até receber os 
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recursos do estado; b) o contrato firmado com o governo não 

foi precedido de licitação ou de processo de dispensa, e foi 

formalizado apenas pelo envio de carta proposta pela 

empresa; c) o contrato se destinava a garantir a segurança dos 

jogos da Copa do Mundo de 2014 em Manaus, mas a carta 

proposta foi apresentada quando 2 dos 4 jogos já haviam sido 

realizados; d) o valor contratual de R$ 1 milhão foi pago depois 

da realização dos jogos e quando faltava menos de 1 mês para 

o pleito; e) logo após o pagamento do preço pelo estado, 

houve um saque de R$ 400 mil em espécie da conta da 

empresa e foram feitos outros saques, transferências e 

compensações de cheques de pequenos valores. 

Entendo que os fatos acima narrados formam um conjunto 

probatório robusto, capaz de demonstrar além de dúvida razoável que os 

candidatos a governador e vice-governador tinham, ao menos, ciência das 

condutas perpetradas em benefício deles. Como consequência, nego provimento 

aos recursos ordinários de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE DE 

OLIVEIRA. 

111.3) Configuração da prática de conduta vedada aos agentes públicos em 

campanhas eleitorais 

Já em relação à imputação de conduta vedada aos agentes 

públicos (art. 73, 1, da Lei n° 9.504/1 997), acompanho o eminente Ministro Relator. 

Em seu voto, o Ministro Napoleão assentou não haver dúvida de que "sobre o 

contrato celebrado entre o Estado do Amazonas e a empresa Agência Nacional 

de Segurança e Defesa (ANS&D) paira densa nuvem de questionamentos, 

muitos dos quais de viés formal, ante a inobse,vância de regras elementares 

de Direito Administrativo, notadamente relacionadas ao certame licitatório". No 

entanto, concluiu que, "diante do acervo probatório produzido nos autos, 

afigura-se temerário ter por pressuposto que o objeto do contrato celebrado - 

monitoramento móvel - deixou de ser cumprido em sua integralidade, 

revertendo-se assim a totalidade do montante pago, R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), para a campanha eleitoral de reeleição do representado". 
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Efetivamente, os elementos contidos nos autos permitem 

discutir a higidez da contratação da Agência Nacional de Segurança e Defesa 

(ANS&D), empresa de que Nair era sócia-gerente, pelo Estado do Amazonas, 

dos pontos de vista eleitoral, administrativo e criminal. Primeiro, a contratação 

da ANS&D pelo governo do Amazonas se deu sem licitação ou processo prévio 

de dispensa, e o contrato não foi formalizado, havendo apenas uma carta 

proposta enviada pela empresa no valor de R$1 milhão. Segundo, o objeto da 

contratação consistiu na obscura "implantação tecnológica de monitoramento 

em tempo real móvel" para garantir segurança ao durante a Copa do Mundo de 

2014, mas a carta proposta contendo o preço do contrato foi apresentada pela 

empresa quando 2 dos 4 jogos já haviam sido realizados. Terceiro, não há 

elementos que indiquem a expertise e a efetiva capacidade da empresa para 

prestar os serviços. Ao contrário, a empresa somente tinha emitido 4 notas 

fiscais desde sua constituição, sua conta estava zerada, a empresa não 

possuía quadro permanente de funcionários, e nenhuma atividade era 

desenvolvida na sede indicada em seus documentos constitutivos. Quarto, o 
pagamento do preço pelo governo estadual se deu depois da realização dos 

jogos em Manaus, durante o período eleitoral e quando faltava menos de 

1 mês para o pleito, e logo após houve um saque de R$ 400 mil em espécie da 

conta da empresa e diversos outros saques em espécie, transferências e 

compensações de cheque, a maioria de pequenos valores. 

Tais elementos criam a suspeita de que o contrato 

celebrado serviu, em verdade, para desviar recursos da administração pública 

estadual para a campanha eleitoral do governador, candidato à reeleição, em 

infração ao disposto no art. 73, 1, da Lei 9.504/1997, que proíbe "aos agentes 

públicos, sei'vidores ou não as seguintes condutas tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 1- ceder ou 

usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou 

imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de 

convenção partidária". 

Todavia, não há prova suficiente de que os recursos 

contratuais oriundos dos cofres públicos tenham sido desviados para a compra 
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de votos ou para finalidades eleitorais em geral em benefício do então 

candidato à reeleição. De um lado, a execução contratual foi atestada por 

servidores públicos (os representados RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

FILHO e RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA) em relatório de 

acompanhamento de serviços. De outro, embora alguns saques constantes do 

extrato bancário da empresa tivessem valores coincidentes com aqueles 

declarados nos recibos e nas planilhas que documentaram a compra de votos, 

não foi possível relacionar, de forma exata, os valores e as datas. Ademais, os 

recibos e documentos apreendidos com Nair não alcançam valor próximo ao 

do contrato administrativo: segundo o Ministro Relator, mesmo somados, os 

montantes não chegam a 10% do valor contratual. 

Pelo exposto, dou provimento aos recursos ordinários dos 

recorrentes JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 

NAIR QUEIROZ BLAIR, PAULO ROBERTO VITAL, RAIMUNDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA FILHO e RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA para fins de afastar a 

caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, 1, da Lei 9.504/1 997. 

IV. CONCLUSÃO: CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS E REALIZAÇÃO DE NOVAS 

ELEIÇÕES 

Em suma, dou parcial provimento aos recursos ordinários 

de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA apenas para 

fins de afastar a caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, 1, da Lei 

9.504/1997, mantendo-se o acórdão regional no ponto em que determinou a 

cassação dos diplomas dos candidatos eleitos, bem como a aplicação de multa 

no montante de 50.000 Ufirs, de forma solidária entre eles, em razão da prática 

de captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei 9.504/1997. Ademais, 

dou provimento aos recursos ordinários dos recorrentes NAIR QUEIROZ 

BLAIR, PAULO ROBERTO VITAL, RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO 

E RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, para afastar a caracterização da 

conduta vedada prevista no art. 73, 1, da Lei 9.504/1997. Por fim, nego 

provimento ao recurso do Partido Solidariedade - Estadual. 

Como resultado da caracterização da captação ilícita de 

sufrágio e da aplicação da pena de cassação do diploma dos candidatos 
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eleitos, devem ser realizadas novas eleições para governador do Amazonas, 

nos termos do § 30 do art. 224 do Código Eleitoral, com redação dada pela 

Lei n°  13.165/2015. Com  efeito, a chamada minirreforma eleitoral de 2015 

alterou a normativa até então vigente para dispor que "A decisão da Justiça 

Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a 

perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o 

trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do 
número de votos anulados". 

Anteriormente à edição da Lei n° 13.165, de 29.9.2015, se 

em pleitos majoritários ocorresse invalidação de mais da metade dos votos 

válidos, novas eleições seriam realizadas dentro do prazo de vinte a quarenta 

dias, consoante o disposto no art. 224, caput, do aludido Código. Por outro 

lado, se a invalidação não atingisse mais da metade dos votos válidos, seria 

chamado o segundo colocado nas eleições, sendo este diplomado e investido 

na Chefia do Executivo. Portanto, novas eleições só ocorriam na hipótese de o 

candidato eleito ter obtido mais da metade dos votos válidos. Com  a introdução 
do § 31  ao art. 224, agora, independentemente do número de votos recebidos pelo 

candidato vencedor, sempre haverá novas eleições para cargos majoritários 

quando estiverem presentes uma das três causas de invalidação de votos 

previstas na norma. 

Essa nova regra tem sido aplicada pelo TSE 

(ED-REspe 139-25, Rei. Mm. Henrique Neves, j. 28.11.2016) e deve também 

incidir no presente caso, a despeito de a eleição anulada (eleição de 2014) ser 

anterior à promulgação da lei. Não há que se falar aqui que o princípio da 

anualidade (ou da anterioridade da lei eleitoral) obstaria sua incidência no caso 

concreto. O princípio, previsto no art. 16 da Constituição de 1988, determina 

que "a lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor na data de sua 

publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua 

vigência". Ele destina-se a preservar a segurança jurídica na disputa eleitoral e 

a igualdade entre os candidatos e partidos políticos, impedindo alterações 

abruptas e casuísticas às regras do jogo. Nesse sentido, o entendimento do 

STF: "a norma inscrita no artigo 16 da Carta Federal (..) foi enunciada pelo 

constituinte com o declarado propósito de impedir a deformação do processo 
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eleitoral mediante alterações casuisticamente nele introduzidas, aptas a 

romperem a igualdade de participação dos que nele atuem como protagonistas 

principais: as agremiações partidárias, de um lado, e os próprios candidatos, 

de outro" (AD1s 3345 e 3346, Rei. Min. Celso de Melio, j. 25.8.2005). 

Nesse julgamento, o STF afirmou que "a função inibitória 

deste postulado só se instaurará quando a, lei editada pelo Congresso Nacional 

importar em alterações do processo eleítoraf', isto é, ao texto normativo que 

altere o microprocesso eleitoral, ou seja, a sequência de atos relacionados à 

realização do pleito (as regras do jogo eleitoral), que abarca desde a fase de 

escolha dos candidatos (a fase pré-eleitoral), passando pelo período de 

campanhas e pela votação (a fase eleitoral), até a apuração e a totalização dos 

votos e a diplomação dos eleitos (a fase pós-eleitoral)15 . 

Ademais, definiu-se, nesse caso, que o princípio somente 

incidirá quando as alterações no processo eleitoral forem capazes de: 

(i) romper a igualdade de participação dos partidos e candidatos, (ii) criar 

deformação que afete a normalidade das eleições, (iii) introduzir fator de 

perturbação da disputa eleitoral, ou (iv) promover alteração motivada por 

propósito casuístico. Ausentes essas condições, não há que se falar na 

aplicação da anterioridade da lei eleitoral. Esse entendimento foi, inclusive, 

reiterado na ADI 3.741 (ReI. Mm. Ricardo Lewandowski, j. 6.8.2006), constando 

da própria ementa do julgado: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.300/2006 
(MINI-REFORMA ELEITORAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO 
DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL (CF, ART. 16). 
INOCORRÊNCIA. MERO APERFEIÇOAMENTO DOS 
PROCEDIMENTOS ELEITORAIS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO 
DO PROCESSO ELEITORAL. ( ... ). 1 - Inocorrência de rompimento 
da igualdade de participação dos partidos políticos e dos respectivos 
candidatos no processo eleitoral. II - Legislação que não introduz 
deformação de modo a afetar a normalidade das eleições. 
III - Dispositivos que não constituem fator de perturbação do pleito. 
IV - Inexistência de alteração motivada por propósito casuístico. 
V - Inaplicabilidade do postulado da anterioridade da lei eleitoral. ( ... ) 

15  o processo eleitoral abrangeria "a sucessão, o desenvolvimento e a evolução do fenômeno eleitoral, em suas 
diversas fases ou estágios, a começar pelo sistema partidário e a escolha dos candidatos, passando pela propaganda, 
e pela organização do pleito propriamente dito" (ADI 354, ReI. Mm. Octavio Gallotti, j. 24.09.1990). 
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Pois bem. O § 30 do art. 224 do Código Eleitoral, ao 

determinar a realização de novas eleições quando a decisão da Justiça Eleitoral 

importar o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do 

mandato de candidato eleito em pleito majoritário, não atinge o processo 

eleitoral, nem tem a potencialidade de romper a igualdade entre os candidatos, 

afetar a normalidade ou introduzir perturbação no pleito, e tampouco há 

suspeitas de que sua introdução tenha sido motivada por finalidade casuística. 

E não se pode falar aqui que os segundos colocados teriam legítimas 

expectativas em assumir o cargo, até mesmo porque, no presente caso, ao 

tempo da condenação em 10  grau já estava em vigor a nova redação do 

art. 224 do Código Eleitoral, conferida pela Lei 13.165/2015. Por isso, entendo 

que a norma deve ter eficácia imediata. 

Há, é certo, controvérsia quanto à constitucionalidade das 

alterações promovidas pela Lei 13.165/2015 no artigo 224 do Código Eleitoral. 

Tais alterações foram questionadas pela Procuradoria-Geral da República na 

ADI 5525, sob minha relatoria, e que foi liberada para a pauta de julgamento 

em 26 de outubro de 2016. Apesar disso, como a norma é dotada de 

presunção de constitucionalidade e sua eficácia não foi suspensa por decisão 

liminar, deve-se garantir a execução do disposto no art. 224, §§ 31  e 40, na 

linha dos precedentes desta Corte (ED-REspe 139-25). 

Como resultado, nos termos dos §§ 30  e 40  do art. 224 do 

Código Eleitoral, determino a realização de eleições diretas para o Governo do 

Estado do Amazonas, promovendo-se a execução imediata deste julgado. 

Registre-se que, conforme o disposto no art. 257, caput e 

§ 11, do Código Eleitoral, os recursos eleitorais são, em regra, desprovidos de 

efeito suspensivo. Desse modo, "a execução de qualquer acórdão será feita 

imediatamente", não sendo necessário o trânsito em julgado das decisões para 

o seu cumprimento. Com  a edição da Lei n° 13.165/2015, reconheceu-se, no 

§ 20  do art. 257, exceção a essa regra apenas no caso de "recurso ordinário 

interposto contra decisão pro ferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional 

Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda 

de mandato eletivo". Assim, por força dessa nova regra, a execução do 
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presente julgado deve se dar imediatamente após a decisão do recurso 

ordinário pelo TSE, uma vez que não há previsão de efeito suspensivo para os 

embargos de declaração opostos em face dessa decisão16. 

52. Entendo, ainda, que a execução deste julgado deve se dar 

independentemente da publicação do acórdão. Como esta Corte já assentou, 

"compete ao Tribunal, em cada caso, determinar os termos da execução das 

suas decisões" (AgR-MC 1.722, ReI. Min. Caputo Bastos, j. 11.12.2005; 

EDs no REspe 21.320, j. 9.11.2004). No presente caso, diversos elementos 

recomendam a execução da decisão da forma mais célere possível, tais como: 

as complexidades na organização e realização de novas eleições diretas em 

Estado de grandes dimensões territoriais, como o Amazonas; a cassação do 

governador ter ocorrido após o transcurso de mais da metade do mandato; e a 

proximidade do ano eleitoral, sendo reduzido o mandato tampão a ser exercido 

pelo novo mandatário eleito. Por fim, deve-se considerar que a presente 

decisão apenas mantém o acórdão regional na parte em que determina a 

cassação dos mandatos dos recorrentes. 

MATÉRIA DE FATO 

O DOUTOR MARCELO RIBEIRO (advogado): Senhora 

Presidente, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso afirmou no seu voto, 

como um dos indícios que demonstrariam a participação do governador, que a 

compra de votos teria ocorrido dentro do comitê. Isso não foi dito nem pela 
polícia. A polícia não afirma isso. 

Em seguida, Sua Excelência afirma também que houve saque 

de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pela Nair Blair. Esse saque foi 

16  É certo que a Lei n° 13.165/2015 incluiu o § 30 no art. 224 do Código Eleitoral, determinado que "a decisão da 
Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato 
eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente 
do número de votos anulados". No entanto, no julgamento dos EDs no REspe 13-925 (Rei. Mm. Henrique Neves, j. 
16.11.2016), esta Corte declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão "após o trânsito em julgado' 
contida no dispositivo, "por violar a soberania popular, a garantia fundamental da prestação jurisdicional célere, a 
independência dos poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação popular". Assim, mesmo a 
realização de novas eleições deve se sujeitar à execução imediata. 
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contestado; pediu-se um ofício ao banco e o Tribunal negou. Há vários 

elementos nos autos. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (no exercício da 

presidência): Doutor Marcelo Ribeiro, isso não é questão de fato. Na verdade, 

está contrapondo-se à avaliação dos fatos trazida pelo Ministro Luís Roberto 

Barroso. 

O DOUTOR MARCELO RIBEIRO (advogado): Senhora 

Presidente, perdoe-me, mas os fatos são esses. Se eles se contrapõem ao 

que foi afirmado pelo eminente Ministro, eu lamento, mas os fatos são esses. 

Outro fato que tenho que registrar é que Sua Excelência citou 

depoimentos de testemunhas. Os depoimentos que houve em juízo foram 

apenas os dos policiais. Os depoimentos que houve foram na polícia. Os 

depoimentos em juízo foram requeridos, mas indeferidos pelo Tribunal. São 

fatos que tenho o dever de relatar. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (no exercício da 

presidência): Está feito o registro. Obrigada, Doutor Marcelo Ribeiro. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente, 

percebo do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso um dissenso e 

vou procurar fazer uma síntese para, em seguida, expressar meu ponto de 

vista sobre essa matéria que, aliás, eu já houvera formado na sessão 

inaugural, e hoje, ao ouvir o voto-vista da Ministra Luciana Lóssio e a 

divergência do Ministro Luís Roberto Barroso, apenas consolidou-se em mim. 

Mas, para lá chegar, gostaria apenas de explicitar, ainda que 

quiçá desnecessário, que o voto do eminente Ministro Relator deu provimento 

aos recursos - permita-me designá-los por prenomes - de Nair, Paulo, 

Raimundo, José Meio e José Henrique para afastar a condenação por conduta 
vedada. 
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O fundamento, em síntese, foi de que não há prova segura e 

que o montante pago no contrato com a empresa que consta dos autos, a 

Agência Nacional de Segurança e Defesa (ANS&D), foi revertido para a 

campanha eleitoral dos representados. 

Nesse ponto, estou a entender que não só acompanhou o 

eminente relator a Ministra Luciana Lóssio, como também a divergência de 

Sua Excelência não suscitou dissenso, em relação, portanto, a esse tema da 

conduta vedada. 

No outro ponto, ou seja, atinente ao dispositivo do art. 41-A, o 

eminente Ministro Relator deu provimento aos recursos de José Meio e José 

Henrique para afastar a captação ilícita de sufrágio. E os fundamentos que 

posso sintetizar, para ver se bem depreendi, foram basicamente três. 

Primeiro, o pedido genérico de votos, sem contrapartida 

específica, feito pelo pastor Moisés, na reunião do dia 21 de outubro de 2014, 

não caracterizam os óbices ou as circunstâncias desse dispositivo em 

questão - art. 41-A. 

Segundo, os documentos e recibos apreendidos com Nair 

Blair, na reunião do dia 24, indicariam, em tese, captação ilícita. Entretanto, 

não há prova que indique a participação ou anuência do candidato, ainda que 

o referido evento tenha ocorrido no seu comitê de campanha. 

Terceiro, as provas não demonstram vinculação de nenhuma 

espécie entre Nair e os candidatos. Nesse ponto, também depreendi, já estava 

no voto que originariamente recebi do eminente relator, que a divergência não 

é completa, porque o eminente relator já havia assentado, e leio o que consta 

do item 71 do substancioso voto de Sua Excelência o Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho: 

Cumpre realçar, por dever de ofício, que subsiste robusto e 
insofismável acervo probatório a indicar a prática do multirreferido 
ilícito eleitoral por parte da representada NAIR QUEIROZ BLAIR. 

Creio que até aqui também a divergência obviamente tomou 

esse fato como premissa. 
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Onde começa o dissenso? Leio a segunda parte do item 71 do 

voto do eminente relator: 

Rememora-se, contudo, que a orientação jurisprudencial desta Corte 
Superior, em razão da própria dicção do ad. 41-A da Lei 9.504/1 997, 
sedimentou-se pela inaplicabilidade do aludido comando legal a 
terceiros não candidatos, devendo eventuais ilícitos ser apurados em 
seara própria. 

É nesse ponto que entendo que há o nó central da divergência, 

porque o Ministro Luís Roberto Barroso, ao inaugurar a divergência - e, nesse 

ponto do mérito, no que todos os ilustres ministros que me precederam 

subscreveram o mesmo desate das preliminares daquele segundo ponto -, em 

relação a esse aspecto específico, entendeu que há captação indevida de 

sufrágio, porque no caso concreto se apresenta conjunto probatório 

suficientemente denso a evidenciar tanto a compra de votos por parte de 

terceiro não candidato quanto à ciência do candidato em relação ao ilícito, e 

assentou ainda a possibilidade de utilização de indícios para a comprovação 

da participação direta ou indireta do candidato, ou do seu consentimento, ou 

ao menos do conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a 

condenação baseada em presunções sem nenhum liame com os fatos 

narrados nos autos. 

E quais são esses elementos? O Ministro Luís Roberto Barroso 

indicou um conjunto de elementos, mas também basicamente três: o local em 

que ocorreu a compra de votos, o envolvimento direto ou indireto de pessoas 

ligadas ao candidato por vínculo político ou familiar e a relação contratual da 

autora da conduta com o governo estadual. 

Esses fatos, Senhora Presidente, posso considerá-los, pelo 

menos, em três blocos de circunstâncias que levam em conta a valoração 

deles para apresentar a conclusão a que chego. 

No primeiro bloco, refiro-me ao evento do dia 21 de outubro 

de 2014, que, segundo depreende-se dos autos, deu-se no espaço de festas, 

em evento coordenado pelo pastor Moisés. Ali há, ao que se depreende, um 

pedido de voto feito pelo referido pastor; Evandro Meio, irmão do candidato 

José Meio de Oliveira, estava presente e afirmou que, se José Meio fosse 
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eleito, haveria total apoio a um conjunto de pleitos que estão explicitados 

genericamente, e há referência à presença de um número expressivo de 

pessoas. 

O segundo elemento refere-se à reunião política realizada 

em 24 de outubro no comitê de campanha do candidato José Meio com a 

participação de vários pastores, coordenada pelo pastor Moisés, para dar 

apoio ao candidato José Meio, e o pastor Moisés apresentou Nair Biair como 

assessora do candidato José Meio e pessoa de sua confiança. Além disso, há 

como fato uma movimentação, quando menos, nesse ponto de vista, suspeita, 

de Nair em sala reservada e apreensão de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

espécie com uma mulher que se encontrava no evento e R$ 7.700,00 (sete mil 

e setecentos reais) com Nair. 

O terceiro conjunto de circunstâncias diz respeito à contratação 

da empresa de Nair pelo Estado do Amazonas, por circunstâncias que éu 

poderia reproduzir, mas que já foram explicitadas quantum satis, mais do que 

suficiente, no meu modo de ver, pelo Ministro Luís Roberto Barroso. 

Portanto, com base nessa explicitação - nessa circunstância o 

voto do Ministro Luís Roberto Barroso confortou a percepção que eu já 

houvera formado ao início dessa deliberação -, peço vênia ao eminente relator 

e à eminente Ministra Luciana Lóssio para acompanhar a divergência na 

conclusão, inclusive, além da cassação como proposta, com o tópico atinente 

à realização das eleições, como não poderia deixar de ser, nos termos da 

legislação vigente. Não abrirei nota de rodapé mental para discutirmos se há 

elemento de controvérsia suficiente que pudesse levar a uma deliberação 

eficacial distinta. 

Acompanho também o reajuste do voto feito pelo Ministro Luís 

Roberto Barroso no sentido de determinar a eleição, nos termos da legislação 

aplicável à matéria e a que Sua Excelência fez referência. 

É como voto, Senhora Presidente. 
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VOTO 

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhora 

Presidente, a representação que ensejou os recursos ordinários em exame 

proposta em desfavor dos recorrentes José Meio de Oliveira, José Henrique 
Oliveira (governador e vice-governador do Amazonas reeleitos em 2014), 

Raimundo Rodrigues (Coronel do Corpo de Bombeiros), Raimundo Ribeiro de 

Oliveira Filho (Coronel da PM), Nair Blair (empresária que atuou ativamente na 

campanha), Paulo Roberto Vidal (Coronel da PM) e pastor Moisés Barros - 

tem como supedâneo duas condutas interligadas, que assim sintetizo neste 
primeiro momento: 

compra de votos (art. 41-A da Lei 9.504/1997) em 
reuniões ocorridas em 21.10.2014 e, especificamente, em 

24.10.2014 (faltando apenas dois dias para o segundo turno), 

esta no comitê de campanha do governador José Meio, com 

presença de fiéis, do pastor Moisés, de Nair e também de 

Karine Brito (Vereadora presa em flagrante), oportunidade em 

que a Polícia Federal apreendeu em poder das duas últimas 

R$ 7.700,00 e R$ 4.400,00, além de documentos diversos 

(listas com recibos de "ajuda de custo" a eleitores, material de 

propaganda, etc.); 

conduta vedada do art. 73, 1 a lii, da Lei 9.504/1997 em 

virtude de contrato irregular entre o Governo do Amazonas e a 

empresa ANS&D (de propriedade de Nair Blair, repita-se, 

pessoa que atuou na campanha de José de Meio), para prestar 

serviços de segurança na Copa do Mundo de 2014, no valor de 

R$ 1.000.000,00, cujo montante teria sido desviado 

exatamente para captar votos de modo ilícito. 

A despeito da conexão entre os ilícitos imputados ao 

governador reeleito e aos demais recorrentes, cabe de início examinar o 

contexto jurídico e fático-probatório relativo a cada um deles. 
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1. Compra de Votos (art. 41-A da Lei 9.504/1997; fis. 39 e 
seguintes do acórdão do TRE/AM) 

A teor do art. 41-A da Lei 9.504/1997, constitui captação ilícita 

de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem 

de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto, tendo-se como 

consequências jurídicas perda de diploma e multa de até 50.000,00 UFIRs. 

Confira-se o texto do dispositivo: 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui 
captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, 
oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de 
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer 
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro 
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 
mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma, 
observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar 
n° 64, de 18 de maio de 1990. 

O Tribunal Superior Eleitoral, ao deliberar em inúmeros casos 

acerca desse nefasto ilícito, infelizmente ainda impregnado em nosso país 

apesar de notórios avanços na legislação de regência, estabeleceu os 

seguintes balizamentos para sua configuração: 

desnecessidade de pedido explícito de votos, sendo 

suficiente demonstrar o especial fim de agir. A jurisprudência 

desta Corte, inclusive, deu origem, a partir da Lei 12.034/2009, 

ao § 10  do art. 41-A, que assim dispõe: "para a caracterização 

da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, 

bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de 
agir"; 

desnecessidade de participação direta do candidato, 

requerendo-se mera anuência deste; 

considerando a gravidade do ilícito, basta a compra de um 

único voto para se decretar perda de diploma e se impor multa; 

demonstração mediante prova robusta; 
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e) afinidade política ou simples condição de correligionário, 

por si só, não acarreta de modo automático 

corresponsabilidade do candidato. 

Fixadas essas premissas jurídicas, adentro a hipótese dos 

autos 

De início, a Polícia Federal recebeu denúncia anônima de que 

ilícitos eleitorais estariam sendo cometidos na campanha de José Meio de 

Oliveira e José Henrique Oliveira, o que gerou dois desdobramentos. 

Em 21 .1 0.2014 (a pouco mais de dez dias do segundo turno), 

realizou-se investigação preliminar em espaço particular onde se reuniam 

diversos representantes de igrejas Evangélicas, no total de ao menos 500 

pessoas. Segundo relato investigativo, o pastor Moisés Barros - que atuou 

ativamente na campanha - pediu votos para José de Meio e assentou 

que, em futuro e eventual governo de José, tais congregações seriam 

beneficiadas. Constatou-se, ainda, presença de Evandro Meio (irmão de José) 

e de Nair Blair (que, conforme se verá adiante, também trabalhou na 

campanha de José). Confira-se o acórdão do TRE/AM no ponto (fI. 39): 

Depreende-se da atenta análise do caderno processual, que policiais 
federais sob o comando do Delegado de Polícia Federal, Leon 
Emerich Lentz Martins, empreenderam duas operações a fim de 
averiguar informações recebidas acerca da ocorrência de ilícitos 
eleitorais. 

A primeira delas se deu no dia 21 de outubro de 2014, quando os 
agentes de Polícia Federal Marluci Pinheiro e Marceu Peixoto - a fim 
de realizar investigação preliminar destinada a constatar eventual 
prática de compra de votos - dirigiram-se ao DUCILA FESTAS, 
local este onde estava ocorrendó uma Reunião de igrejas 
Evangélicas, sob a direção do PASTOR MOISES BARROS. 
Da informação policial n° 118/2014, de lavra da APF Marluci Ferrer 
Pinheiro, encaminhada ao DPF Leon Emerich Lentz Martins 
(fis. 87-88 dos autos), dada a relevância das informações prestadas, 
colho (com meus grifos): 

"No interesse da referida OMP, que solicita Investigação 
Preliminar para apurar possível compra de votos relacionados 
a pequenas igrejas evangélicas da cidade de Manaus, 
apurou-se o que segue: no dia 21/10/2014 os APF's Marluci e 
Marceu se dirigiram às 18:45h da SRIDPFIAM para o DULCILA 
Festas e Convenções, localizado na Av. Coronel Teixeira. 
S982, local onde seria realizado uma Convenção das Igrejas 
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Evangélicas às 19:00h e que no possível evento haveria 
possibilidade de compra de votos por representantes do 
candidato à reeleição ao Governo do Estado Amazonas, José 
Meio. O que se apurou foi que HOUVE PEDIDO EXPLICITO 
DE VOTO AO CANDIDATO JOSE MELO, pelo pastor Moisés 
Barros, a todos os pastores das congregações ali 
presentes, pois o auditório com capacidade para mais de 
500 pessoas, estava lotado e havia pelo menos mais umas 
200 pessoas lá fora que não conseguiram entrar. Houve 
uma apresentação de slide onde o pastor mostra que 
esteve e está ativamente na campanha do candidato José 
Meio desde o início e deixou bem claro para os presentes que 
terá um cargo de confiança num futuro governo de José Meio e 
que isso vai beneficiar (através dele) todas as pequenas 
igrejas evangélicas de Manaus, sendo que de antemão 
prometeu a todos os presentes, que a próxima convenção 
como esta (obviamente só para os pastores e/ou pastoral e 
seus cônjuges), seria em um hotel da cidade de Fortaleza e 
que inclusive já estaria pesquisando o local. Nesse evento, 
também esteve presente o representante de campanha do 
candidato José Meio, Sr. Evandro (foto abaixo) que 
confirmou que num futuro Governo José Meio, o mesmo 
daria todo apoio que fosse necessário às pequenas igrejas 
evangélicas de Manaus e também pediu voto dos 
presentes. Foram afixados dois banners do candidato José 
Meio no palco (fotos abaixo)". 

Após esse primeiro evento - que por si só poderia configurar 

abuso de poder religioso, não discutido na espécie - houve o segundo e 

principal, já relatado, em 24.10.2014 (a dois dias do pleito), quando em reunião 

promovida no comitê de campanha de José Meio, com presença de fiéis, do 

pastor Moisés e de Nair, a Polícia Federal prendeu em flagrante Nair e Karine 

Brito (Vereadora). 

O exame dos autos revela provas devastadoras de prática 

de captação ilícita de sufrágio. 

Em primeiro lugar, constato que em poder de Nair Biair 

apreenderam-se inúmeros recibos e listas de benesses das mais variadas 

naturezas distribuídas a eleitores, constando inclusive dados pessoais como 

RG e CPF, a partir da segunda quinzena de setembro de 2014, no total de 

R$ 36.810,00, conforme quadro a seguir consolidado: 
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DATA VALOR DESCRIÇÃO 	(RECIBO 
NOMINADO DE..) 

- R$ 750,00 Recibo Nominado de Nair Biair para 
aluguel 	de 01 	ônibus, 	4 	vans e 
gasolina para 06; carros 

17/10/2014 1.050,00 Recibo 	Nominado 	de 	Evandro 
Melo/Nair 	para 	ajuda 	de 	custo 
básica 30 para formando CIESA 

23/10/2014 750,00 Recibo nominado de Evandro 
Melo/Nair para passagens de ida e 
volta para votar em itacoaara 

22110/2014 600,00 Recibo 	norninado 	de 	Nair 	para 
transporte de eleitores parada gay - 
para 	pagamento 	de 	aluguel 	de 
cam 

22/10/2014 750,00 Aluguel 	de 	01 	ônibus 	(jorge 
Teixeira), 04 vans e gasolina para 06 
carros - na Zona Sul - Zona Norte 

138 
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[19.D..2M4 1120,000 Pagamento do L['TU de agasto e 
setembro assim cumo taxa de lux do 

- im1v€'l 	situado 	à 	A'. 	Ephignio 

16/n9.204 SOUPO c:onserto de 	Ir 	de som da paraila 
gay 

16/119/2014 200,011 Ajuda de custo para transpo1e 
entre MAO BR 174 - AM 120 (fis. 

16/09/2014 10.000.00 
$72) 
2 parcelas de 5.0110,00 	10 000,00 
aluda de cuSto 52o Gabriel 

80Q013 Aluguel de ci õnibus para enterro 
Barcekss 

í 23/09/20143(X),Ofl Ajuda de custo combusfivel 
26/09/2014 101)00,00 Ajudde custo prdvia Toti. 51)00.00 

cada serviço g.ríico 
24/09(2014 200,00 2 Passagens 
26/09/2014 220,00 Água, isopor. Refrigerantes rcunío 

na zona leste 
L25./0912014 SOMO Ajuda dc custo paasagjfls. 1027) 
16/092014 200,00 Ajuda de custo para viajar km 13 

(fL.1(29) 
23/09/2014 	100,00 Ajuda de táxi para passagem 

Manaus-Tefê 
(lis. 1034) 

18j13912014 	1.(XJI1,OQ Ajuda de custo para viajar para 
Manacupuru (lis. 1lX37) 

26M01W 14 	500.00 Duas passagens ((Is. 1039) 
26/09t2014 	360,00 Ajuda de custo passagena (lis; 1040) 
28/092014 200,00 Ajuda de custo para viagem a Te(ê - 

alimentaçu de 5 pessoas 
30/09/2014 70,013 Ajuda de custo (transporte) 
01(1 012014 $011,00 Ajuda carro de som 2 parcela ((is, 

01(10/2014 300.00 Ajuda de custo viagem 
(10/10/2014 .300.00 Confocço de ócuio (tia. 1.090) 

[02/10/2014 450,00 Construçio de tmulo (lis. 793) 

139 
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02/1(1/2014 200,00 Passagem 	t 	combustivel 	p 
Itapiranga (fia. 1092). 

0110/2014 20,00 Ajuda de custo  
200,00 Ajuda 	de 	custo 	para 	reuniio 

Elizang,21a Utnetra (tis 	8) 
16/10/2014 5.300,00 Comissão de formatura da tttrnia de 

L_ 
26O9i21)14 220,00 

odontoJo8taFONManau (í'.
200,00 

Agua, sopor,refrigeirante. Reunião 
na zona leste ((Is .714) 

1000,00 Professores do comitê 
L25/0912014 50.00 Ajuda de custo pgem ((Is. 720) 
.16/09/2014 00 Ajuda de custo para sa'ar krn 13 

25/09/2014 50.00 Ajuda de custo para voltar Careiro - 

100,00 
Área Ramal  
Ajuda de Tási do Zumbi para Rodo 3/09/24314 
passagem Manau-Teí6 ((Is. 727) 

118/09t2014 IJJO0.00 Ajuda de custo para viajar a 
Manac.apuru-Am 

26/09/2014 500.00 
Ajuda de custo passagem Maus 26/09/2014 360M0 
((la. 733) 
Ajuda de custo para viagem a Teí& 24/09/2014 200,00 

30/10/2014 1 200,00 Ajuda de custo para reuniào da 
_____ tizangeIa ((is. 785) - 

30]4,OO Ajuda de custo para ãgua ((Is 7) 
30/09/2014 1 70,00 Ajuda de custo transporte ((Is. 787) 
01/10/2014 800.00 Ajuda de custo de Saci Careiri.i 

Castanho - r parcela (Tia. 788) 
01/10/2014 300,00 Ajuda de custo viagem 120 

_ 
300.00 

comunidade Boa Esperança (fi. 791) 
02/10/2014 Con(e5i4o de óculos ((is. 7)2) 
02/10/2014 200.00 Passagem 	e 	combustível 	p 

Itapiranga ((Is. 794)  
01/10/2014 20.00 Ajuda de custo ((Is. 797) - - 
30/09/2014 1200.00 Ajuda de custo para reunião 

17/10,2014 	1.050.00 Ajuda d 	custo cesta básita 30 para 
formandos CIE5Ã (lis. 820) 

23/10/2014 750.110 Passagens do ida e vol [a para votar 
___ em itacuatiara ((Is. 821) 

22J10/2014 600.410 	Transporte de eleitores - parada gay 
- para 
pagamento de aiuguel de camiolt5o 
+ transporte ((Is 8221 

22/10,2014 750.00 	Aluguei de 01 ónibu8, 04 vans e 
gasolina para 06 carros - zona svl 
zona norte 

23/09/2014 1.003,00 	Ajuda de custo equipe para gasotina 
L... alimentação (fls 8ôt'.) 

Em segundo lugar, chama atenção o modus operandi do 
esquema orquestrado e executado dentro do próprio comitê de campanha de 

José Meio, candidato a reeleger-se governador. 

Nesse contexto, os dois agentes e o delegado da Polícia 

Federal que atuaram no caso foram uníssonos em confirmar, tanto 
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extrajudicialmente como em juízo: a) de início, o livre acesso até uma das 

salas do comitê do candidato, sem nenhuma necessidade de identificação; 

b) existência de uma segunda sala, esta monitorada por seguranças, em que 

eleitores constantemente entravam para logo depois saírem, sempre com 

intermediação de Nair Biair; c) presença também do pastor Moisés, de 

relevante papel na campanha e que, assim como Nair, estava no primeiro 

evento de 21.10.2014; d) Nair foi apresentada a quem estava no recinto como 

assessora de José Meio e que, se os eleitores precisassem de qualquer coisa, 

bastaria pedir a ela. Extraio do aresto regional (fis. 40-48): 

Já na segunda operação, ocorrida em 24 de outubro de 2014, tendo 
em vista o recebimento de novas denúncias no sentido de que o ora 
Representado, Pastor MOISES BARROS estaria cooptando pastores 
de igrejas evangélicas menores, com o fim de comprar os votos dos 
fiéis, nova missão policial foi envidada a fim de averiguar a 
veracidade de tais informações, ocasião na qual dois outros policiais 
federais - LOYANNE LARISSA RUFINO DE LIMA e JAIRO DE 
ALMEIDA CRUZ -, encaminharam-se até o local e assistiram uma 
reunião política ocorrida no interior do comitê eleitoral de JOSÉ 
MELO, então candidato à reeleição. 

Do auto de Prisão em Flagrante de NAIR QUEIROZ BLAIR e 
KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO, extraio do testemunho 
do Condutor destas, o Delegado de Polícia Federal EMERICH 
LENTZ MARTINS (fls. 178-1 79): 

"QUE ontem recebeu uma ligação do informante aduzindo que 
no dia de hoje por volta das 8h da manha haveria uma reunião 
na av. Ephigênio Saies, ao lado da empresa 01, local,  em que 
funcionaria o comitê de campanha do candidato JOSE MELO, 
onde haveria distribuição de dinheiro para compra de votos; 
QUE acionou dois policiais para fazer o levantamento do 
referido endereço sendo confirmada a procedência da 
informação; QUE em razão dos fatos narrados deslocou-se às 
08h115min de hoje juntamente com três equipes policiais a fim 
de confirmar a procedência da denúncia; QUE de acordo com 
o planejamento designou os policiais JAIRO e LOYANNE para 
participar da reunião, sendo que os demais policiais 
permaneceram do lado de fora do comitê eleitoral; QUE por 
volta das 09h30 min recebeu uma ligação da escrivã 
LOYANNE que solicitava que fosse abordada uma mulher com 
roupa de "oncinha" que estava em um veículo Siena de cor 
prata; QUE a policial informou que referida pessoa havia 
entrado em uma sala, onde havia movimentação de pessoas, 
fazendo crer que seria o local onde estava havendo a entrega 
de valores; QUE após identificar a pessoa indicada e veiculo 
deixou que o veículo fosse conduzido para fora do recinto, a 
fim de abordar mais a frente, evitando assim comprometer o 
serviço em curso; QUE no momento em que o veículo estava 
em uma rua perpendicular à avenida citada foi interceptado 
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pela equipe policial, sendo encontrado em poder de KARINE 
CRISTIANA DA COSTA BRITO o valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais): QUE esta era a pessoa que estava trajando 
roupa com estampa de onça; QUE durante a entrevista 
KARINE informou que a quantia encontrada dentro de sua 
bolsa pessoal era parte de seu salário, valor este que havia 
sacado de sua conta corrente; QUE após solicitar o extrato 
para comprovar a origem do valor, foi apresentado um da CEF 
que não fazia referência ao valor citado; QUE deu voz de 
prisão a KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO na presença 
da APF MARLUCI, determinando a esta a condução de 
KARINE até esta Superintendência de Policia Federal e ato 
continuo retornou até o comitê eleitoral onde determinou a 
entrada das outras equipes a fim de verificar eventuais valores; 
QUE ao entrar no comitê o APF JAIRO apontou a sala onde 
estava havendo a entrada e saída de pessoas, local este 
em que se acreditava estar havendo distribuição de 
dinheiro para fins de corrupção eleitoral; QUE ao entrar na 
sala encontrou NAIR QUEIROZ BLAIR ( ... )" 

Denoto que o testemunho do Delegado LEON é perfeitamente 
coerente com o testemunho dos policiais LOYANNE e JAIRO. A fim 
de melhor elucidar meus nobres Pares acerca do arcabouço 
probatório contido nos autos, colacionarei os trechos mais relevantes 
de ambos. 

Do depoimento da testemunha JAIRO DE ALMEIDA CRUZ, 
policial federal, também destacado pelo Delegado Federal 
EMERICH LENTZ MARTINS, para acompanhar a reunião 
promovida pelo Pastor MOISÉS BARROS no dia 24/10/2014, 
destaco (fls. 182): 

"QUE compôs equipe policial juntamente com a APF 
LOYANNE a fim de apurar denúncia de eventual crime de 
corrupção eleitoral em local indicado na av. Ephigênio Saies; 
QUE participou do evento promovido pelo pastor MOISES 
BARROS; QUE presenciou o momento em que este pediu o 
apoio em favor do candidato JOSÉ MELO, chamando todos à 
vitória no próximo dia 26 de Outubro de 2014; QUE 
presenciou a movimentação de pessoas em determinada 
sala durante todo o evento; QUE viu o momento em que 
NAIR OUEIROZ BLAIR foi apresentada pelo pastor MOISES 
BARROS como assessora do governador JOSÉ MELO; 
QUE presenciou momento em que NAIR falou ao público 
presente; QUE viu NAIR entrar e sair várias vezes da sala 
suspeita durante todo o evento; QUE viu o momento em 
que uma mulher trajando roupa com estampa de onça 
entrar e sair da sala sob suspeição, que agora sabe 
chamar-se KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO; QUE viu 
o momento em que o DPF LEON EMERICH deu voz de prisão 
a NAIR QUEIROZ BLAIR". 

Após apresentação de defesa dos Representados, designei data 
para oitiva das testemunhas, ocasião em que foram ouvidos, 
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desta vez em juízo, o Delegado LEON e as testemunhas 
LOYANNE e JAIRO a fim de que propiciar a instrução do 
presente processo, ocasião na qual foram ouvidas as 
testemunhas acerca do que haviam presenciado na data de 
24/10/2014, durante a reunião promovida pelo Pastor MOISES. 

Naquilo que é relevante ao deslinde do feito e considerando que 
em juízo as testemunhas ratificaram suas declarações 
prestadas junto à Polícia Federal, colaciono apenas os pontos 
mais relevantes e elucidativos dos mencionados testemunhos: 

Devidamente compromissado, o Delegado LEON EMERICH 
LENTZ MARTINS (fls. 1444) afirmou que: 

05:29 - Naquela data estava ocorrendo uma reunião aberta e 
quem conduzia aquela reunião ( ... ) era o MOISES BARROS; 

Acerca da prisão da KARINE: 06:10 - Enquanto dois 
policiais estavam acompanhando um evento que era aberto 
( ... ) o restante das nossas equipes policiais estava fora. A 
gente não queria fazer uma abordagem, por mais que fosse 
aberta, que gerasse qualquer repercussão ( ... ). Então a gente 
aguardou. Foi dada informação que essa pessoa 
possivelmente teria recebido dinheiro. A gente fez a 
abordagem na saída, interceptamos o carro na rua ao lado 
e verificamos que essa mulher estava com quatro mil 
reais, em dinheiro vivo, que acredito tenha recebido ali no 
evento. 

07:30 determinei à equipe policial que fizesse uma revista 
em todos os presentes em todos os veículos. Na bolsa da 
NAIR o valor de sete mil e setecentos reais em dinheiro 
vivo. 

11:35 - Após a gente abordar a KARINE, eu coordenando a 
ação, entramos no local. ( ... ) Entrei onde houve indicativo de 
que teria sido dado dinheiro à KARINE e lá eu identifiquei a 
NAIR. No momento eu considerei que foi a NAIR que ofereceu 
esse dinheiro à KARINE em razão do dinheiro que foi 
apreendido com ela, KARINE. 

12:40 - Esses documentos vieram necessariamente do local 
da ocorrência, recolhidos pelos policiais ali presentes, 
colocados em um malote e entregues para a autoridade policial 
que lavrou o flagrante. 

35:25 - toda a cadeia de custódia foi observada. 

LOYANNE LARISSA RUFINO DE LIMA, escrivã da Polícia Federal 
(fls. 1447) asseverou o que segue: 

2:50 - (...) Não houve qualquer impedimento. Nós 
estacionamos, descemos. Foram inclusive nos conduzindo. 
4:14 - quando nós chegamos pra sentar eles nos 
colocaram em duas cadeiras que estavam vazias, de frente 
para uma sala pequena que tinha uma movimentação 
diversa. Ao mesmo tempo que eles faziam orações e 
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conversavam uns com os outros eles falavam tão baixo que a 
gente sequer escutava. Pediam para não filmasse ( ... ) 

05:40 - Ele (o Pastor Moisés) falava que era uma reunião de 
apoio ao MELO e qualquer coisa que as pessoas 
precisassem, qualquer das pessoas ali, poderiam procurar 
a senhora que estava ao lado dele, que ele apresentou 
como a NAIR. 

05:00 - Ele (o Pastor Moisés) apresentou para a comunidade 
que estava ali ( ... ) como uma pessoa milionária, mas que o 
metal não lhe havia subido à cabeça. QUE FALAR COM ELA 
QUALQUER COISA QUE PRECISASSE ERA O MESMO QUE 
FALAR COM O MELO (...) 

05:50 - Eles pediram que não filmasse, que eram um momento 
íntimo deles, continuaram com algumas orações, ela (NAIR) se 
dirigiu ao público ( ... ) ... sempre controlavam a sala que por 
acaso nós - eu e o outro colega policial -, sentamos 
exatamente em frente a sala ( ... ) foi falado na 
Superintendência que poderiam haver reuniões estranhas. 
06:26 - Então parecia haver duas reuniões: uma dentro da 
sala e uma fora. E era ela (NAIR) que entrava e saía da sala. 

06:30 - Era ela que sempre entrava e saía dessa sala. 

Advogado: Ela entrava e saía da sala acompanhada de 
pessoas? 

06:36 - Sim. Tinha alguns rapazes com as camisetas 
coloridas que pareciam funcionar como seguranças. Ela 
sempre pedia que eles ficassem próximos da sala 
controlando a movimentação. 

Adv: Quantas pessoas estavam naquele local? 

11:00 - Mais de cinquenta.., entre cinquenta e setenta 
pessoas. Não sei precisar. 

Adv: E quanto à movimentação de entrada e saída do galpão 
(local em que ocorrida a reunião), a Senhora verificou que isso 
ocorria livremente? Ou havia uma restrição? 

11:13 - Não. Não havia restrição. Tinha o estacionamento. As 
pessoas entravam. Inclusive nós entramos. Eles falaram: se 
não deixarem entrar vocês não entram, claro. Mas não fomos 
impedidos em qualquer momento. Pelo contrário. Até nos 
conduziram pra dentro. 

[. . .1 

12:26 - Falavam muito das eleições. No domingo, que havia 
pessoas ali que eles sabiam que estavam funcionando como 
espiãs ( ... ) havia muita referência ao segundo turno das 
eleições. 

Adv: A Senhora e o outro policial chegaram como se fossem 
pastores? 

15:10 - Descaracterizados, com roupas comuns, sem arma 
aparente. Não houve qualquer bloqueio no momento da 
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entrada. Entramos sem estar com roupa ostensiva e armas. 
Mas em qualquer momento foi questionado. 

[. . .1 
Adv: Em algum momento a Senhora se identificou para 
alguém? Ou não? 

19:49 - Não foi necessário. 

20:50 - Nos foi passado o nome de uma igreja, de onde nós 
viríamos em tese, mas não foi necessário em qualquer 
momento falar. 

JAIRO DE ALMEIDA CRUZ, Escrivão de Polícia Federal 
(fls. 1449), prestou testemunho nos seguintes termos: 

00:51 - Chegamos no local, eram mais de oito e trinta da 
manhã ( ... ) no local não fomos impedidos por ninguém ( ... ) a 
reunião já havia começado ( ... ) fomos até direcionados por 
alguns membros que estavam lá." 

02:20 - O pastor MOISÉS apresentou a Senhora NAIR 
como uma ASSESSORA DO CANDIDATO JOSÉ MELO. Uma 
pessoa - acho que foi em tom de brincadeira - UMA PESSOA 
PODEROSA, MILIONÁRIA, mas que o dinheiro não tinha 
subido à cabeça e a Sra. Nair fez uma breve apresentação e 
em seguida o Pastor Moisés passou a recolher uma lista 
levada pelos membros da igreja. Há de se destacar que 
quando chegamos havia uma espécie de segurança em alguns 
pontos estratégicos. Inclusive existia uma sala quase na frente 
da nossa posição onde, durante todo aquele evento, a 
Sra NAIR entrava e saía por diversas vezes. Cheguei a 
presenciar ela colocando o segurança na frente daquela sala. 

03:46 - A reunião depois encerrou. Notei também uma 
entrada e saída de diversos membros naquele recinto, 
naquela sala e atentei pra minha colega que a gente 
ficasse de olho. Uma das pessoas entrou, uma senhora 
que trajava uma estampa de onça, se não me engano 
Sra. KARINE. Nós vimos quando ela saiu e minha colega 
seguiu e viu que ela entrou num carro Fiat Siena e nós 
passamos uma mensagem para o Delegado que 
comandava a operação, Delgado Leon, pra que fizesse 
alguma abordagem. 

06:35 - Ela (a NAIR) foi apresentada como assessora do 
então candidato JOSÉ MELO e que falar com ela era o mesmo 
que falar com o candidato JOSÉ MELO. 

08:15 - Em determinado momento ele (Pastor Moisés) pediu 
para que ninguém filmasse ou gravasse aquele evento. 

Adv: a Sra. NAIR, ela circulava por todo o ambiente? Qual 
era o trajeto dela? 

09:25 - Sim, inclusive a sala, a, suspeita sala que a gente 
achou que estava havendo uma possível distribuição de 
dinheiro ou coisa parecida. Ela entrava e saía diversas 
vezes. Inclusive entrava acompanhada com alguém e 
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depois essa pessoa saía. E ficava assim, andando pelo 
recinto e mais entrando e saindo dessa sala. 

Adv: Ao adentrar ao local da reunião, se foi questionado o seu 
nome, de onde vinham a igreja de que participam? 

10:35 - Nós adentramos com o veículo. O local estava aberto. 
Descemos do veículo e NINGUEM NOS INTERPELOU 
PERGUNTANDO SE ÉRAMOS DE ALGUMA 
CONGREGAÇÃO, apesar de já termos combinado com a 
autoridade policial que caso perguntassem nós nos 
passaríamos como pastores de uma igreja da Zona Leste. 

Adv: o que fez vocês terem a atenção dirigida pra essa sala, 
especificamente? Já que tinha tanta coisa acontecendo: gente 
orando, cantando, café da manhã... 

12:55 - É que era uma movimentação muito atípica. Muita 
gente, desde o começo, adentrava e saía desta sala. 

13:28 - Tinha um segurança colocado pela Senhora NAIR 
BLAIR na frente daquela sala. 

Em terceiro lugar, verifico que Nair Biair, ao prestar 

esclarecimentos à autoridade policial - devidamente acompanhada por seu 

patrono - acerca dos R$ 7.700,00 em espécie sob sua posse, consignou que 

esse valor seria utilizado em viagem a Bruxelas que ocorreria na tarde do 

mesmo dia - repita-se, 24.10.2014 - após cirurgia em tese ocorrida semanas 

antes. 

Todavia, como bem ressaltou a Corte Regional, trata-se de 

versão completamente dissociada da realidade, em especial pelas 

circunstâncias a seguir: a) tratar-se de assessora de campanha do candidato 

José Meio, não sendo crivei viagem ao exterior faltando apenas dois dias para 

segundo turno; b) a passagem aérea sequer havia sido adquirida, dentre 

outras circunstâncias. Confira-se (fls. 50-58): 

NAIR QUEIROZ BLAIR, por sua vez, quando interrogada junto à 
Polícia Federai - devidamente acompanhada de sua advogada 
ANA CLAUDIA CASTRO DE HOLANDA (fls. 183-1 86, dos autos) -, 
prestou informações contraditórias, algumas pouco factíveis e, 
posteriormente, orientada pela mencionada causídica, invocou 

direito de permanecer caiada: 

"Perguntado o que estava fazendo na manha de hoje na 
av. Ephigênio Saies, no imóvel em que funciona um comitê de 
campanha eleitoral, respondeu QUE estava fazendo uma 
oração com a pastora RAIMUNDA; QUE perguntado o 
sobrenome da referida pastora, respondeu não saber; QUE 
perguntado porque razão se dirigiu na data de hoje até referido 
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comitê de campanha eleitoral, respondeu QUE foi convidada 
para participar de um café da manhã com um grupo de 
pastores, ocasião em que intencionava receber uma oração 
personalizada, tendo em vista uma viagem que faria hoje às 
15h30 mm; perguntado para onde desejava viajar e com que 
finalidade, respondeu QUE pretendia viajar para 
Bruxelas/Bélgica de volta para casa onde encontraria seus 
filhos. Perguntado onde está o bilhete de passagem aérea, 
respondeu QUE iria comprar o bilhete na empresa TAP, 
localizada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, vez que 
em razão da urgência não estava conseguindo realizar a 
compra pela internet; perguntado se tem residência em 
Manaus, respondeu QUE não; QUE chegou em Manaus há 
duas semanas aproximadamente em razão de tratamento 
médico que está realizando com o Dr. Sinesio Talhare; QUE 
não possui residência fixa no Brasil; QUE em razão da 
empresa que possui.(ANS&D) prestou serviço para a 
Secretaria de Estado de Segurança Pública através da 
SEASGE QUE referida empresa prestou serviços na área de 
monitoramento e segurança digital QUE em razão dos 
compromissos citados entrou no Brasil no dia 09 de Junho de 
2014; QUE desde então ficou viajando entre as cidades de 
Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 
Manaus/AM ( ... ). Que sacou dois cheques no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 14 de outubro de 2014; 
perguntado qual foi o objetivo de sacar referida importância: 
informou que era para suas despesas pessoais e para pagar 
uma cirurgia com o médico acima citado, o que não ocorreu; 
perguntado porque mudou a versão anteriormente dada a esta 
autoridade policial, visto que informou durante a entrevista que 
havia sacado o valor de R$ 336.493,54 (trezentos e trinta e 
seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e 
quatro centavos) conforma consta do extrato da Conta 
n° 2 56311-0 - Ag.3739 do Banco Bradesco, respondeu que a 
partir deste momento deseja não responder mais nada uma 
vez que não tem condições psicológicas; perguntado se na 
manhã de hoje falou à plateia presente no comitê de 
campanha eleitoral localizado na av. Ephigênio SaIes, 
respondeu que somente falará na presença de um juiz; ( ... ) 
perguntado porque razão encontrava-se na bolsa da 
interrogada cinco recibos nos valores de R$ 750,00, 
R$ 1.050,00, R$ 1.000,00, R$ 600,00 com referência a aluguel 
de ônibus, compra de combustível, ajuda de cesta básica, 
passagem de ida e volta para votar em Itacoatiara/AM, 
transporte de eleitores para parada gay, além de uma carta 
manuscrita dirigida ao governador José MeIo em que é pedido 
uma residência, e 11 (onze) listas de contabilidade com 
referência a Eleições 2014 Governador José MeIo respondeu 
que referida documentação não estava na bolsa da 
interrogada, perguntado se a interrogada está sugerindo que 
esta autoridade policial ou qualquer outro policial federal está 
plantando provas contra a interrogada, respondeu que a partir 
deste momento a Dr. Ana Cláudia Castro de Holanda orientou 
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sua cliente, a ora interrogada, a não responder mais nenhuma 
pergunta [...]" 

Frise-se que embora NAIR QUEIROZ BLAIR tenha negado, 
quando interrogada junto à Polícia Federal, que os documentos 
apreendidos em sua bolsa lhe pertencessem, o mesmo não fez 
em juízo quando da apresentação de sua contestação. Nesta, 
não negou nem que tais documentos lhe pertencessem e nem 
mesmo a veracidade dos mesmos. 

Acerca das contradições nas declarações prestadas pela ora 
Representada, NAIR QUEIROZ BLAIR, também se manifestou o 
d. Procurador Regional Eleitoral em seu bem lançado parecer, 
acostado aos autos (fis. 1943-1 944): 

"Como se vê, a representada NAIR BLAIR em momento algum 
apresentou justificativa minimamente plausível sobre a origem 
do dinheiro e documentos apreendidos em sua posse de forma 
a comprovar a inveracidade das alegações feitas pela 
Coligação representante e o contexto fálico-probatório 
apresentado. 

A representada afirmou aos policiais que faria uma viagem 
à Bélgica naquele dia e por isso teria a quantia em dinheiro 
em sua bolsa. No entanto, não fez nenhuma prova dessa 
versão, deixando de apresentar passagem aérea ou 
qualquer comprovante da suposta viagem, não sendo crivei 
que estava indo ao aeroporto comprar a passagem, à vista, 
para o exterior naquele mesmo dia. 

Aliás como se constata nas suas versões, estranhamente, ela 
supostamente viajaria logo depois de ter passado por uma 
cirurgia. Não foi apresentado sequer prontuário médico ou 
exame pré-cirúrgico que atestasse qual seria sua 
enfermidade ou a necessidade de realizar um 
procedimento cirúrgico. Por outro lado, quando questionada 
se estava alegando que Polícia Federal havia plantado os 
documentos dentro de sua bolsa, a representada recusou-se a 
responder e quando teve oportunidade de manifestar em 
contestação, não apontou tal conduta dos policiais. 

Além de não ter se desincumbido do ônus de comprovar a 
alegação, difícil crer que uma pessoa sem passagem aérea, 
nem portando mala com pertences pessoais, tendo consigo 
apenas documentos relacionados a um candidato a governo, 
iria ao aeroporto com sete mil reais para comprar, no dia da 
viagem, uma passagem para o exterior e em seguida já 
embarcar. 

Com efeito, não foram encontradas malas ou qualquer 
indícios de que a representada faria uma viagem para o 
exterior naquele dia. Com  todos os materiais de 
propaganda que foram apreendidos na posse de NAIR 
somados com as listas e sua atividade naquele dia na 
reunião e as afirmações no discurso do pastor MOISÉS 
BARROS que ela era diretamente ligada ao candidato José 
Meio, é evidente e inconteste que trabalhava em apoio 
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deste sendo irrazoável que justo na antevéspera do pleito, 
em plena campanha eleitoral, ela faria uma viagem abrupta 
para outro país. 

Resta patente a inverossimilhança das afirmações da 
representada, que incorreu em completa contradição ao 
tentar, de diversas formas, explicar a origem do valor em 
dinheiro em sua posse e dos documentos encontrados 
consigo." 

Assiste inteira razão ao d. Procurador Regional Eleitoral. Quando do 
seu Interrogatório Policial NAIR BLAIR negou que os documentos 
apreendidos pela Polícia Federal dentro de sua bolsa fossem seus. 
Todavia, não o fez em juízo, mesmo em face do princípio da 
eventualidade. 

Ademais, não é crível que uma pessoa que portasse dinheiro para 
pagar uma cirurgia (que teria feito ou que faria) não trouxesse 
consigo também qualquer laudo ou exame médico, mas apenas 
material de propaganda política, dinheiro em espécie e recibos. 

Também não é factível que alguém que fosse viajar para o exterior 
no início da tarde do mesmo dia ainda não tivesse comprado a 
passagem e nem portasse consigo qualquer mala ou mesmo valise. 

Muito menos é razoável supor que a ASSESSORA de JOSÉ 
MELO, conforme qualificada na fala do Pastor MOISÉS, aquela 
que atuava como um canal direto com o então Governador e 
candidato à reeleição, JOSÉ MELO, fosse viajar para o exterior 
às vésperas do pleito. Extraio da exordial, a citação de um 
trecho do testemunho de LOYANNE LARISSA RUFINO DE LIMA, 
escrivã da Polícia Federal (fis. 08): 

"Que em seguida o pastor MOISÉS apresentou NAIR 
QUEIROZ BLAIR como assessora e que ao falar com ela 
era o mesmo que falar com MELO" 

Embora o Pastor MOISÉS BARROS em sua contestação (fis. 1262-
1270) negue que tenha praticado compra de votos não nega, em 
nenhum momento, que tenha proferido tais palavras. Ou seja, o 
Pastor MOISÉS, pelo Princípio da Eventualidade, admite que indicou 
NAIR BLAIR, durante uma reunião promovida pelo mesmo, em que 
congregavam várias igrejas evangélica, como um canal direto com o 
Governador JOSÉ MELO ("falar com ela era falar com MELO") 

Do testemunho da Policial LOYANNE, em juízo, destaco (fis. 1444) 
acerca do tema: 

"05:40 - Ele (o Pastor Moisés) falava que era uma reunião de 
apoio ao MELO e qualquer coisa que as pessoas precisassem, 
qualquer das pessoas ali, poderiam procurar a senhora que 
estava ao lado dele, que ele apresentou como a NAIR. 

05:00 - Ele (o Pastor Moisés) apresentou para a comunidade 
que estava ali ( ... ) como uma pessoa milionária, mas que o 
metal não lhe havia subido à cabeça. QUE FALAR COM ELA 
QUALQUER COISA QUE PRECISASSE ERA O MESMO QUE 
FALAR COM 0 MELO ( ... )" 
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Da mesma forma, a Representada NAIR QUEIROZ BLAIR, em sua 
contestação (fis. 1274-1 284), que embora negue que tenha praticado 
compra de votos não nega, em nenhum momento, que tenha estado 
presente ao mencionado evento político, ou mesmo que tenha 
trabalhado na campanha eleitoral do Governador José Meio ou, 
ainda, que a forma como qualificada pelo pastor MOISES, na 
mencionada ocasião, não fosse verídica. 

[ ... ] 
Ainda em sede de contestação (fis. 1279), NAIR torna a afirmar que 
"tinha uma viagem marcada para o dia 24 de outubro de 2014 para 
Bruxelas/Bélgica". 

Tal tese totalmente desprovida de razoabilidade, ou mesmo de 
qualquer elemento concreto que pudesse ampará-la é repetida 
quando da contestação, ou seja, mais de 4 (quatro) meses após a 
data da prisão da Representada e em que pese o largo decurso de 
tempo, NAIR BLAIR não traz aos autos qualquer elemento a 
corroborar sua tese. 

A considerar-se que NAIR teria sido presa após às 09h30, do dia 
24/1012015, como pretendia viajar (i) às 15h30, (ii) do mesmo dia, 
(iii) para o exterior, se (iv) nem ao menos havia comprado a 
passagem? E se pretendia ainda dirigir-se para a empresa onde 
compraria tal passagem, em dinheiro, como não portava 
consigo qualquer bagagem, ou mesmo pertences pessoais? 
Ademais, segundo consta do Auto de Apreensão, foi apreendido 
com NAIR apenas dinheiro em espécie, mais especificamente, 
R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). Nenhum cartão e nem 
mesmo Euros foram encontrados com a Representada. Assim, 
considerando que a moeda oficial da Bélgica é o Euro, também resta 
a lacuna acerca de como a Representada pretendia manter-se 
naquele País, mesmo que por brevíssimo tempo. 

Contudo, de fuicral importância registrar que não é apenas a 
ausência de contestação específica dos fatos, pelos Representados 
MOISES BARROS e NAIR BLAIR que conduzem à inarredável 
conclusão de que houve o cometimento de ilícito eleitoral na data de 
24/10/2014, no comitê do Governador e candidato à reeleição, JOSE 
MELO, mas o conjunto probatório contundente, robusto e harmônico 
neste sentido. 

É este, também, o convergente posicionamento do d. Procurador 
Regional Eleitoral, esposado no seu parecer: 

"Por outro lado, a defesa alega que a reunião política que 
ocorreu o flagrante não estava atrelada a qualquer compra de 
votos. Entretanto, após análise criteriosa dos depoimentos e 
das provas, o que se verifica é exatamente o contrário. Ficou 
clara a intenção dos representados de utilizar-se da reunião 
para promover os candidatos de forma inidônea, oferecendo 
vantagens aos eleitores em troca de votos. ( ... ) 

Da narração de ambos os agentes policiais que participaram 
da reunião na igreja, foi evidenciado o objetivo da reunião entre 
os pastores e assessores do candidato ao cargo de 
Governador do Estado do Amazonas. Tendo sido realizada 
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durante todo o encontro propaganda do candidato e prometido 
pelo pastor MOISES que se JOSE MELO fosse eleito, daria 
toda a ajuda necessária às pequenas igrejas evangélicas Os 
documentos já mencionados, relacionados à prática da compra 
de votos, constituem-se em recibos, dinheiro, listas de nomes 
de eleitores, serviços e atendimentos, caras de pessoas 
pedindo ajuda financeira e material de propaganda eleitoral 
encontrada no comitê e no carro com outros pertences da 
representada NAIR BLAIR. Quanto aos recibos, todos se 
referem a pagamentos feitos por NAIR BLAIR e EVANDRO 
MELO (irmão do Governador José Meio), destinados a suprir 
gastos de campanha, custear transporte de eleitores, bem 
como patrocinar toda sorte de pedidos feitos por eleitores em 
troca de votos." 

Estou em consonância com o parecer Ministerial eis que os 
documentos apreendidos com NAIR QUEIROZ BLAIR denotam 
ostensiva e claramente a compra de votos perpetrada pela mesma. 
Basta breve leitura ao auto de apreensão para aferir a veracidade de 
tal assertiva. 

A Polícia Federal apreendeu, às 09h40 do dia 24110/2014, no 
comitê de campanha eleitoral localizado na Av. Ephigênio Saies, 
em poder de NAIR QUEIROZ BLAIR (fis. 57-60): 

"R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em espécie; 

1 recibo nominado de NAIR BLAIR, no valor de R$ 750,00 para 
aluguel de 01 ônibus, 04 vans e gasolina para 06 carros - zona 
sul - zona norte; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO/NAIR de R$ 1.050,00 
para ajuda de custo básica 30 para formandos; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO/NAIR de R$ 750,00 para 
passagens de ida e volta para votar em Itacoatiara/AM; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO de R$ 1.000.00 para 
aluguel de Ora Simone Corpas; 

1 recibo nominado de EVANDRO MELO de R$ 1.000.00 para 
Dra. Ane Bandeiras; 

1 recibo nominado de NAIR de R$ 600,00 para transporte de 
eleitores parada gay - para pagamento de aluguel de caminhão + 
transporte; 

Uma nota fiscal n° 000.000.004 da AGÊNCIA NACIONAL DE 
SEGURANÇA E DEFESA ANS&D, CNPJ: 13.720.046/0001-27 no 
valor de R$ 1.000.000,00; 

1 ofício n° 320/2014-SEASGE/SSP-AM, datado de 20 de agosto 
de 2014; 

7 laudas do "Relatório de acompanhamento da execução do 
serviço" - Contratante: Secretaria de Segurança Pública. 
Contratado: ASN&D. Valor: R$ 1.000.000,00. Número do 
processo 582/2014-SSP/AM; assinado por CEL PM RAIMUNDO 
RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e CEL QOBM RAIMUNDO 
RODRIGUES DA SILVA; 
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7 laudas de extratos do Banco Bradesco da agência 3739. 
Conta corrente 56311-0; 

13 laudas: uma carta manuscrita datada de 18/10/2014 ao 
Sr. Governador JOSÉ MELO; uma carta proposta da ANS&D 
datada de 12 Junho de 2014 no valor de R$ 1.000.000,00 
assinada por NAIR QUEIROZ BLAIR; onze laudas de 
contabilidades diversas; 

1 passaporte de cor verde em nome de NAIR QUEIROZ BLAIR 
expedido no dia 23 de outubro de 2014 e válido até 22 de 
outubro de 2015, numeração CX612742; 
o 13 fotografias do Governador JOSÉ MELO; 

14 recibos, sendo: três de R$ 1.000 (cada um); um de 
R$ 500,00; um de R$ 1.120; um de R$ 200,00; um de R$ 5.000,00; 
quatro de R$ 10.000,00 (cada um); dois de R$ 800,00 (cada um); 
um de R$ 300,00. 

16 laudas referentes exames médicos e cópia de documentos 
de SEBASTIANA e JADSON; 

26 laudas contendo 02 ofícios, planilha com nomes. RG's e 
CPF's de eleitores e nota fiscal eletrônica; 

26 laudas de material gráfico de campanha; 

40 laudas contendo materiais diversos com dados de eleitores; 
27 folhas e 20 recibos anexos; 

18 laudas de documentos de prestação de contas e 15 recibos 
anexos." 

Também foram apreendidos R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 
reais), em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), em poder de 
KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO - vereadora no município de 
Parintins/AM, filiada ao PSD (Partido Socialista Democrata), partido 
da base aliada da coligação do citado Governador - que estivera, 
minutos antes, com NAIR QUEIROZ BLAIR, na indigitada sala dentro 
do Comitê. Enfatize-se, por necessário, que KARINE igualmente não 
soube precisar a origem do mencionado dinheiro. 

Em quarto lugar, considero que a anuência do Governador 

José MeIo restou demonstrada por todo o contexto fático da espécie, com 

destaque para as circunstâncias de que os ilícitos foram praticados dentro do 

próprio comitê de campanha, envolvendo vultosos valores, grande número de 

beneficiários, e com participação de pessoas com acesso direto ao candidato - 

Nair Blair, pastor Moisés e Evandro MeIo (irmão do governador). 
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Em conclusão, os fatos, tal como se desenrolaram, evidenciam 

manifesta e nefasta captação ilícita de sufrágio vedada pelo art. 41-A da 

Lei 9.504/1997. 

2. Condutas vedadas (art. 73, 1 a III, da Lei 9.504/1997; 

fI. 64) 

A teor do art. 73, 1 a III, da Lei 9.504/1 997, veda-se a agentes 

públicos prática das seguintes condutas vedadas: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

- ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de Convenção 
partidária; 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas 
Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos que integram; 

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou 
indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar 
de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, 
partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, 
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado; [...] 

A alegação quanto à prática do ilícito em comento está 

intrinsecamente ligada ao tópico anterior. 

Com efeito, o dinheiro usado para pagar as ditas "ajudas de 

custo", constantes dos documentos apreendidos pela Polícia Federal 

em 24.10.2014, adveio de contrato entre o Governo do Amazonas e a ANS&D 

(de propriedade de Nair Biair, isto é, a assessora de campanha de José 

Meio que teve papei decisivo na compra de votos), no valor de 

R$ 1.000.000,00, para prestar serviços de segurança em Manaus/AM relativos 

à Copa do Mundo de 2014. 

Como bem ressaltou o TRE/AM - e, neste ponto, há 

convergência tanto dos votos vencedores como no vencido naquela Corte - a 
empresa foi contratada para "prestação de serviços cuja execução é 

duvidosa", logo no início do período eleitoral, com proprietária que não 
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só atuou na campanha de José Meio como também estava em posse dos 

documentos apreendidos no dia 24.10.2016 (inclusive nota fiscal relativa 

a esse contrato). 

Os numerosos vícios presentes em referida contratação 

transbordaram a seara da improbidade administrativa e repercutiram 

diretamente nas Eleições 2014 dado o contexto fático-probatório dos autos, em 

que a mesma pessoa, proprietária de empresa que forjou contrato milionário 

com o Poder Público, também desempenhou o papel de assessoria na 

campanha, vindo a utilizar os valores dessa contratação para fins 

absolutamente ilícitos. 

Para se ter ideia das inúmeras irregularidades que permearam 

a contratação, registro as seguintes: a) ausência de contrato escrito; 

b) ausência de licitação; c) os jogos ocorreram em 14, 18, 22 e 25.6.2014, mas 

o projeto básico é de 20.6; d) o relatório de serviços prestados possui como 

termo a quo a data de 12.6.2014, sendo que o projeto básico, repita-se, é 

de 20.6.2014. 

Tem-se o seguinte do aresto a quo (fls. 63-70 do aresto): 

Doutra banda, há de se questionar qual a origem do dinheiro 
empregada em tais operações. 
Do conjunto probatório carreado aos autos restou evidente que 
houve ostensivo desvio de recursos públicos, a pretexto de 
efetuar o pagamento de serviços supostamente prestados pela 
"Agência Nacional de Segurança e Defesa (ANS&D)", CNPJ 
n° 13.720.046/0001-27, que embora denominada Agência, é 
constituída como Associação Privada, contando com um único 
estabelecimento (sede) sito à St Sas Quadra 04 Lotes 09/10 Sala 
1012, SN Asa Sul - Brasília/DF. 
Conquanto a ANS&D tenha sido inscrita no CNPJ desde 26/05/2011, 
a nota fiscal emitida pela mesma, e apreendida em poder de NAIR 
BLAIR, no vultoso valor de R$ 1.000.000,00 (UM MILHAO DE 
REAIS) é apenas a quarta nota fiscal emitida pela mesma (nota 
fiscal n° 000.000.004). 

É de conhecimento público e notório, dada a repercussão nacional, a 
reportagem veiculada durante o Programa "Fantástico", em 
08/03/2015, com a chamada "Esquema de compra de votos no 
Amazonas tem até recibo" através do qual os repórteres Maurício 
Ferraz e Evandro Siqueira questionam qual seria o origem do 
dinheiro usado na suposta compra de votos e apontam que a 
suspeita é que tenha saído dos cofres públicos. Na mencionada 
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ocasião o Fantástico teria ido até o local onde a empresa está 
registrada, em Brasília, mas concluíra que essa agência só existe no 
papel. 

O d. Procurador, em seu parecer, ainda acrescenta: 

"Sabe-se que todas as pessoas jurídicas têm obrigatoriedade 
de entregar declaração da RAIS, independente de ter ou não 
empregados contratados. No caso, uma empresa que logrou 
uma contratação com o Estado para prestar serviços no valor 
de um milhão de reais nunca teve sequer um único empregado 
inscrito no sistema do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso 
evidencia a indiscutível irregularidade da empresa e total 
ausência de credibilidade e veracidade do respectivo balanço 
patrimonial." 

DA CONTRATAÇÃO DA ANS&D 

Toda a documentação juntada aos autos, oriunda da Secretaria 
de Segurança Pública demonstra a total falta de preocupação 
até mesmo com a "aparência de legalidade". O Governo do 
Estado, através da Secretaria de Segurança Pública pagou a uma 
empresa de fachada, o vultoso valor de R$ 1.000.000,00 (UM 
MILHÃO DE REAIS), sem a indispensável e prévia licitação, ou 
mesmo sem o indispensável processo de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação e, pasmem, até mesmo sem um 
contrato escrito! 

E ... ] 
Quanto ao critério utilizado na formação do preço, pela SSP/AM, o d. 
Procurador em seu parecer, destaca a seguinte incongruência 
perpetrada durante esta fase: 

"Outro ponto que chama atenção é o documento de 
fls. 402-403. Trata-se de uma proposta de serviços, subscrita 
por NAIR, datada de 19 de abril de 2013. feita pela ANS&D à 
Associação Nacional de Futebol do Chile, para uma partida de 
futebol no dia 24 de abril de 2013, prevendo o valor de 
$280.000.00 (duzentos e oitenta mil dólares). 

Essa "proposta" teria sido o parâmetro utilizado pelo governo 
do Amazonas para mensurar a razoabilidade do valor de um 
milhão de reais, objeto do contrato ora debatido nestes autos. 
Possivelmente, foi feita uma simples conversão de 280 mil 
dólares para o valor em reais. Entretanto, é mais do que óbvio 
que uma informação assim tão lacônica não atende à 
justificação de preço exigida pelo art. 26, III, da Lei 8.666/93." 

Conquanto tais condutas possam constituir também crime 
previsto na Lei de Licitações ou mesmo ato de improbidade 
administrativa, isso não inibe a atuação simultânea desta 
Justiça Especializada, na esfera específica de apuração dos 
ilícitos eleitorais. [...] 
1...] 
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Adiante, comentarei brevemente o histórico da mencionada 
contratação da empresa de NAIR BLAIR. 
Nos termos do ofício n° 246/2014-SEASGE/SSpAM de 10 de junho 
de 2014 (fls. 278/279), o Secretário-Executivo Adjunto da 
mencionada Secretaria pedia a contratação da empresa 
especializada, em caráter emergencial, para implementação de 
solução tecnológica de monitoramento móvel em tempo real: 

"Considerando que o evento Copa Mundo Fita Brasil 2014 tem 
início no dia 12 de junho do corrente ano. ( ... ) 

Considerando a grande responsabilidade do CICCR-AM em 
prover o monitoramento móvel em tempo real, permanente e 
ininterrupto das delegações e autoridades da Copa Fifa 2014. 
(...) 

Considerando não haver tempo hábil necessário ao 
procedimento dos trâmites referentes à instauração do referido 
procedimento licitatório, fins de proceder à aquisição em 
comento e que este tem suma importância ao Sistema 
Integrado de Segurança. 

Diante do exposto, solicito de Vossa Excelência, a contratação 
de empresa especializada, em caráter emergencial para 
implementação de solução tecnológica de monitoramento em 
tempo real, no sistema atual sistema implantado no Centro 
Integrado de Comando e Controle Regional do Amazonas 
(CICCR-AM)." 

Ocorre que, conforme apontado também pelo d. Procurador 
Regional Eleitoral, em seu parecer escrito acostado aos autos, o 
Amazonas sediou quatro jogos na Copa do Mundo. Tais jogos 
ocorreram nos dias 14, 18, 22 e 25 de Junho de 2014. 

O Projeto Básico, ou seja, a peça formal que instaura todo o 
procedimento de contratação, no caso em tela data de 20 de 
junho de 2014, ou seja, apenas 5 dias antes do prazo final para o 
término dos jogos relativos à Copa do Mundo no Amazonas 
(fls. 334-340). 

Conquanto o projeto básico se encontre datado de 20/06/2014, a 
Carta proposta da ANS&D, no valor de R$ 1.000.000,00 assinada 
por NAIR QUEIROZ BLAIR, e apreendida pela Polícia Federal, data 
de 12/06/2014 (Auto de apreensão, fls. 59, dos autos). Assim, 
temos que a Representada teria efetuado uma proposta, no 
valor de R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), oito dias antes 
da elaboração do Projeto Básico, instrumento através do qual 
se dá a especificação do bem ou serviço que será contratado 
pelo Estado. 

Referida Carta Proposta, conforme documento acostado às fls. 289, 
foi enviada à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP/AM, 
descrevendo o serviço e valorando-o em R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). Tal carta fora recebida por KARINE CASARA, 
gerente de compras da SSP-AM, em 2010612014. 

1. . .1 
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O relatório de "Acompanhamento" de serviços, que contém planilha 
de "Acompanhamento in loco", por sua vez (fls. 1140-1146), data de 
13 de agosto de 2014, embora que o último jogo tenha ocorrido em 
25 de Junho de 2014. 

Ainda segundo mencionado Relatório, os serviços prestados 
pela empresa contratada foram supostamente executados do 
dia 12.06.2014 até o dia 13.07.2014. 

Pois bem. Como a ANS&D poderia prestar um serviço que nem 
mesmo havia sido singularizado pelo contratante? Relembro 
que o Projeto Básico data do dia 20106/2014. 

Tais contradições ficam evidentes ao se confrontar os documentos 
acostados aos autos. No mesmo sentido é o parecer ministerial 
(fls. 1593-1594): 

[ ... ] 
Denote-se que os Representados não apresentaram, a despeito 
de todos os fatos narrados na exordial, qualquer prova como, 
por exemplo, recibos emitidos pela empresa ANS&D, notas 
fiscais, ou qualquer elemento apto a demonstrar a efetiva 
atuação da indigitada emprese na área de segurança digital. 
Tal constatação, somada à produção, a posteriori, de toda a 
documentação relativa à contratação da empresa ANS&D levam à 
conclusão de que os Representados forjaram uma contração que 
custou R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) ao Estado do 
Amazonas, sem qualquer prova no sentido de que o serviço foi 
efetivamente prestado (como, por exemplo, filmagens 
produzidas pelo nominado "monitoramento móvel"). 

O próprio relatório de execução do serviço é assinado 
unilateralmente pela SSP/AM, através de militares que não foram 
previamente designados para tanto, e nem mesmo demonstraram 
possuir qualificação técnica para fazê-lo e, ainda, sem sequer 
identificar qualquer funcionário da ANS&D que tenha trabalhado em 
seu objeto. 

Conclui-se, invariavelmente, que houve uma milionária 
operação de compra de votos custeada pelos Cofres Estatais. 

As nuances do caso, no meu sentir, demonstram de forma 

cabal que o dinheiro advindo do contrato entre o Governo do Amazonas e a 

empresa ANS&D foi indevidamente utilizado para abastecer a campanha de 

José Meio e comprar votos, nos termos do art. 23 da LC 64/1990, in verbis: 

"o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e 

notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para 

circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, 

mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral". 
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3. Conclusão 

O conjunto probatório revela elaborado esquema de compra de 

votos nas Eleições 2014 cujo início se deu mediante contratação forjada com o 

poder público, cujos respectivos - e vultosos - recursos foram empregados 

indevidamente para cooptar eleitores. 

Ante o exposto, pedindo as mais respeitosas vênias ao e. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator, e à e. Ministra Luciana Lóssio, 

nego provimento aos recursos ordinários e mantenho as sanções de perda de 

diploma e de multa imposta aos recorrentes. 

É como voto. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhora 

Presidente, a Coligação Majoritária Renovação e Experiência propôs 

representação eleitoral (fis. 2-26 do Volume 1), fundada na violação dos 

arts. 41-A e 73 da Lei 9.504-97, contra José Meio de Oliveira e José Henrique 

Oliveira, candidatos eleitos aos cargos de governador e vice-governador 

do Estado do Amazonas no pleito de 2014 pela Coligação Fazendo Mais Por 

Nossa Gente, bem como em desfavor de Nair Queiroz Biair, empresária, 
Moisés Barros, pastor evangélico, Paulo Roberto Vital de Menezes, 

Secretário de Segurança Pública, e ainda contra os integrantes da Polícia 
Militar Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho e Raimundo Rodrigues da Silva, em 

face de um alegado esquema operado pelos representados para a prática de 
diversos ilícitos eleitorais. 

A autora da ação narrou, em suma, os seguintes fatos: 

a) o representado pastor Moisés Barros estaria, na sede do 

comitê eleitoral dos candidatos majoritários demandados, 

cooptando pastores de igrejas evangélicas menores, com o fito 
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de compra de votos de fiéis, o que contava com a participação 

de Nair Queiroz Biair, também representada e que seria 

assessora do Governador José Meio e pessoa de inequívoca 

importância na campanha; 

Nair Queiroz Biair era pessoa responsável pela compra de 

votos dos eleitores vinculados às igrejas e também do 

indigitado apoio dos líderes religiosos, prática que teria sido 

adotada, inclusive, no primeiro turno da eleição no Estado do 

Amazonas; 

além disso, a referida representada era operadora de um 

esquema de desvio de recursos públicos para uso espúrio na 

campanha dos investigados por meio de empresa da sua 

propriedade denominada Agência Nacional de Segurança e 

Defesa - ANS&D, que prestou serviços à Secretaria de 

Segurança de Pública no valor de R$ 1.000,00, averiguando-se 

pagamento efetuado em período crítico da campanha eleitoral 

e vultoso saque em espécie também realizado no mesmo 

interregno. 

Requereu-se a condenação dos candidatos a governador e a 

vice-governador eleitos, José Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira, com a 

cassação dos registros ou dos diplomas dos representados, pelas práticas de 

conduta vedada e captação ilícita de sufrágio. 

Postulou-se, ainda, a imposição de multas, em grau máximo, a 

todos os representados, pelos ilícitos imputados. 

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por maioria, julgou 

procedente a representação (fls. 1.760-1.902 - Volume 8), a fim de cassar os 

diplomas dos candidatos eleitos, em face da configuração das infrações ao 

art. 41-A e 73, 1 e parágrafos, da Lei 9.504/97, bem como lhes aplicar a multa 

máxima de R$ 50.000 Ufirs, em razão da captação ilícita de sufrágio, e de 

30.000 Ufirs, em virtude da conduta vedada, ambas aplicadas como sanções 

pecuniárias de forma solidária (fi. 1.837 do Volume 8). Quanto aos demais 
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representados, foi imposta multa no mínimo legal, pela prática da conduta 

vedada do art. 73, 1, da Lei 9.504/97 (fis. 1.837-1.838 do Volume 8). 

Anoto, ainda, que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade 

passiva do pastor Moisés Barros, com a sua exclusão do polo passivo da 

representação, em face da imputação da conduta vedada, por se entender que 

ele não se qualificava como agente público apto à prática desse ilícito (fI. 1.781 

do Volume 8). 

Foram opostos embargos de declaração por Raimundo 
Rodrigues da Silva (fls. 1.943-1.953 do Volume 9), por José Meio de Oliveira 
(fis. 1.958-1.998 do Volume 9), por Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho 

(fis. 2.000-2.003 do Volume 9), por José Henrique Oliveira (fis. 2.006-2.030 

do Volume 9) e por Paulo Roberto Vital de Menezes (fis. 2.032-2.046 do 
Volume 9). 

Os cinco embargos de declaração foram desprovidos, à 

unanimidade, pela Corte de origem (fis. 2.256-2.232 - Volume 9). 

No caso, houve a interposição de recurso especial por Nair 
Queiroz Blair (fis. 2.048-2.081 - Volume 9, ratificado às fis. 2.606-2.639 do 

Volume 11), que alegou: 

a sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não se 

trata de agente público, nos termos do caput do art. 73 da Lei 

das Eleições, a ser sancionada com a penalidade de multa em 

face da configuração de conduta vedada; 

houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento 

para oitiva de testemunhas; 

evidencia-se a ilicitude da infiltração policial sucedida; 

não ficou configurada a conduta vedada do art. 73, 1, da 

Lei das Eleições, diante da ausência de elementares alusivas à 

autoria por parte de agente público e do uso de bens móveis 

pertencentes à administração pública; 

evidencia-se a ausência de provas para a condenação; 
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f) merece revisão a dosimetria da reprimenda pecuniária 

imposta acima do mínimo legal. 

Raimundo Rodrigues da Silva apresentou recurso 

ordinário (fis. 2.337-2.553 do Volume 10), no qual sustenta, em síntese, que: 

a decisão regional acolheu todos os argumentos lançados 

pela coligação autora, desconsiderando as provas 

apresentadas pelo recorrente, desde a condenação; 

atuou estritamente no desempenho das suas funções 

técnicas na Secretaria Executiva de Grandes Eventos, não 

tendo participado do processo de contratação da pessoa 

jurídica envolvida nos fatos apurados na representação. 

José Meio de Oliveira interpôs recurso ordinário (fls.2.385-
2.497 do Volume 10), argumentando que: 

houve ofensa aos arts. 41-A e 73 da Lei 9.504/97, arts. 50  

e inciso da Constituição Federal; arts. 22 e 23 da 

Lei Complementar 64/90; arts. 47 e 333 do CPC; art. 275 do 

Código Eleitoral e art. 20 da Res.-TSE 23.396; 

não houve a devida resposta do Tribunal a quo quanto às 

omissões e às contradições apontadas nos declaratórios 

opostos, o que demanda novo julgamento pela Corte de 

origem quanto aos seguintes pontos: 

- à preliminar de não observância do litisconsórcio 

passivo necessário em relação ao Coronel Dan Câmara, 

que não integrou a relação processual; 

ii - obscuridade na inversão do ônus da prova quanto à 

comprovação dos ilícitos; 

iii - omissão na análise da tese de busca e apreensão e 

da respectiva operação policial; 

c) não foi observada a exigência de litisconsórcio passivo 

necessário em face do Coronel da Polícia Militar Dan Câmara, 
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tendo apenas reconhecido a legitimidade dos integrantes do 

organismo policial indicados na inicial, funcionários de menor 

relevância no procedimento; 

d) há manifesta nulidade da operação policial e das provas 

que sustentam a condenação, em face de vícios verificados no 

inquérito policial, especialmente em virtude dos seguintes 

motivos: 

- ausência de controle judicial ou do Ministério Público 

no procedimento, denúncia anônima oferecida e 

inexistência de flagrante delito; 

ii - violação da Lei 12.850/2013, considerados os 

métodos especiais de investigação empregados pela 

Polícia Federal e necessidade de autorização judicial; 

iii - houve falha na cadeia de custódia pela confusão do 

auto de apresentação e apreensão de documento e, 

ainda, pelo desaparecimento de documentos, além de ter 

ocorrido a ausência de identificação das pessoas 

presentes na reunião do dia 24.10.2014 e, diante do 

constrangimento de testemunhas, oitiva informal delas e 

duas oitivas do mesmo depoente sem justificativa; 

iv - afigura-se equivocado o fundamento da decisão 

regional de que não poderia se questionar o inquérito em 

razão da regularidade dos atos praticados na ação; 

v - houve contaminação da prova originária e da prova 

derivada; 

e) ficou configurado cerceamento de defesa no curso da 

representação, por indeferimento das provas requeridas pelo 

recorrente; 

f) houve indevida inversão do ônus da prova e se evidencia a 

ausência de fundamentação do acórdão condenatório; 
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quanto à alegada captação ilícita de sufrágio, verifica-se a 

ausência de provas e atipicidade do fato narrado; 

quanto à conduta vedada, além de ser o fato atípico, 

segundo os elementos exigidos pela norma legal, a acusação é 

improcedente, e a Corte de origem ignorou a prova dos autos. 

Raimundo Ribeiro Oliveira Filho apresentou recurso 
ordinário (fis. 2.537-2.553 do Volume 11), asseverando que: 

o recorrente nunca foi candidato a cargo eletivo nem 

trabalhou em campanha eleitoral para nenhum partido ou 

coligação; 

empenhou-se, na verdade, na segurança de autoridades 

estrangeiras e nacionais, sobretudo delegações de futebol 

estrangeiras, decorrente de evento alusivo à Copa do Mundo 

realizado em Manaus/AM; 

se a empresa Agência Nacional de Segurança e Defesa - 

ANS&D fosse uma empresa fantasma ou de fachada, não 

seria possível validar a passagem desse empreendimento por 

diversos órgãos públicos, conforme documentação constante 

do autos; 

a coligação recorrida não mencionou na sua exordial quais 

provas pretendia utilizar para a comprovação das suas 

alegações ou mesmo quais fatos ou atos do recorrente o 

levariam à imputação de infração eleitoral cometida; 

diante do manuseio do processo, vê-se que a decisão 

tendeu a aprovar toda a tese da Coligação Renovação e 

Experiência, deixando de lado a apreciação de importantes 

provas; 

não restou configurada a conduta vedada do art. 73, 1, da 

Lei 9.504/97, que ensejou sua punição à reprimenda de multa; 

g) em nenhum momento da investigação procedida pela 

Polícia Federal, o nome do recorrente é citado como 
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investigado ou suspeito de participação dolosa no suposto 

esquema; 

o acórdão recorrido "baseia-se no argumento de que o 

recorrente firmou, por meio de relatório fantasioso, o respectivo 

'atesto', em serviços que, apesar de contratados, não foram 

efetivamente realizados" (fi. 2.546 do Volume 11), o que não foi 

efetivamente provado, não tendo sido sequer chamado para 

depor no procedimento investigatório; 

há, nos autos, provas que confirmam a prestação de 

serviços, conforme se pode depreender às fis. 427-471 e 

1. 147-1. 163; 

a condenação do recorrente foi injusta e sem apoio em 

provas robustas capazes de delinear o dolo de fraudar a coisa 

pública; 

o recorrente não participou do processo de contratação da 

pessoa jurídica envolvida. 

José Henrique Oliveira apresentou recurso ordinário 
(fls. 2.555-2.607 do Volume 11), aduzindo, em suma, que: 

há nulidade do processo, dado o inquérito policial eivado 

de diversas irregularidades e, notadamente, instaurado 

exclusivamente após denúncia anônima; 

a condenação imposta pelo TRE/AM baseou-se apenas 

em provas extrajudiciais, oriundas do procedimento nulo; 

houve violação ao princípio do juiz natural, porquanto 

relatado por magistrado escolhido pela Secretaria, em 

procedimento não amparado por decisão de reconhecimento 

de incompetência, impedimento ou suspeição, não tendo o 

feito retornado ao Juiz que atuou como Auxiliar naquela Corte, 

Dr. Márcio Rys Meirelles; 

d) ficou configurada a decadência por ausência de citação do 

litisconsorte passivo necessário, Coronel Dan Câmara; 
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não procede o reconhecimento da conduta vedada, 

porquanto não houve cessão ou utilização de bens da 

administração pública; 

de igual modo, não há provas nem ficaram atendidos os 

requisitos configuradores da compra de votos; 

não houve participação do recorrente nos fatos apurados, 

ponto que é relevante para fins de futura aferição de causa de 

inelegibilidade. 

O Diretório Estadual do Partido Solidariedade (SD) e Paulo 

Roberto Vital também apresentaram recursos especiais (fis. 2.641-2.670 - 

Volume 11 e fis. 2.672-2.693 - Volume 11) reproduzindo as mesmas razões do 

apelo de José Henrique Oliveira. A agremiação indicada acresceu, nas suas 

razões recursais, a alegação de violação ao art. 275, II, do Código Eleitoral, por 

não ter a Corte de origem sanado omissão apontada naquela instância, no que 

tange à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural; 

Foram apresentadas contrarrazões pela autora da 

representação, Coligação Renovação e Experiência (fis. 2.731-2.803 - 

Volume 12), por Rebecca Martins Garcia (fis. 2.805-2.884 - Volume 12) e por 

Carlos Eduardo de Souza Braga (fls. 2.886-2.911 - Volume 12). 

Por sua vez, a Procuradoria-Geral Eleitoral, no seu parecer de 

fls. 2.923-2.957 do Volume 12, opinou pelo desprovimento dos recursos. 

Em decisão de 26.8.2016 (fis. 2.971-2.979 - Volume 12), a 

então relatora do feito, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu pedido 

cautelar, para suspender a inelegibilidade de José Henrique de Oliveira até a 

publicação do acórdão relativo ao julgamento dos recursos ordinários. 

Contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, o 

Ministério Público Eleitoral apresentou agravo interno (fis. 3.005-3.011 - 

Volume 12). 

Em minudente voto, o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho votou no sentido de dar integral provimento aos recursos especiais 

interpostos por Nair Queiroz Blair, Paulo Roberto Vital, Raimundo Ribeiro de 
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Oliveira Filho e Raimundo Rodrigues da Silva, de modo a reformar o aresto 

recorrido e julgar improcedente a representação, no que tange à condenação 

deles por prática de conduta vedada (art. 73, inciso 1, da Lei 9.504/97), o que 

se aplica aos recursos ordinários de José Meio de Oliveira e José Henrique 

Oliveira também em face da mesma infração. 

Ademais, Sua Excelência manifestou-se pelo provimento dos 

recursos ordinários de José Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira, para 

também afastar a condenação por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da 

Lei 9.504/97), reformando o aresto regional e, por conseguinte, a cassação dos 

diplomas e a aplicação de multa em face do governador e do vice-governador 

do Estado do Amazonas. 

Por fim, votou no sentido do desprovimento do recurso 

especial do Partido Solidariedade - Estadual, julgando prejudicado o agravo 

regimental interposto pela douta Procuradoria-Geral Eleitoral. 

Em seguida, a Ministra Luciana Lóssio pediu vista dos autos 

para melhor exame. 

Feito esse breve relato do caso e após o voto-vista ora 

proferido, passo a examinar os recursos. 

Pressupostos extrínsecos. Tempestividade e Representação Processual. 

Os sete recursos apresentados nos autos são tempestivos. 

O recurso especial de Nair Queiroz Biair foi interposto em 

face do acórdão que julgou a representação eleitoral (publicado em 10.2.2016, 

segunda-feira, conforme certidão à fi. 1.903 - Volume 8). O apelo foi 

apresentado no tríduo legal, em 4.2.2016 (fi. 2.048 - Volume 9), subscrito por 

advogados habilitados nos autos (procuração à f1.1.286 - Volume 6). Foi ele, 

ainda, ratificado em 16.3.2016, após a publicação do acórdão regional 

referente aos declaratórios em 14.3.2016 (fls. 2.607-2.639 - Volume 11). 

Por sua vez, o acórdão regional referente ao julgamento dos 

embargos de declaração foi publicado em 14.3.2016, segunda-feira, conforme 

certidão à fI. 2.332 - Volume 9, e o recurso ordinário de Raimundo 
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Rodrigues da Silva foi apresentado em 17.3.2016, quinta-feira (fi. 2.337 - 

Volume 10), por meio de procurador habilitado nos autos (procuração à 
fi. 2.359—Volume 10). 

José Meio de Oliveira (fi. 2.385 - Volume 10), Raimundo 
Ribeiro de Oliveira Filho (fi. 2.536 - Volume 11) e José Henrique Oliveira 
(fi. 2.555 - Volume 11) apresentaram recursos ordinários também no dia 

17.3.2016, estando regular a representação processual desses recorrentes 

(procurações às fls. 1.387-1.388 - Volume 7; 2.004 - Volume 9; 1.387-1388 e 

substabelecimento à fi. 1.940 - Volume 9). 

O recurso especial apresentado pelo Partido Solidariedade 
também foi interposto em 17.3.2016 (fi. 2.641 - volume 11), subscrito por 

advogado habilitado nos autos (procuração à fi. 1.956 - Volume 9). 

De igual modo, o recurso especial de Paulo Roberto Vital de 
Menezes também foi manejado tempestivamente na mesma data (fi. 2.672 
- Volume 11), constando a procuração outorgada pelo recorrente à fI. 1.652—
Volume 8 e substabelecimento à fI. 2.694 - Volume 11. 

Antes de adentrar na análise dos apelos, observo que 

interpuseram recursos especiais os representados Nair Queiroz Blair, 

Paulo Roberto Vital de Menezes e, ainda, o Partido Solidariedade. 

Os dois primeiros recorrentes são representados (empresária e 

secretário de segurança pública, respectivamente) que foram condenados à 

penalidade de multa pela prática do art. 73, 1, da Lei 9.504/97. Por seu turno, o 

diretório regional recorrente postula a reforma integral da decisão, a fim de 
julgar improcedente a representação. 

Em virtude da cassação dos diplomas de governador e 

vice-governador, José Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira apresentaram 

recursos ordinários, com base nos arts. 276, II, a, do Código Eleitoral e 121, 

§ 40, III e IV, da Constituição Federal. 

Anoto que, em hipótese similar de diversidade da natureza dos 

recursos interpostos em face da matéria atacada, esta Corte Superior 

enfrentou tal tema nos casos de registro de candidatura em eleições estadual 
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ou federal em que a decisão regional versava sobre duplo fundamento, 

consistente em causa de inelegibilidade (que comporta recurso ordinário a teor 

do art. 121, § 40, III, da Constituição Federal) e não atendimento de condição 

de elegibilidade (que desafia recurso especial com base no art. 121, § 40, 

incisos 1 e II, da Constituição Federal). 

Nessa situação relacionada aos casos de registro, para se 

evitarem soluções que ensejassem análise distinta e preferindo prestigiar a 

devolutividade recursal sem restrição, o Tribunal admitiu que, em eleições 

gerais, "nos processos de registro de candidatura, quando o acórdão recorrido 

versar, simultaneamente, sobre condição de elegibilidade e inelegibilidade, o 

recurso cabível será o ordinário, possibilitando o amplo direito de defesa da 

parte"(RO 714-14, reI. Mm. Luciana Lóssio, PSESS em 3.9.2014). 

Sobre essa mesma questão, sábia a lição do Ministro Marco 

Aurélio, no sentido de que, "ante quadro a revelar ambiguidade, cumpre ao 

órgão julgador adotar postura que viabilize, à exaustão, o direito de defesa", 

razão pela qual entendeu que, "diante de impugnação a decisão estampada 

em peça única - acórdão formalizado - a tratar, simultaneamente, de condição 

de elegibilidade e inelegibilidade, o recurso interposto deve ser tomado como 

ordinário" (R02520-37, reI. Mm. Marco Aurélio, DJEde 26.8.2011). 

Idêntica orientação deve ser aplicada à hipótese dos autos. 

É certo que o recurso especial dos representados recorrentes, 

à exceção dos candidatos a governador e vice, não versa sobre inelegibilidade 

ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais (CF, art. 121, 
§ 40 III) nem pode resultar na anulação de diplomas ou na decretação da 

perda de mandatos eletivos federais ou estaduais (CF, art. 121, 40,  IV). Além 
disso, não se trata de habeas corpus, mandado de segurança ou mandado de 

injunção denegado na instância regional (CF, art. 121, § 40, V). 

Diante disso, para os representados que foram apenados, no 

caso concreto, apenas com a sanção de multa, o recurso cabível poderia ser 

apenas o especial, fundado em violação à lei ou à Constituição (CF, art. 121, 
§ 40, 1), ou dada a divergência jurisprudencial entre tribunais eleitorais 
(CF, art. 121, §4°, II). 
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Todavia, considerando que os fatos que ensejaram a 
condenação dos mandatários eleitos também dizem respeito à infração do art. 

73 da Lei das Eleições, descabe examinar, de forma distinta, os recursos, na 

via ordinária ou na via especial, a depender da condição dos representados. 

Por essa razão, examino como ordinários os recursos 

especiais de Nair Queiroz Biair, Paulo Roberto Vital de Menezes e do 
Partido Solidariedade. 

Passo ao exame de todos os apelos. 

Violação do art. 275 do Código Eleitoral. 

O recorrente Partido Solidariedade alega ofensa art. 275, II, do 

Código Eleitoral, ao argumento de que, não obstante alegada a nulidade do 

julgamento da representação eleitoral pelo Tribunal amazonense, dada a 

ofensa ao princípio do juiz natural, aquela Corte "não logrou afastar as 

omissões apontadas" (fI. 2.651—Volume 11). 

Conforme se indica na própria peça recursal (fi. 2.651 - 

Volume 11), o Tribunal assentou que a nulidade em questão não dizia respeito 

ao invocado princípio e que afinal o juízo natural seria o Tribunal Regional 

Eleitoral. Asseverou-se que, na verdade, o inconformismo quanto à relatoria 

para julgamento do caso diria respeito à questão associada à competência 

relativa e que, mesmo procedida a redistribuição de forma equivocada, teriam 

todos os membros idênticas atribuições e níveis hierárquicos, a afastar a 

ocorrência de qualquer nulidade, a qual não teria sequer sido arguida em 
momento oportuno. 

Tal fundamentação infere-se do voto do relator no julgamento 

dos embargos de declaração, que, ao examinar os embargos opostos por José 

Henrique de Oliveira, tratou da omissão quanto à violação ao princípio 

constitucional do juiz natural e consequente ofensa ao devido processo legal 

(fls. 2.293-2.295 - Volume 9). Também afastou a ausência de prejuízo quanto 

à questão, na fundamentação exposta às fis. 2.295-2.296 do Volume 9 e, 

ainda, abordou a questão referente à distribuição dos autos efetivada pela 
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Secretaria Judiciária, nos termos do art. 132 do CPC (fis. 2.296-2.302 - 
Volume 9). 

De igual modo, a Juíza Marília Gurgel Rocha de Paiva e Saies 

também se manifestou sobre essa questão preliminar (fis. 2.326-2.331 - 

Volume 9), tudo a evidenciar o efetivo enfrentamento e decisão sobre a 

questão exposta pelo recorrente. 

Denota-se, portanto, mero inconformismo do Partido da 

Solidariedade quanto à decisão que rejeitou a alegada ofensa ao princípio do 

juiz natural, cabendo a análise da correção ou não dos fundamentos da Corte 

de origem quanto ao ponto, em face da própria preliminar arguida. 

O governador José Meio de Oliveira indicou também ofensa 

aos arts. 275 do Código Eleitoral e 535 do CPC (fls. 2.398-2.401 —Volume 10). 

Inicialmente, afirma que, ao se analisar o argumento de 

ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, o Tribunal a quo 

simplesmente não incluiu o coronel da PM Dan Câmara nas imputações de 

condutas vedadas por ele apenas ter solicitado a contratação da empresa 

envolvida, conduta, a princípio, lícita, afirmação que já seria contraditória, já 

que todas as condutas de agentes públicos, a rigor, gozam dessa presunção 

de legitimidade. 

Ademais, aduz que houve uma reunião do referido integrante 

da Polícia com Nair Queiroz Biair e que, posteriormente, ocorreu a contratação 

da respectiva empresa de monitoramento tecnológico, o que justificaria a sua 

inclusão no polo passivo da representação. 

Quanto a esse ponto, o voto condutor no julgamento dos 

declaratórios asseverou que "o pedido de reconhecimento da decadência em 

função da não inclusão do Cel. QOPM Dan Câmara no polo passivo da 

presente Representação nunca buscou evitar que o mesmo fosse 'poupado'. 

Tal pedido, ao contrário, presta-se ao desiderato de 'poupar todos' os 

Representados, através da extinção sumária da lide, sem a análise da 

veracidade dos gravíssimos fatos que lhe são imputados" (fi. 2.262 - 
Volume 9). 
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A Corte de origem reiterou que "era desnecessária a inclusão 

de Dan Câmara no polo passivo da presente Representação, eis que a 

exordial atribuía a ele apenas a prática de uma conduta a principio lícita, qual 

seja, solicitar a contratação de empresa especializada para implementação de 

solução tecnológica de monitoramento em tempo real, no sistema implantado 

no Centro Integrado de Comando e Controle Regional do Amazonas" 

(fI. 2.262 - Volume 9). 

Assim, houve o enfrentamento da questão. A alegação do 

recorrente de que o citado oficial teria tido uma reunião com a representada 

Nair Queiroz Blair, o que sinalizaria seu envolvimento, está relacionado ao 

acerto ou não da conclusão do Tribunal a quo, a ser eventualmente examinado 

no mérito, mas se verifica que a matéria foi efetivamente examinada. 

De outra parte, inexiste contradição na afirmação da aparente 

licitude do ato atribuído a esse oficial, simplesmente quanto ao início do 

procedimento para a contratação de uma empresa ao serviço pretendido, 

razão pela qual não seria exigível "inserir no polo passivo, por vezes toda uma 

intrincada cadeira de comando responsável pela prática da mencionada 

conduta" (fl. 2.263 - Volume 9). Os embargos de declaração não comportam 

alegação de erro in judicando, utilizada pela parte para contestar os 

fundamentos adotados pela decisão embargada. 

Quanto ao segundo ponto alegado pelo governado, referente à 

alegação da inversão do ônus da prova sem prévia fundamentação, aduz-se 

que o acórdão embargado não esclarece a evidente obscuridade nem mesmo 

tangenciando sobre a distribuição das cargas probatórias. 

A Corte amazonense refutou tal alegação, asseverando que 

"este Regional em momento algum inverteu ônus da prova. É importante 

assinalar, que a Representada Nair Queiroz foi presa portando consigo 

extensa e contundente documentação que serviu de prova para condenar os 

Representados. Ademais, a Representante também juntou amplo arcabouço 

probatório e a prova testemunhal corroborou, de maneira convergente e 

harmônica todos os elementos de prova acostados ao caderno processual" 

(fI. 2.285 - Volume 9). 
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De igual modo, o argumento lançado pelo recorrente também 

foi analisado. Assim, o tema alusivo à arguida inversão do ônus da prova diz 

respeito ao próprio exame do contexto fático-probatório para fins de 

reconhecimento dos ilícitos narrados na inicial, na linha do que assentado pela 

Corte de origem, matéria associada ao próprio mérito da demanda e 

consequente suficiência de elementos a sustentar a condenação imposta na 
instância originária. 

Por derradeiro, o terceiro ponto indicado pelo recorrente José 

Meio de Oliveira diz respeito à omissão na análise da tese de nulidade de 

busca e apreensão e da operação policial. Insiste em que não foi enfrentado o 

argumento de que "foram praticados atos investigativos muito antes da prisão 

em 'flagrante', que se deu muito depois da primeira denúncia anônima - que, 

vale ressaltar, foi averiguada e nenhum ilícito se configurou" (fi. 2.400 - 
Volume 10). 

Nesse tópico, também o relator, no julgamento dos embargos 

de declaração, expôs as suas considerações sobre as suscitadas obscuridade 

e omissão quanto à tese de nulidade das provas advindas de busca e 

apreensão sem ordem judicial (fls. 2.265-2.280 - Volume 9), reafirmando que 

"este Cole giado entendeu, à unanimidade, que a atuação da polícia fora lícita, 

assim como a busca e apreensão empreendidas no curso da mesma" (fI. 2.269 
- Volume 9). 

Não há, assim, omissão que não teria sido sanada, devendo tal 

inconformismo ser analisado em face das preliminares suscitadas relacionadas 
à operação policial sucedida e respectiva busca e apreensão. 

Pelo exposto, infere-se que a argumentação do recorrente 

José Meio de Oliveira, quanto à suposta nulidade do acórdão referente ao 
julgamento dos embargos de declaração, em razão de "resposta insuficiente" 
(fl. 2.397 - Volume 10) demonstra mero inconformismo com os fundamentos 

adotados pelo TRE/AM em face das questões por ele assinaladas, inexistindo 
vício nas decisões regionais proferidas no âmbito da representação. 

Vaie lembrar que a jurisprudência desta Corte é tranquila no 

sentido de que não há omissão quando a decisão analisa o argumento 
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declinado pela parte, ainda que de forma contrária aos seus interesses. Nesse 
sentido: REspe 1-42, rei. Min. Luiz Fux, DJE de 30.3.2015; ED-AgR-Al 6.788, 
rei. Mm. Carlos Ayres Britto, DJ de 9.11.2007. 

Portanto, no ponto, voto pela rejeição da arguida ofensa 

art. 275 do Código Eleitoral, acompanho a conclusão do eminente relator no 

sentido de que: "Dessume-se que as alegações invocadas pelo recorrente em 

sede de preliminares confundem-se com as trazidas nas razões de mérito 

apresentadas na Corte de origem, o que denota que não se estaria a cuidar de 

legitima omissão no aresto recorrido, mas de nítido intuito de promover novo 

julgamento da matéria, ao que não se prestam os declaratórios, consoante 

orientação jurisprudencial consolidada ". 

Decadência. Litisconsórcio passivo necessário. Não observância. 

Alguns dos recorrentes alegam a configuração da decadência 

por não ter o Coronel Dan Câmara integrado a relação processual na condição 

de litisconsorte passivo necessário, o que ensejaria a extinção do feito em face 

da conduta vedada imputada, com julgamento do mérito, tendo em vista a 
configuração da decadência. 

Afirmam que, não obstante a Corte de origem ter rejeitado tal 

preliminar associada à suposta contratação fraudulenta da Agência Nacional 

de Segurança & Defesa, o voto condutor menciona que o referido oficial deu 

início ao procedimento que culminou na prestação de serviços e ensejou o 

pagamento dos valores à empresa, enviando o ofício à Secretaria de 

Segurança Pública e requereu que fosse contatada empresa de 

monitoramento tecnológico para a Copa do Mundo da FIFA de 2014. 

Aduzem que foi justamente por causa da manifestação desse 

integrante da Polícia que foi reconhecida a situação emergencial que afinal 

obstou a realização do procedimento licitatório. 

Ocorre que a circunstância assinalada, a fim de destacar a 

relevância para que tal pessoa figurasse na relação processual, não foi 

entendida como suficiente pelo TRE/AM para que ela fosse também 
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demandada, concluindo-se pela responsabilidade efetivamente atribuída ao 

Secretário de Segurança Pública, à presidente da empresa envolvida e aos 

responsáveis por atestar a efetiva execução do serviço. 

Nesse sentido, corretos os fundamentos assinalados pelo voto 

condutor no Tribunal amazonense, para excluir a necessidade de inclusão do 

citado integrante da Polícia (fis. 1.775-1.777 - Volume 8): 

O artigo 73, da Lei n°  9.504/97, doutra banda, disciplina que ' 8°  
Aplicam-se as sanções do § 40 aos agentes públicos 
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, 
coligações e candidatos que delas se beneficiarem.' 
A despeito do Cel. QOPM Dan Câmara ter dado início a todo o 
processo de contratação da ANS&D, quando enviou ofício ao 
Secretário de Segurança Pública, já referenciado nesta petição, e 
pediu que fosse contratada empresa de monitoramento tecnológico 
para a Copa do Mundo FIFA 2014 entendo, conforme bem lançado 
parecer ministerial a respeito do tema ora em voga, que o dispositivo 
legal supra mencionado não exige a inclusão de toda a cadeia de 
comando que teve participação na prática da conduta eleitoral 
supostamente ilícita. 

A jurisprudência pátria é remansosa e pacífica no sentido de que 
'[ ... ] 2. Na representação para apuração de condutas vedadas, 
há litisconsórcio passivo necessário entre o candidato 
beneficiado e o Agente público tido como responsável pelas 
práticas ilícitas [ ... ]' (Ac. de 11. 8.2014 no AgR-Respe n° 28947, rei. 
Mm. Luciana Lóssio; no mesmo sentido o Ac. de 1°. 7.2011 no AgR-
REspe n 955944296, rei. Mm. Arnaldo Versiani.) 

A formação de litisconsórcio passivo necessário entre o agente 
público praticante da conduta vedada e o candidato beneficiário dela 
não obriga a inserir-se no polo passivo, por vezes toda uma 
intrincada cadeia de comando responsável pela prática da 
mencionada conduta. Denota-se que eventualmente tais agentes são 
múltiplos e encontram-se hierarquicamente e formalmente 
escalonados, ou não. 

Assim, o litisconsórcio necessário que se forma é entre 'o 
beneficiário e o agente público' e não entre todos os agentes 
públicos eventualmente envolvidos. 

Ademais, conforme informado pelos Representados, o ato praticado 
pelo Cel. QOPM Dan Câmara seria a mera constatação da 
necessidade de contratação de um seiviço pelo Estado do 
Amazonas, qual seja a de monitoramento tecnológico para a Copa 
do Mundo FIFA 20014. Nestes termos e se considerada apenas tal 
conduta, nenhuma responsabilidade teria o mesmo pela efetiva 
contratação de eventual 'empresa fantasma', nem mesmo qualquer 
tipo de responsabilidade pelo atesto da prestação dos referidos 
selviços. 

[...] 
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Assim, feitas tais digressões, REJEITO A PRELIMINAR DE 
EXTINÇÃO DA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE FORMA ÇAO DE. 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. /4 

Ficou esclarecido, portanto, que a atuação da pessoa indicada 

ocorreu somente para fins de deflagração da contratação (fls. 278-279 - 

Volume 2), com elaboração de projeto básico, conforme se infere do ofício 

acostado às fls. 278-279 - Volume 2, dirigido à Secretaria de Segurança 

Pública que se cinge à solicitação para contratação de empresa emergencial, 

em caráter emergencial. 

Tais circunstâncias assinaladas pelos recorridos para que tal 

pessoa figurasse efetivamente na relação processual não foi entendida como 

suficiente para que ele fosse também demandado, concluindo-se pela 

responsabilidade efetivamente atribuida ao Secretário de Segurança Pública e 

aos responsáveis pelo acompanhamento da execução do serviço, além da 

presidente da empresa envolvida. 

Em face desse contexto, não há, portanto, prova que o associe 

diretamente na condição de responsável da conduta vedada narrada na inicial. 

O argumento de que a relevância para que o representado figurasse na 

relação processual seria decorrente da atuação antecedente ao ato de 

contratação não se afigura suficiente para demonstrar que efetivamente foi 

responsável quanto à infração apontada. 

Sobre esse tema, esta Corte já teve a oportunidade de 

assentar a desnecessidade de citação do servidor que não praticou um dos 

núcleos da conduta vedada narrada na inicial. Cito exemplificativamente: 

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE 
PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA 
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO DO 
SERVIDOR CEDIDO. DESNECESSIDADE. PRÁTICA DE 
CONDUTA VEDADA QUE EXIGE A REALIZAÇÃO DOS 
VERBOS NÚCLEOS DO ILÍCITO ELEITORAL ("CEDER" E 
"USAR"). CORRETA EXEGESE DO ART. 73, III, DA LEI DAS 
ELEIÇÕES. REGULARIDADE DO POLO PASSIVO DA 
REPRESENTAÇÃO. PROVIMENTO. 
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1. A conduta vedada encartada no art. 73, III, da Lei das 
Eleições reclama a cessão de servidor público ou empregado 
da Administração, bem como o uso de seus serviços, para 
comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou 
coligação, durante o horário de expediente, razão por que o 
seu âmbito de proteção não alberga o servidor público cedido. 
2. No caso sub examine, 

o TRE/RS decretou a nulidade da sentença proferida pelo 
juízo de primeiro grau, firme no argumento de que o agente 
público a quem se imputa a prática da conduta vedada, 
enquanto litisconsórcio passivo necessário, não fora citado 
para ingressar na lide, e decretou a extinção do processo com 
resolução do mérito em razão da decadência. 

Sucede que referida exegese não é a que melhor realiza 
o telos subjacente à disposição normativa, porquanto o 
agente público, diversamente do que assentado no aresto 
hostilizado, a quem se imputa a prática da conduta vedada, 
não incorreu em quaisquer dos verbos núcleos do ilícito 
eleitoral ("ceder" ou "usar"), mas, na realidade, era apenas 
servidor cedido. 

Consectariamente, a decretação de nulidade, por suposta a 
ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, 
não se revela escorreita, ultimando, bem por isso, a reforma do 
aresto regional para o julgamento do mérito do recurso eleitoral 
3. Recurso especial provido. 
(REspe 762-1 0, rei. Min. Luiz Fux, DJEde 6.5.2015.) 

Enfim, correta a afirmação do ilustre relator na Corte de origem 

de que "o dispositivo legal supra mencionado não exige a inclusão de toda a 

cadeia de comando que teve participação na prática da conduta eleitoral 

supostamente ílícita" (fl. 2.263 - Volume 9). 

De igual modo, observo o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

que, embora reconhecendo a improcedência da imputação de conduta vedada 

e o prejuízo da preliminar, aduziu que "a participação do aludido militar nesse 

feito não se afigura necessária ou oportuna, dado que a sua atuação no caso 

da contratação da empresa ANS&D foi absolutamente informativa, sem 

qualquer conteúdo decisório, de modo que a sua presença no feito judicial se 

tem como desnecessária". 

Rejeito, portanto, tal preliminar de nulidade, em razão da 

ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. 
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Princípio do juiz natural. Ofensa. 

Os recorrentes sustentam contrariedade ao princípio do juízo 

natural, ao argumento de que seria nulo o julgamento da representação, 

porque foi o feito afinal relatado por magistrado escolhido pela Secretaria da 

Corte de origem, mediante procedimento não amparado por uma decisão 

judicial de incompetência, impedimento ou suspeição provocado por atuação 

das partes. 

Tal alegação decorreu do fato de que a representação foi 

redistribuída ao relator Francisco Marques, após o julgamento de exceção de 

suspeição ao Dr. Márcio Rys de Meireles, julgada improcedente. 

Anoto que tal questão foi suscitada nos embargos de 

declaração opostos contra a decisão de procedência da representação 
eleitoral. 

Quanto ao ponto, o eminente relator, Ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, afirmou: "À toda evidência, não houve violação ao princípio do juiz 

natural, haja vista que, na redistribuição do feito dentre os juízes integrantes da 

mesma classe do relator originário, o Tribunal a quo observou a norma jurídica 

pertinente, seguindo critérios objetivos e de caráter isonâmico". 

O Tribunal Regional amazonense rejeitou a preliminar, por 

entender que o juízo natural seria o órgão colegiado competente ao exame da 

causa, e não determinado integrante. 

Acrescentou que "os membros deste. Pleno, por sua vez, têm 

idêntica competência e atuam em idêntico nível hierárquico" (f 1. 2.295 - 
Volume 9), razão pela qual "a atribuição da Relatoria a um ou outro membro, 

ainda que procedida de forma equivocada, jamais violaria o princípio do juiz 

natural eis que o Juiz Natural é o Cole giado do E. TRE/AM. Tal falha, se 

houvesse, constituiria vício decorrente de incompetência relativa que, como 

sabido, pode ser prorro gada pela inércia das partes" (fi. 2.295 - Volume 9). 

Também não vislumbro configurado efetivo prejuízo para fins 

de reconhecimento da pretensa nulidade, nos termos do que exigido pelo 
art. 219, caput, do Código Eleitoral, considerando o que assinalado no voto 
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condutor da decisão regional referente ao julgamento dos declaratórios 

(fis. 2.296-2.302 - Volume 9): 

Causa espécie que agora, após obtido o provimento jurisdicional 
desfavorável, o Embargante venha defender a nulidade do feito a 
partir da redistribuição, em 24.11.2015, eis que o E. Juiz Márcio Rys 
Meirelles era o mais apto, ou nas palavras do Embargante teria 'mais 
e maiores condições para assumir o processo'. Explico. 

Conforme registrado no voto vista prolatado pelo E, Juiz Márcio Rys 
Meirelles (com meus grifos): 'Em 28 de agosto de 2015, por 
determinação da Presidência (fis. 1520), o processo me foi 
novamente distribuído, diante do julgamento da Exceção de 
Suspeição movida pelos ora Representados contra a minha 
pessoa, que foi julgada improcedente pela maioria da Corte e 
cujos Embargos de Declaração foram rejeitados à unanimidade, 
sobrevindo o trânsito em julgado.' 

Assim, temos que o ora Embargante moveu - no curso deste 
processo -' exceção de suspeição contra o Dr. Márcio Rys Meirelles 
e, agora, contraditoriamente, pede a nulidade do julgamento porque 
a Relatoria do feito não coube a este! 

Ademais, a assertiva de que era 'evidente a possibilidade de o 
Juiz Márcio Rys Meirelles de autorizar as providências 
probatórias negadas por este Relator' se esvazia de sentido 
quando constatamos que todas as preliminares foram votadas e 
julgadas à unanimidade, tendo este Cole giado entendido como 
corretas todas as decisões interlocutórias pro feridas por este Relator 
na condução da instrução probatória, inclusive o próprio Dr. Márcio 
Rys Meirelles. 

DA DIS 
DOART. I3ZDOCPC 

Conforme gizado pelo E. Juiz Márcio Meirelles em seu voto vista 
(fis. 1866), a principio a Relatoria do presente processo competia ao 
E, Juiz Délcio Luís Santos, Todavia, os autos foram sobrestados em 
face de decisão pro ferida pelo E, Juiz Marco Antônio Pinto da Costa, 
em 2310412015, nos autos de Exceção de Suspeição que JOSE 
MELO e JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA moveram contra o então 
Relator (Exceção de Suspeição n° 114-94). 

Em face do longo prazo decorrido, sem que a mencionada exceção 
fosse julgada, os, autos foram distribuídos a este Relator em 
02/07/2015 (fis. 1420), motivo pelo qual eu procedi à instrução do 
presente processo, ouvindo testemunhas e presidindo a coleta 
de provas. 

Em 2810812015, por determinação da Presidência (fis. 1520), este 
processo e muitos outros foram encaminhados ao Dr. Márcio Rys 
Meirelles, em função do julgamento da Exceção de Suspeição que 
os Embargantes moveram contra ele também. 

Em 24/11/2015 a Secretaria Judiciária, por sua vez, observando que 
nestes autos este Relator havia efetuado a instrução do feito, 
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amparada no art. 132 da Lei Adjetiva Civil efetuou a redistribuição 
dos autos novamente à minha Relatoria (fis. 1731). 

Conhecedor que eu já era do conteúdo fático e probatório constante 
dos autos, determinei de pronto a inclusão do presente feito em 
pauta de julgamento nos termos do Regimento Interno deste 
Regional (fis. 1732), preseivando assim a celeridade que deve 
nortear o andamento dos processos eleitorais. 

Do mencionado despacho as partes foram intimadas em 
04/12/2015 (certidões de fis. 1733-1734). 

Assim, não assiste razão ao Embargante quando quer fazer crer que 
tomou ciência da alternância de Juízes na Relatoria deste processo 
apenas com a publicidade do voto-vista em que o MM. Juiz Márcio 
Rys Meireiles narra esta cronologia. 

O marco inicial para a insurgência contra eventual equívoco foi a 
data de 04/12/2015. 

Ademais, o então advogado do ora Embargante, Dr. Yuri Dantas 
Barroso, encontrava-se em sessão quando do julgamento em que 
prolatado o Acórdão ora guerreado, produzindo, inclusive, 
sustenta ção oral e, quando apregoado o julgamento do processo sob 
minha Relatoria, o mesmo não se insurgiu. 

Assim, é indubitável que ainda que houvesse qualquer equivoco no 
proceder da Secretaria Judiciária quando da distribuição, ele estaria 
acobertado pelo inarredável manto da preclusão, eis que a 
competência por prevenção é relativa, estando sujeita à prorrogação. 

1...] 

Assim, entendo que agiu corretamente a Secretaria Judiciária 
quando procedeu à redistribuição do feito a minha Relatoria, eis que 
amparada na legislação de regência, qual seja; o (1) Código de 
Processo Civil; bem como com o (ii) Regimento Interno deste 
Regional; e a (iii) Resolução 7212009 do CNJ. 

Pois bem, eu não só presidi a audiência, ouvindo as testemunhas, 
como também determinei a inclusão do feito em pauta de 
julgamento. Então, é indubitável a conclusão de que agiu 
corretamente a Secretaria Judiciária, em estrito cumprimento do seu 
mister. 

E, ainda que se discordasse da plena aplicabilidade da legislação de 
regência, ainda assim persistiria inarredável o fato de que ocorreu a 
prorrogação da competência em face da ausência de insurgência 
das partes. 

Por fim, cabe ressaltar que a 3a  turma do STJ rejeitou arguição de 
nulidade por entender que a estratégia utilizada pela parte 
configurava, na realidade, uma manobra — a chamada 'nulidade de 
algibeira' De acordo com o colegiado, a 'nulidade de algibeira' 
ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno 
para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião 
posterior acaso desfavorável o provimento jurisdicional. A expressão 
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foi alcunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros. 
(REsp 1.372.802-RJ, Rei. Mm. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 
em 11/3/2014). 

No presente caso, a parte foi cientificada da relatoria do feito no 
momento da publicação da pauta de julgamento (04/1212015) e 
manteve-se silente, aguardando o resultado do julgamento. Poderia 
ter alegado a suposta nulidade até mesmo na sustenta ção oral e 
nada fez. 

Portanto, com base na já pacificada jurisprudência dos Tribunais 
Superiores entendo que este argumento não é apto à obtenção da 
anulação do julgado como quer a Embargante. 

No julgamento dos deciaratórios, a Juíza Marília Gurgel Rocha 

de Paiva e Saies, ainda que tenha reconhecido exorbitância das prerrogativas 

da Secretaria Judiciária ao ter redistribuido o feito ao Juiz Francisco Marques, 

em observância ao art. 132 do Código de Processo Civil, concluiu que não foi a 

questão suscitada na primeira oportunidade devida, qual seja, a inclusão do 

feito em pauta de julgamento, razão pela qual a matéria estava, portanto, 

p reclusa. 

Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto da referida 

magistrada (fis. 2.326-2.331 - Voiume 9): 

[...] quanto à violação do princípio do Juiz, Natural, tem-se que o feito 
foi livremente distribuído ao Dr. DELCIO LUÍS SANTOS (fis. 263, 
vol. II) e sob sua condução se guia até que houve decisão nos autos 
do Processo n° 114.94.2015.6,04. 0000 - Exceção de Suspeição, 
suspendendo todos os processos de relatoria do referido juiz jurista, 
onde houvesse pedido de cassação de diploma. 

Em 2110612015, cessou o primeiro mandato do Juiz, jurista DELCIO 
LUIS, tendo o feito sido redistribuído ao suplente da Classe dos 
Advogados, Dr. FRANCISCO MARQUES,-  eis que em des favor do 
Dr. MARCOS RYS pendia julgamento de exceção de suspeição, só 
dirimido em agosto de 2015. 

Assim, em 06/07/2015, iniciou o MM. Juiz jurista, Dr. FRANCISCO 
MARQUES, a oficiar no feito em análise. 

Solucionada a exceção de suspeição manejada em des favor do Dr. 
MARCOS RYS, a Secretaria regularizou a distribuição dos autos 
retornando-o ao seu acervo (fis. 1520— Vol. 07). 

Sucede que ultimada a juntada das alegações finais, a Secretaria 
Judiciária - SDJ houve por bem redistribuir o feito de forma não 
automática ao MM. Juiz jurista FRANCISCO MARQUES, retirando-o 
do acervo atribuído ao Dr. MARCOS RYS, com supedâneo no 
art. 132 do CPC (data: 24/11/2015 - fis. 1731). 
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Feitos estes breves esclarecimentos, é preciso aquilatar a 
importância ou não do ultimado pela Secretaria, sem qualquer 
interpelação das partes ou determinação judicial, vejamos: 

O art. 132 do CPC encerra disposição processual acerca da 
identidade física do juiz, preconizando que o Magistrado, titular ou 
substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver 
convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou 
aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor, 

Paralelamente, tem-se o princípio do juiz natural previsto em nossa 
Carta Magna, no artigo 5, incisos XXXVII e LIII, a saber: 

XXXVII - Não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

(...) 
LIII — Ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente, 

O princípio do juiz natural previne a escolha do ente julgador, pessoa 
ou órgão, bem como que sua decisão se operem desalinho com o 
sistema constitucional. (Olivar Augusto Roberti Cone glian, Princípio 
do juiz natural in Princípios processuais civis na Constituição, 
organizado por Olavo de Oliveira Neto & Maria Elizabeth de Castro 
Lopes, Rio de Janeiro; Elsevier. 2008. p. 159). 

Para assegurar o princípio do juiz natural, instituiu-se a distribuição 
alternada e equitativa entre os Juízos em ofício, mediante sorteio 
eletrônico, por realizar a regra objetiva de fixação de competência 
jurisdicional de maneira impessoal, garantindo a independência e a 
imparcialidade do órgão julgador. Tal como realizado às fis. 263 - 
vol, II. 

Veja-se que enquanto o princípio do juiz natural tem assento 
constitucional, aquele da identidade física do juiz possui previsão em 
diploma legislativo ordinário (v.g.: CPC, CPP), a evidenciar a 
hierarquia e importância que os distingue no mundo jurídico. 

Nas palavras de Ada Pellegrini Grinover, 'mais do que direito 
subjetivo da parte e para além do conteúdo individualista dos direitos 
processuais, o princípio do juiz natural é garantia da própria 
jurisdição, seu elemento essencial, sua qualificação substancial. 
Sem o juiz natural, não há função jurisdicional possível. '(O princípio 
do juiz natural e sua dupla garantia. Revista de Processo, v, 29, 
jan-mar- 1983). 

E no caso de órgão cole giado, o princípio do juiz natural deve ser 
considerado parte da estrutura dos poderes do relator, que sem 
qualquer contrariedade ao princípio cole giado, decide todos os 
incidentes e atos de instrução monocraticamente, até conduzir- o 
processo a julgamento do pleno. 

Aliás, a figura do relator sobressai a do Cole giado, tanto que sob a 
pecha de acelerar o julgamento de processos lhe confere o art. 557, 
caput. e § 10  A, do Código de Processo Civil em vigor, poderes, para 
decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, 
intempestivo ou contrário à jurisprudência dominante do respectivo 
Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem 
submetê-lo ao órgão cole gíado. 
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E no meu entender, ao redistribuir o feito sem qualquer provocação, 
a Secretaria Judiciária exorbitou das prerrogativas que possuía. 
Explico: 

Por imperativo do art. 162 do Digesto Processual Civil ainda em vigor, 
tão somente os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a 
vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados 
de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário 
(art. 162, §40  do CPC) 

Não por outra razão, a realização de ato ordínatório diverso de 
juntada ou vista obrigatória depende de prévia delegação da 
atribuição pelo Juiz competente, amplamente divulgada por portaria 
ou ato semelhante, e geralmente regulada por ato da Corregedoria 
do Tribunal correspondente. 

No caso da Justiça Federal da 1a  Região, tem-se a Resolução 
n° 14/2014-COGER, por exemplo. E segundo apurei, não há 
disciplinamento similar neste e TRE-AM ou expediente administrativo 
autorizando redistribuição de autos por servidor da SDJ, tal como 
orquestrado. 

Relembro que as matérias de ordem pública, nas instâncias 
ordinárias, podem ser suscitadas a qualquer tempo, ainda que 
apenas em âmbito de embargos de declaração (TSE, ED-Respe 
10-62.2012.605.0200), publicado no DJE de 19/0212014, Tomo 35, 
p. 81). 

E, no caso, com o deslinde da exceção de suspeição manejada em 
des favor do Dr. MARCOS RYS, desapareceu o impeditivo que 
justificava a atuação do Dr. FRANCISCO MARQUES. Tanto que se 
operou a redistribuição dos autos ao seu acervo (fis. 1520— Vol. 07). 

Verifico que a referida atribuição do acervo se realizou de fato 
quando estes autos estavam avançando para a fase de alegações 
finais (24/11/2015), de sorte que sem retornar conclusos ao Juiz 
Jurista, seguiu imediatamente ao MPE (3 1/08/2015) de lá retomando 
para a Secretaria em 23/11/2015. 

Após a manifestação final das demais partes, ao invés de concluir os 
autos ao juiz natural, optou a Secretaria por redistribuí-los de forma 
não automática àquele que havia instruído o feito; agindo, repita-se 
sem provocação. 

Outrossim, enquanto possível flexibilizar o princípio da identidade 
física do Juiz, permitindo-se que outro Magistrado decida a lide, o 
mesmo não sucede com aquele do juiz natural. E por esta razão, 
atribuo relevância ao operado pela SDJ a justificar a regularização da 
ocorrência, retro marchando até a data do equívoco. 

No entanto, a questão deveria ter sido levantada na primeira 
oportunidade, quando se pautou data para julgamento, operando-se, 
portanto, a preclusão. 

Ante todo o exposto, VOTO em consonância com o r. Relator e o 
Desdor, MAURO BESSA, rejeitando, na oportunidade, os 
argumentos suscitados pelos embargantes, porque excedem a 
estrita via dos aclaratorios e reclamam a interposição do recurso 
conseguinte. 
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Vê-se, portanto, que as sucessivas redistribuições da 

Representação 2246-61 foram originadas a partir de exceções de suspeição 

opostas no curso do processo, o que afinal ensejou a atuação provisória do 

Juiz Francisco Marques. Julgada a exceção em face do Juiz Marcos Rys 

Meirelies, o feito terminou permanecendo sob a condução do Juiz Frederico 

Marques, considerando ter este procedido a instrução do feito e presidido a 
coleta de provas. 

Conquanto os recorrentes defendam que não tiveram ciência 

dessa redistribuição (fi. 1.731 - Volume 8), fato é que a determinação para 

publicação de pauta partiu do Juiz Francisco Nascimento Marques (fis. 1.732-

1.733 - Volume 8), o que indicava a ciência das partes sobre quem 

prosseguiria na relatoria do feito e para fins do julgamento. 

Igualmente não se expõe nenhum fato concreto que impediria 

a atuação do magistrado que afinal atuou na instrução do feito (inquirindo 

testemunhas, apreciando de pedidos de produção de provas e determinando, 

inclusive, a abertura de alegações finais às fls. 1.515-1.518 - Volume 7), em 

decorrência de exceção manejada pela própria defesa em face do magistrado 

contra o qual se sustenta que deveria ter sido mantida a relatoria do processo. 

Em situação similar, já se decidiu que "o fato de o processo ter 
sido conduzido por diversos magistrados não implica ofensa ao Princípio do 

Juiz Natural se, no caso, isso ocorreu por força de declaração de suspeição ou 

mesmo em decorrência de sucessão", além do que, "em face do afastamento 

por qualquer motivo do juiz responsável pela colheita da prova oral, autoriza o 

art. 132, parágrafo único, do Código de Processo Civil, seja a sentença 

pro ferida pelo seu sucessor que decidirá acerca da necessidade ou não da 

repetição do ato" (AgR-REspe 27.734, reI. Min. Caputo Bastos, 
DJ de 6.3.2007). 

Ademais, é irretocável o fundamento do acórdão recorrido 

alusivo à incidência da preclusão, porquanto a jurisprudência desta Corte é 

pacífica no sentido de que "eventual desrespeito a regra atinente à prevenção 

de órgão julgador, estabelecida em regimento interno de Tribunal, não enseja a 

decreta ção de nulidade absoluta do julgado, mas exige a demonstração de 
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efetivo prejuízo para a parte, e, uma vez não deduzida oportunamente, sujeita-

se à preclusão" (REspe 4.197.836, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJE de 
20.5.2010). 

Rejeito, portanto, a alegada ofensa ao princípio do juiz 
natural. 

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 

A recorrente Nair Queiroz Biair arguiu sua ilegitimidade passiva 
ad causam, porquanto não se trata de agente público, nos termos do caput do 
art. 73 da Lei das Eleições, a ser sancionada com a penalidade de muita em 

face da configuração de conduta vedada. Acrescenta que se alegou que, "ao 
supostamente utilizar dinheiro proveniente de contrato com a Administração 

para pagar eleitores em troca de angariar seus votos para o candidato José 

Meio, teria incorrido na conduta vedada do inciso 1" (fl. 2.056 - Volume 9), o 
que não é suficiente para o enquadramento legal exigido. 

O TRE/AM, ao examinar tal preliminar e no que respeita à 

empresária Nair Queiroz Blair, o Tribunal igualmente entendeu que ela era 

parte legítima para figurar no polo passivo da representação, sob as seguintes 

razões (fls. 1.780-1.783 - Volume 8): 

Quanto à Representada NAIR QUEIROZ BLAIR, temos que ao 
tempo dos fatos abrangidos pela exordial esta prestou selviços ao 
Governo do Estado do Amazonas e é conceito manso e pacifico no 
Direito Administrativo que toda pessoa que presta seiviço ao estado 
e às pessoas jurídicas da administração indireta, seja 
transitoriamente ou até mesmo sem remuneração, são classificados 
como 'agentes públicos'. 
Da mais balizada doutrina, colho: 
'agentes públicos se divide em quatro categorias; a colaboração com 
o poder público. (Maria Sylvia Zanelia de Pietro, CURSO DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO, 18 ed., São Paulo: Atlas, 2005, Brasil.)' 
'A expressão 'Agente público' é utilizada para designar todo aquele 
que se encontre no cumprimento de uma função estatal, quer por 
representá-lo politicamente, por manter vínculo de natureza 
profissional com a Administração, por ter sido designado para 
desempenhar alguma atribuição ou, ainda, por se tratar de 
delegatário de serviço público, (Miranda, Henrique Savonitti, CURSO 
DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 3 ed., Brasília: Senado Federal 
2005, pag.137)' 
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Particulares em colaboração com o Estado, por sua vez, são 
pessoas alheias ao aparelho estatal que prestam serviços ao Estado, 
porém sem vínculo empregatício ou estatutário. 
Celso Antônio Bandeira de Me/lo define o conceito de particulares 
em colaboração com o Estado da seguinte maneira: 
'em primeiro lugar, os requisitados, que exercem munus público e 
são os recrutados para o serviço militar obrigatório; os jurados e os 
que trabalham nos cartórios eleitorais, quando das eleições; os 
gestores de negócios públicos que assumem a gestão da coisa 
pública livremente, em situações anormais e urgentes; os 
contratados por locação civil de serviços; os concessionários e os 
permissionários de serviços públicos, os delegados de função ou 
ofício público, os que praticam atos que são de competência do 
Estado e tem força jurídica oficial.' 
Assim inexiste qualquer razão para excluir NAIR BLAIR do polo 
passivo da presente Representação por prática de conduta vedada, 
eis que a mesma ostentava, à época dos fatos, a qualidade de 
'agente público' 

Vê-se que o § 1° do art. 73 da Lei 9.504/97 conceitua o agente 

público responsável pela prática das condutas vedadas tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, nos 

seguintes termos: "Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, 

quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 

vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da 

administração pública direta, indireta, ou fundacional". 

No caso, dado o caráter abrangente do conceito de agente 

público para fins de eventual cometimento de condutas vedadas direcionadas 

ao pleito e, sobretudo, em face da referência, no comando normativo, à 

configuração dessa condição inclusive decorrente de "contratação" ou 
"qualquer outra forma" de "vínculo", mesmo que "transitoriamente", entendo 
que a empresária é parte legítima e que lhe pode ser atribuída a 

responsabilidade sobre os fatos apurados na representação, sob a ótica do 
ad. 73 da Lei 9.504/97. 

Ressalto que diversos doutrinadores afirmam, em análise do 

§ 10  do ad. 73 da Lei das Eleições, que o agente público em questão diz 

respeito também àqueles particulares em colaboração com o Estado. Nesse 

sentido, destaco a lição de Carlos Eduardo de Oliveira: "O conceito de agente 
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público trazido pela lei, portanto, é amplíssimo, abrange todas as pessoas que 

agem corporificando, presentando o Estado. Seu conceito, pois, é bem mais 

amplo que o de funcionário público, pois aqui estão incluídos, além dos 

'funcionários' públicos, os agentes políticos, os particulares que atuam em 

colaboração com a Administração pública, inclusive os contratados temporária 

e precariamente e mesmo aqueles que sequer têm seu trabalho remunerado" 

(Direito Eleitoral, Ed. Imperium, 4a edição, 2014, pp. 667-668). 

Acrescenta que, "como afirma Lauro Barreto, 'nada ou pouco 

importa a forma de investidura ou vínculo, sendo o sujeito considerado agente 

público, para os efeitos destas condutas vedadas, essencialmente em função 

da natureza estatal da atividade ou encargo que estiver exercendo". 

Ademais, importa consignar que "as condições da ação 

(legitimidade passiva, no caso), segundo a Teoria da Asserção, devem ser 

aferidas em abstrato, sem exame de provas, em consonância com as (simples) 

alegações postas na inicia!' (RP 665-22, reI. Mm. Herman Benjamin, OJE de 
3.12.2014). 

No caso, conforme apontou a douta Procuradoria-Geral 
Eleitoral, "a conduta imputada à recorrida é a de participar de contratação 

irregular com o Poder Público, visando os desvios de recursos referentes ao 

contrato para o uso em campanha." (fl. 2.942 - Volume 12), conduta essa que 

se enquadra, em tese, nos atos de participação para a consecução da conduta 

vedada. 

Por fim, Nair Queiroz Biair reconhece que, "à época de seu 

contrato com a Administração, em junho de 2014, a Recorrente poderia ser 

considerada agente público, porém esta condição cessa com o término do 

contrato" (fi. 2.057 Volume 9). Não obstante, por óbvio que a mera cessação 

dos efeitos do contrato administrativo firmado com a administração não é 

suficiente para afastar a eventual responsabilização por atos praticados 

durante o processo eleitoral. 

Também quanto a esse ponto, rejeito a preliminar. 
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Nulidade do inquérito policial e da atuação da Polícia Federal 

As alegações de nulidade do inquérito dizem respeito aos 

seguintes tópicos expostos pelo recorrente José Meio de Oliveira (fls. 2.465-

2.439 (sic) - Volume 10): 

a) a operação da Polícia Federal ocorreu baseada em 

denúncia anônima, sem autorização judicial, nem 

acompanhamento do Ministério Público, nem flagrante delito; 

b) violação à Lei 12.850/2013, por uso de meios especiais de 

investigação empregados pela Polícia Federal, o que exigiria a 

necessária autorização judicial; 

c) foram praticados atos ilegais de investigação, o que enseja 

a imprestabilidade das provas colhidas, pelo fato de que: 

- não houve a identificação das pessoas presentes na 

reunião com os pastores evangélicos do dia 24.10.2014, 

que teria contado com cinquenta a setenta pessoas; 

ii - houve confusão do auto de apresentação e apreensão 

de documentos; 

iii - teriam desaparecido provas colhidas na investigação, 

consistentes em dois computadores e um notebook 

apreendidos no local e que constam do auto de 

apreensão; 

iv - houve constrangimento de Nair Queiroz Blair; 

v - sucedeu a oitiva informal de testemunhas e a oitiva, 

em duas oportunidades e sem qualquer justificativa, de 

Karine Britto; 

d) não teria nenhuma relevância o fundamento do acórdão 

regional quanto à impossibilidade de o recorrente questionar o 

inquérito em razão da regularidade dos atos praticados no 

âmbito da ação penal; 
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e) o acórdão condenatório baseou-se na prova colhida no 

inquérito, com exceção da oitiva dos policiais em juízo e da 

determinação ao Governo do Estado do Amazonas de juntada 

aos autos do processo administrativo de contratação da 

empresa ANS&D, razão pela qual, diante da nulidade da prova 

originária, há a contaminação dos elementos probatórios dela 

decorrentes. 

Antes de adentrar a análise de tais argumentos, cumpre 

realizar uma síntese que envolve os atos realizados pela Polícia Federal, 

narrados na inicial da representação. 

No auto de prisão em flagrante de Nair Queiroz Biair 

(fI. 44-45 - Volume 1), o Delegado Leon Emerich Lentz Martins aduz teria 

recebido a denúncia de um pastor, que desejou não se identificar, alertando 

que o pastor Moisés Barros estaria cooptando votos de igrejas evangélicas 

menores para fins de compra de votos de fiéis, tendo sido indicada a 

realização de uma reunião no Dulcillas Festas, em que haveria a elaboração 

de uma lista com a relação dos envolvidos no esquema. 

Em face disso, foram destacados dois policiais federais que, no 

dia 21.10.2014, se deslocaram ao referido local e confirmaram a realização do 

evento, presidido pelo pastor Moisés Barros, o qual pediu voto ao candidato a 

governador José MeIo e ao qual também, em caso da sua eleição, seria 

destinado um cargo em confiança, o que beneficiaria pequenas igrejas. 

Tais informações são confirmadas pela Informação 

118/2014 - NO/DELINST/SR/DPF/AM, emitida pelos agentes policiais e 

juntada às fls. 87-89 - Volume 1, dirigida ao citado delegado, em que se 

aponta a realização da convenção de igrejas evangélicas, com o auditório de 

capacidade para mais de 500 pessoas lotado e mais umas 200 pessoas ao 

lado de fora, havendo a fixação de propaganda do candidato José MeIo de 

Oliveira e que contou com um representante da sua campanha. Finaliza a 

informação indicando, contudo, que "não se confirmou no referido evento, 

compra de votos" (fi. 88 - Volume 1). 
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Por conseguinte, no dia 24 de outubro, recebeu-se a ligação do 

informante de que haveria outra reunião, no comitê de campanha do candidato 

a governador, para distribuição de dinheiro destinada à compra de votos, razão 

pela qual se deslocou com três equipes policiais, para averiguar a procedência 

da denúncia, o que culminou com a prisão de Karine Cristiana da Costa Britto, 

que portava a quantia de R$ 4.000,00 e, ainda, de Nair Queiroz Blair, portando 

em sua bolsa R$ 7.700,00, em notas de cem reais, tendo sido, ainda, 

apreendidos um Notebook e duas CPUs. 

No que tange à natureza da operação sucedida, adoto o teor 

da manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral ao pontuar a legalidade das 

medidas adotadas, nos seguintes termos (fls. 2.943-2.945): 

No que se refere à alegação de ilegalidade da operação policial que 
resultou em sua prisão, ao argumento de que a técnica policial 
denominada estória-cobertura, conforme consignado no aresto 
recorrido, na verdade tratou-se de uma infiltração policial, todavia 
sem a devida observância das exigências legais estabelecidas pela 
Lei n.° 12.850/2013, não merece prosperar. 

São características necessárias à definição da infiltração de agentes, 
conforme destaca Renato Brasileiro de Lima: 

agente policial; 

atuação de forma disfarçada, ocultando-se a verdadeira 
identidade; 

prévia autorização judicial; 

inserção de forma estável, e não esporádica, nas organizações 
criminosas; 

fazer-se passar por criminoso para ganhar a confiança dos 
integrantes da organização; 

objetivo precípuo de identificação de fontes de provas de crimes 
graves. 

Não houve, no caso em apreço, 'inserção de forma estável, e não 
esporádicaÇ em organização criminosa. Os agentes se dirigiram ao 
local dos fatos para averiguar a veracidade das informações 
recebidas, sobre a ocorrência de compra de votos. A técnica por eles 
utilizada, como bem elucidou o Douto Procurador Regional Eleitora!, 
foi a estória-cobertura, e não a infiltração. Cite-se, por elucidativo, o 
seguinte trecho de seu parecer (fis. 1.529/1.532): 

É sabido, que em todas as eleições, os agentes de polícia são 
mobilizados para fazer a fiscalização da regularidade do pleito. 
Quando há quaisquer indícios de prática de ilícito eleitoral, os 
policiais utilizam-se da técnica denominada de 'estória-cobertura' 
para averiguar o fato, fazer a devida fiscalização e tomar as medidas 
cabíveis. 
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Na atividade policial, essa técnica visa a alcançar objetivos 
(obtenção do dado, aproximação com o alvo, permanência em 
determinado local, realização de prisões), com a manutenção do 
sigilo da investigação, além de proporcionar a proteção do pessoal, 
do material e das instalações. 

Nesse caso, o policial cria e vivência uma 'estória', fingindo o que 
não é (simulação), para encobrir com astúcia (dissimular) os 
objetivos da ação policial, e, portanto, garantir o sigilo e sucesso da 
empreitada. Porém, devido à sua superficialidade, na medida em que 
não impõe ao policial o ingresso na intimidade das pessoas 
envolvidas em atividades criminosas, ou mesmo de membros de 
grupos criminosos, sabe-se que a utilização da estória-cobertura não 
se sujeita à autorização judicial para sua efetivação. 

De outro lado, como condição necessária por força de seu sigilo, a 
infiltração policial, que consiste no ingresso de um policial em uma 
organização criminosa com o fim de obter informações para o seu 
desbaratamento, utiliza a referida técnica para permitir a 
aproximação e penetração oculta do policial. 

A infiltração policial, apesar de se valer de uma estória-cobertura, 
com ela não se confunde, uma vez que não só coloca o policial em 
contato, como o introduz (infiltra) na intimidade do grupo investigado, 
passando o agente da lei a participar das atividades ilícitas; a ser 
parte daquela organização. Na infiltração policial, a dissimulação da 
identidade do agente policial se protrai no tempo, fazendo-o integrar, 
com caráter de permanência, na organização criminosa investigada. 

Diante disso, incabível a sustentação da defesa que, ao suscitar 
ilicitude das provas por infiltração ilegal, na verdade confunde dois 
institutos distintos, que não se equiparam. 

No presente caso, ao receber notícia de que haveria compra de 
votos em uma convenção de igrejas evangélicas realizada no Dulcila 
Festas e Convenções, foi feita apuração no local por agente de 
polícia, que expediu ordem de missão policial 1202/2014 e afirmou 
às fls. 87: 'que houve pedido explícito de voto ao candidato José 
Meio, pelo pastor Moisés Sarros, a todos os pastores das 
congregações ali presentes', 

Além disso, o pastor asseverou ainda que teria um cargo de 
confiança no caso de um futuro governo de MeIo e que todas as 
igrejas pequenas se beneficiariam, prometendo ainda que a próxima 
convenção seria em um hotel em Fortaleza e já estava pesquisando 
o local. 

Após a referida apuração e tomadas as diligências apuratórias, foi 
descoberto o local da reunião seguinte, que seria em um comitê 
eleitoral. O delegado então acionou os agentes de polícia para fazer 
apuração no local com o objetivo de confirmar a procedência de 
prática de crime de corrupção eleitoral. Oportunidade em que, após 
a confirmação das suspeitas, foi realizada a prisão em flagrante das 
representadas NAIR BLAIR e KARINE VIEIRA. 

Frise-se que os policiais LOYANNE e MARCEU, ao adentrarem no 
comitê, apenas afirmariam que faziam parte de uma específica 
igreja. Contudo, em momento algum os policiais tiveram que se 
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utilizar da estória- cobertura para adentrar ou permanecer no recinto. 
Pelo contrário: ao comparecer no local, ninguém fez perguntas aos 
agentes, que não tiveram que sequer valer-se da alegação de que 
eram pastores de alguma igreja. 

Tal procedimento, de fiscalização e verificação de ocorrências com 
indícios de ilícito eleitoral, ocorre de forma regular em todas as 
eleições, durante a campanha eleitoral, não se confundindo com a 
infiltração de policiais, técnica especial de investigação que 
necessitaria de autorização judicial para ser feita. 

Logo, resta claro que não houve no presente caso infiltração de 
agentes policiais, mas sim mera fiscalização do pleito de 2014. Os 
policiais foram devidamente instruídos pelo delegado de polícia 
federal para fiscalizar atividade suspeita ocorrendo na véspera do 
pleito. 

Dessa forma, não há necessidade de autorização judicial para a 
referida atuação dos policiais, não havendo o que se discutir de 
ilicitude de provas colhidas no inquérito. Também não cabe ser 
utilizada a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois não há 
provas ilícitas nestes autos, sendo que todas as provas foram 
colhidas regularmente, sem ofensa às condicionantes legais e 
constitucionais. 

Tal proceder dos policiais foi absolutamente regular. Primeiro, 
porque tinham o dever de proceder a uma investigação preliminar 
dos fatos, já que eles chegaram ao seu conhecimento por meio de 
notitia criminis apócrifa, Segundo, porque conforme relatado no 
acórdão recorrido, e nos testemunhos dos policiais Jairo de Almeida 
Cruz e Loyanne Larissa Rufino de Lima, eles sequer precisaram se 
valer da estória-cobertura para adentrar no comitê de campanha do 
recorrido José Meio. 

Com efeito, nos termos do art. 10, § 30, da Lei 12.850, a 

infiltração de agentes é medida duradoura, que se protrai no tempo, com vistas 

exatamente a elucidar os fatos delituosos investigados e a ambientar o agente 

policial no seio da organização criminosa. 

Nas palavras de Isaac Sabbá Guimarães, citado por Cunha e 

Pinto, "o agente infiltrado mantém sua verdadeira identidade encoberta, 

adotando uma falsa, para ganhar a confiança dos criminosos; passa a viver no 

submundo do crime, inclusive fazendo parte dos planos e ações ilícitas, sem, 

no entanto, dar causa diretamente, à prática de um crime (a atividade do 

agente é limitada). Pode mesmo chegar a prestar apoio moral e material, e 

praticar atos de execução de crime, como permite o regime legal português de 

ações encobertas, mas não pode - está proibido - impulsionar o crime" 

(CUNHA, R. S.; PINTO, R. B. Crime Organizado: Comentários à nova lei sobre 

Num. 48197884 - Pág. 191Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843811 - Pág. 162



RO no 2246-61.2014.6.04.0000/AM 	 192 

o Crime Organizado - Lei 12.850/2013. 2. ed. Salvador: Jus Podivm. 2014, 

p. 114). 

Em outros termos, o agente policial passa a se portar como se 

integrante do grupo criminoso fosse, o que evidentemente demanda, entre 

outros requisitos, que a ação se desenvolva no tempo. 

No caso dos autos, porém, a atuação dos agentes se limitou a 

fazer a apuração preliminar a partir de notitia criminis, diligência que pode ser 

empreendida ex officio, a teor do art. 60, 1, do Código de Processo Penal. 

Portanto, não há vício no inquérito por essa razão. 

Quanto à alegação do recorrente de que a operação policial 

teria ocorrido a partir de denúncia anônima, sem que fossem feitas 

investigações preliminares ou mesmo realizado o controle judicial, entendo que 

também não há nulidade a declarar. 

Isso porque o inquérito policial foi deflagrado em razão de auto 

de prisão em flagrante de Nair Queiroz Blair (fis. 44 e seguintes), no qual se 

observa que o condutor, o Delegado de Polícia Federal Fábio Sandro Pessoa 

Pegado, recebera a informação anônima a respeito de atos preparatórios para 

a prática de crime de corrupção eleitoral. 

Diante da possível prática do delito, a referida autoridade 

policial designou dois agentes para apuração preliminar dos fatos, que se 

dirigiram ao local do evento e constataram o pedido de voto em favor do 

recorrente, feito pelo pastor Moisés Barros, o qual também asseverou que 

eventual assunção do recorrente no governo beneficiaria várias igrejas 

evangélicas. 

Em seguida, a referida autoridade policial obteve a informação 

de que novo evento, agora destinado à distribuição de valores a eleitores, 

ocorreria na Avenida Ephigênio Saies, o que a levou a destacar dois agentes 

para apurarem preliminarmente a informação. Ao chegarem ao local, os 

agentes confirmaram a distribuição de dinheiro e solicitaram a abordagem de 

Karine Cristiana da Costa Brito, que acabara de se retirar do local onde era 
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distribuído o dinheiro e portava a quantia de R$ 4.000,00, o que motivou a sua 

prisão em flagrante. 

A partir da situação de flagrância, o aludido investigador se 

dirigiu com outras equipes à igreja evangélica e constatou a existência de 

novos valores, agora na posse de Nair Blair, que também foi presa em 

flagrante. 

Tais informações foram confirmadas pelas testemunhas do 

referido flagrante, os agentes Loyanne Larissa Rufino de Lima e Jairo de 

Almeida Cruz. 

Como se vê, a atuação investigativa e o próprio flagrante não 

decorreram de simples denúncia anônima, mas de apuração prévia por parte 

da autoridade policial, que se deslocou ao local em que seriam praticados os 

delitos e colheu informações para lastrear a abertura do inquérito policial. 

Esse procedimento está de acordo com a jurisprudência desta 

Corte, no sentido de que "nada impede a deflagração da persecução penal 

pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências 

realizadas para averiguar os fatos nela noticiados" (AgR-Al 6350-38, 

rei. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 3.6.2015). 

Na mesma linha: "De acordo com a jurisprudência do STF, 

afigura-se plausível a deflagração da persecução penal pela chamada 

denúncia anônima, desde que seja seguida de diligências para averiguar os 

fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policiar' (HC 874-46, 

rei. Mm. Castro Meira, DJEde 10.8.2013). 

Essa compreensão também foi acolhida pelo relator, segundo 

o qual "esse é o quadro, de que se refere às provas. As diligências policiais 

ocorridas nos dias 21.10.2014 e 24.10.2014 consistiram indubitavelmente em 

providências prévias para a confirmação dos elementos indiciários narrados na 

notícia-crime dita anônima. E para tal desiderato, não se faz necessário que a 

autoridade policial solicite expressa autorização judicial, ou aguarde promoção 

ministerial, uma vez que a providência insere-se na órbita de atribuições 

normais da Polícia Judiciária". 

Num. 48197884 - Pág. 193Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843811 - Pág. 164



RO n° 2246-61.2014.6.04.0000IAM 	 194 

No que tange à busca pessoal supostamente ilícita e 
generalizada, verifica-se, do depoimento do condutor do flagrante e das 

testemunhas, que a busca ocorreu apenas em relação aos presentes no local 

onde supostamente estaria sendo cometida a infração penal, o que não 
constitui nenhuma ilicitude. 

Afinal, nos termos do art. 60, 1 e lii, do Código de Processo 
Penal, a autoridade policial, em face de notitia criminis, deve se dirigir ao local 
da infração penal e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento 
do fato e das suas circunstâncias. 

Além disso, o art. 244 do mesmo código prescreve que "a 
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver 

fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de 

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for 
determinada no curso de busca domiciliar" 

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, já assentou que, 

"havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou 

papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a 

qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado 
judicial para a sua realização" (HC 216.437/1)F, rei. Min. Sebastião Reis Júnior, 
Sexta Turma, DJEde 8.3.2013). 

Assim, não se vislumbra ilicitude nas abordagens policiais no 
veículo da Sra. Karine Cristiana da Costa Brito e nas pessoas que se 

encontravam no local onde havia fundada suspeita da prática de corrupção 

eleitoral. A circunstância de não terem sido encontrados objetos relevantes na 

posse dos demais presentes ao local pode repercutir na valoração da prova, 

mas não indica a sua ilicitude, consistente na violação de direitos e garantias 
individuais. 

No que tange à suposta ilegalidade do flagrante, a leitura do 

auto de prisão em flagrante, em especial do depoimento Nair Queiroz Blair, 

não indica a prática de atos de constrangimento pela autoridade policial, tendo 

a referida conduzida sido assistida por advogado e, inclusive, exercido o seu 
direito constitucional ao silêncio. 
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Da mesma forma, o depoimento de Karine Cristiana da Costa 

Brito não revela a existência de constrangimento de qualquer sorte, tendo a 

conduzida, inclusive, espontaneamente levantado o seu sigilo fiscal e bancário. 

Não há, ademais, notícia nos autos de que a prisão em 

flagrante supracitada tenha sido impugnada ou considerada ilícita no âmbito da 

ação penal, o que só corrobora a validade das provas colhidas pela autoridade 

policial. 

Por fim, no que diz respeito à alegação de que a condenação 

teria se baseado em elementos colhidos exclusivamente no âmbito do inquérito 

policial e não confirmados em juízo, entendo que não se trata de matéria 

atinente à nulidade do inquérito policial, mas, sim, de valoração da prova. 

De toda sorte, ao examinar o acórdão recorrido, verifica-se que 

a condenação se baseou na prova documental apresentada pelo 
representante17, entre as quais constam elementos do inquérito policial, os 

depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo18  e as alegações dos próprios 
representados em juízo. 

Assim, não se trata de condenação lastreada apenas em 

elementos indiciários colhidos em sede de inquérito policial, mas de édito 

sufragado por provas documentais e testemunhais colhidas em juízo e 

submetidas ao contraditório, elementos que, em tese, podem ser considerados 

suficientes para a cassação de registro ou diploma. 

Portanto, acompanho o relator no ponto e rejeito a preliminar. 

Do cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas. 

O recorrente José Meio de Oliveira aponta a existência de 

cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas por ele 

requeridas, a saber: o depoimento da testemunha referida Karine Cristiana da 

Costa Brito, a prova pericial e a expedição de ofício ao Banco Bradesco. 

17 Entre os principais documentos, constam recibos de ajudas de custo a eleitores, quantia em espécie, nota fiscal de 
empresa, material de propaganda do recorrente José Meio, documentos a respeito da constituição da sociedade 
ANS&D, excertos do procedimento administrativo de contratação da empresa etc. 
18 

Foram destacados, no acórdão recorrido, os depoimentos de Leon Emerich Lentz Martis, Loyanne Larissa Rufino de 
Lima e Jairo de Almeida Cruz, todos presentes no momento da prisão em flagrante. 
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Com relação à primeira prova, afirma que fundamentou o seu 

pedido de produção no fato de que três testemunhas ouvidas em juízo fizeram 

menção a Karine Cristiana da Costa Brito, de modo que esta poderia elucidar 

melhor os fatos postos na inicial. 

No entanto, conforme constou do acórdão recorrido, tal 

testemunha não foi indicada no bojo da contestação, muito embora já 

constasse dos autos vários elementos indicativos de que ela poderia ter algum 

conhecimento dos fatos. Além de ter sido uma das conduzidas no auto de 

prisão em flagrante antes mencionado, a inicial fez expressa referência do 

papel de Karine Cristiana da Costa Brito nos fatos. 

Desse modo, cabia aos representados, caso pretendessem a 
oitiva, indicar a referida testemunha no bojo da contestação, sob pena de 

preclusão. Sobre esse tema, esta Corte já assentou o seguinte: "De acordo 
com a jurisprudência desta Corte Superior, nas ações processadas sob o rito 

do ad. 22 da Lei Complementar n° 64/90, a apresentação do rol de 

testemunhas deve ocorrer no momento da propositura da ação e da 

apresentação da defesa, sob pena de preclusão" (AgR-Al 7753-84, 
rei. Mm. Henrique Neves da Silva, DJEde 15.10.2014). 

Igualmente: "Não prospera a alegação de cerceamento de 

defesa, já que a peça defensiva na ação de investigação judicial deve vir 

instruída com os documentos e o rol de testemunhas indispensáveis para a 

demonstração do alegado em suas razões. No caso, a tese de que seria 

necessária a oitiva de testemunhas está preclusa, pois o investigado não 

indicou, de pronto, o respectivo rol, conforme determina o ad. 22, 1, a, da 
Lei Complementar n° 64/90" (RO 14-53, rei. Mm. Felix Fischer, DJE de 
5.4.2010). 

No que tange ao indeferimento da perícia e da expedição de 

ofício à instituição financeira, o eminente relator na origem consignou 
(fI. 1.479): 

INDEFIRO a perícia grafotécnica requerida pelos advogados de José 
Meio de Oliveira e José Henrique haja vista tratar-se de pedido 
genérico e sem que nenhum incidente de falsidade tenha sido 
aduzido pelos causídicos. Da mesma forma o pedido de confirmação 
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pela instituição bancária da autenticidade dos extratos apreendidos 
durante a operação. 

Tal compreensão está de acordo com entendimento desta 
Corte a respeito, no sentido de que, "nos termos do ad. 130 do 
Código de Processo Civil, o juízo de instrução deve indeferir provas inúteis ou 
meramente protelatórias" (AgR-Al 107-75, rei. Mm. Ricardo Lewandowski, 
DJEde 15.4.2010). 

Em situação similar, já se decidiu que "não caracteriza 
cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, uma vez que 

não tendo sido alegada a falta de autenticidade da fita, eventual prova pericial 
revela-se desnecessária" (REspe 215-38, rei. Mm. Fernando Neves, 
DJde 17.6.2004). 

No caso dos autos, não houve arguição de falsidade dos 
documentos, e o pedido de perícia foi genérico, de modo que não se tinha 

dúvida razoável acerca da autenticidade dos documentos para ensejar o 
deferimento da prova técnica. 

O eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho teve o mesmo 
entendimento: 

Com efeito, uma vez anexado o documento à petição inicial do 
presente feito, cabe à parte arguir sua eventual inautenticidade e 
requerer perícia no momento da contestação, justificando a 
necessidade de realização. 

Como bem apontado pelo Ministério Público Eleitoral, tal prova 
era absolutamente desnecessária, pois os documentos foram 
apreendidos na posse da Representada NAIR BLAIR, fato que não 
foi negado pela defesa, o que elidiria a importância de verificação de 
a grafia nos recibos ser sua. 

No que tange à alegada violação à boa fé objetiva, não há 

como verificar que o deferimento da perícia nas representações indicadas nos 

recursos decorreu de contexto semelhante ao dos autos, de modo que é 

inviável assentar comportamento contraditório ou posicionamento errático da 
Corte de origem. 
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A recorrente Nair Queiroz Biair também requer a nulidade do 

julgado em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas, destacando que 

atendeu à intimação para especificar a relevância da prova para o processo. 

Sobre essa questão, colhe-se da decisão proferida pelo 

eminente relator na origem (fis. 1.478-1.479): 

INDEFIRO a oitiva das testemunhas LEONARDO JOSÉ NOGUEIRA, 
JEANE JOAQUIM DA SILVA NOGUEIRA, MARIA LETÍCIA LIMA DE 
VASCONCELOS e JANETE DO COUTO BAHIA, todos com 
endereço em outro estado, uma vez que intimados para justificar o 
pedido, os advogados dos Representados MOISES DA SILVA 
BARROS E NAIR QUEIROZ BLAIR apenas argumentaram que as 
'testemunhas são essenciais para a estratégia de defesa dos 
representados, uma vez que colaborarão para a elucidação dos fatos 
sobre o que cada um dos representados estava realizando no local, 
sendo fuicrais para arguição do nexo causal do suposto ato ilícito 
indicado pelo representante" (fis. 1.380). 
Como se percebe da justificativa apresentada pelos advogados, não 
foi feita referência a que fatos específicos estariam ligadas as 
testemunhas arroladas ou sobre o que iriam testemunhar. Ademais, 
os advogados não ratificaram o pedido de oitiva das referidas 
testemunhas no prazo concedido após a audiência. 

Aplicam-se, no ponto, os mesmos fundamentos antes 

declinados, a respeito da possibilidade de indeferimento de provas reputadas 

inúteis ou protelatórias, assim entendidas aquelas que as partes não tenham 

especificado a relevância para o processo. No caso da prova testemunhal, não 

basta aludir à imprescindibilidade para a defesa, mas esclarecer quais fatos as 

testemunhas trarão ao conhecimento do juízo, o que não foi feito no caso. 

Assim, não há o alegado cerceamento de defesa. 

Mérito. 

Da contratação da empresa Agência Nacional de Segurança e Defesa - 

ANS&D - conduta vedada do art. 73, 1, da Lei 9.504/97 - Configuração. 

De início, verifica-se que o Governo do Estado do Amazonas 

celebrou um contrato com empresa presidida pela representada Nair Queiroz 

Biair, afigurando-se pertinente examinar as circunstâncias que envolveram a 
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celebração desse contrato de modo a estabelecer a sua relação com os fatos 

que desencadearam a propositura da representação. 

A respeito disso, é oportuno mencionar que, "mesmo se 

tratando de condutas, em tese, passíveis de caracterizar improbidade 

administrativa, essa Justiça Especializada tem competência para julgar os 

feitos que visem à apuração de delitos eleitorais" (AgR-Al 312-84, 

rei. Min. Laurita Vaz, DJE de 20.5.2014, grifo nosso). 

De igual modo, o § 70  do art. 73 da Lei 9.504/97 preceitua que 

as condutas vedadas "caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, 

a que se refere o art. 11, inciso 1, da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e 

sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações 

do art. 12, inciso III". 

Assim, a despeito da independência das esferas eleitoral, cível, 

penal e administrativa, devem ser analisados os fatos que se sucederam no 

âmbito do referido contrato e a sua relevância em face das imputações das 

práticas de conduta vedada e captação ilícita de sufrágio ocorridas nas 

eleições para Governador do Amazonas no pleito de 2014, sem prejuízo do 

exame, pelos órgãos competentes, da eventual configuração de delitos penais, 

de atos de improbidade administrativa ou mesmo de infrações administrativas, 

sobretudo em virtude do descumprimento da Lei de Licitações. 

A empresa Agência Nacional de Segurança e Defesa - 

ANS&D é uma associação de natureza privada, com sede em Brasília e cuja 

pessoa jurídica, de CNPJ 13.720.046-0001-27, foi aberta em 26.5.2011 (fI. 262 

- Volume 2). O estatuto da empresa está acostado às fls. 359-369 - Volume 2, 

arquivado em 26.5.2011 no Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas. O objetivo 

da sociedade empresária, descrito no art. 41, consiste em "trabalhar no 

desenvolvimento de atividades e processos que produzam efeitos na causa 

maior do interesse público" (fI. 360 - Volume 2) e abrange ações na área de 

eventos, treinamento e capacitação de recursos humanos, treinamento de 

setores de segurança e defesa, dentre outros. 

Por sua vez, o contrato celebrado pela referida empresa com o 

Governo do Estado do Amazonas destinou-se, em suma, à realização de 

Num. 48197884 - Pág. 199Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843811 - Pág. 170



RO n1  2246-61 .2014.6.04.0000/AM 	 200 

monitoramento em tempo real móvel, em razão da realização de jogos da 

Copa do Mundo em Manaus, em quatro datas do mês de junho, nos dias 14, 
18, 22 e 25. 

Às fls. 278-279 - Volume 2, consta ofício assinado pelo 

Secretário Executivo Adjunto e endereçado ao Secretário de Segurança 

Pública, datado de 10.6.2014 e recebido em 13.6.2014 pela Gerência de 

Compras, solicitando a contratação de empresa, em caráter emergencial, para 

a finalidade anteriormente descrita. 

O Projeto Básico (fls. 278-286 - Volume 2) é datado de 

12.6.2014. Por sua vez, a Carta Proposta para a prestação do serviço 

denominado "implementação de solução tecnológica no sistema implantado no 

Sistema Integrado de Comando e Controle Regional - Amazonas, para os fins 

de serem utilizados no Evento Copa FIFA -2014, subsede Manuas-AM" 

(fl. 525 - Volume 3), subscrito pela representada Nair Queiroz Blair, é datado 
de 12.6.2014. 

Observa-se que tal proposta tem a mesma data do projeto 

básico e foi apresentado quando em curso o indigitado evento esportivo, tendo 

sido recebida pela Gerência de Compras da Secretaria de Segurança Pública 

em 20.6.2014 (fl. 525 - Anexo 3), próximo ao término dos referidos jogos 
naquela cidade. 

Igualmente chama a atenção, conforme destacou o Procurador 

Regional Eleitoral, que a proposta de serviços se baseou em outra proposta, 

subscrita por Nair e datada de 19.4.2013, feita à ANS&d à Associação 

Nacional de Futebol do Chile, para uma partida de futebol à época, em valor de 

US$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil dólares), que serviu de parâmetro para 

o valor contratual de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mediante simples 
conversão monetária. 

Ademais, a autorização das despesas pela Secretaria de 

Fazenda ocorreu em 24.6.20 14 (fls. 343-344), um dia antes do último jogo, e o 

parecer quanto à inexigibilidade de licitação somente foi apresentado em 

2.7.20 14 (fls. 395-397 - Volume 2), em momento ulterior aos jogos. 
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Destaco, também, que foi emitida uma nota fiscal de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em 5.8.2014, referente a pagamento à 

vista pelos serviços. O documento está acostado à fI. 507 do volume 3 e 

consta relacionado no Auto de Apresentação e Apreensão lavrado pela 

autoridade policial (fl. 57 - Volume 1). Verifico, ainda, que houve a abertura 

uma conta bancária pela empresa, em Manaus e na data de 23.6.2014, 

conforme contrato bancário de fis. 374-375 - Volume 2. 

Em suma, o Processo 000.052812014-SSp, alusivo à 
contratação, teve curso de 13.6.2014 até 28.8.2014, conforme se depreende 

do movimento processual (fi. 277 - Volume 2). 

Por oportuno, importante destacar o seguinte trecho da 

detalhada análise efetuada pelo Procurador Regional Eleitoral sobre o trâmite 

desse processo (fis. 1590-1.594 - Volume 7): 

Conforme acostado às fis. 280, a presidente da empresa ANS&D, 
NAÍR QUE1ROZ BLAIR enviou à Secretaria de Estado de Segurança 
Pública - SSP/AM uma carta de proposta comercial com um item, 
descrevendo o setviço e valorando-o em R$ 1.000,000,00 (um 
milhão de reais). A carta foi recebida pela gerente de compras da 
SSP-AM, sra. KARINE CASARA, em 20.06.2014. 
No entanto

'
às fis. 331 foi colacionado e-mail enviado pela mesma 

Karine Casara a NAÍR BLAIR, com o seguinte teor: 

Prezada Nair, bom dia!! Venho reiterar a solicitação de proposta de 
preços para os serviços de implementação de solução tecnológica 
no atual sistema implantado no Centro Integrado de Comando e 
Controle Regional/AM, tendo em vista que o recurso orçamentado já 
foi liberado pela SEFAZ, precisamos com urgência dá 
prosseguimento na instrução processual. Att. 

O aludido e-mail foi enviado à NAIR no dia 20.06.2014, às 09:22. 
Contudo, como visto às fis. 289, em resposta ao e-mail, a carta 
proposta de NAIR já havia sido recebida pela mesma gerente de 
compras da SSP/AM no mesmo dia, às 09:06. 

No caso, evidencia-se que a carta proposta da ANS&D foi 
primeiramente recebida por Karine Casara no dia 20106, às 09:06, 
sendo que, 16 minutos depois de ter recebido e assinado o 
documento, enviou e-mail à NAIR solicitando que mandasse com 
urgência uma nova carta com proposta de preços. Apenas uma 
amnésia aguda justificaria tal comportamento, 

Fato é que, ao enviar a solicitação à NAIR da carta proposta, a 
gerente de compras da Secretaria de Segurança Pública já havia 
inclusive recebido, carimbado' e assinado o recebimento da mesma 
proposta de preço. 
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Conforme o supratranscdto e-mail enviado no dia 20.06.2014, Karine 
pediu com urgência o documento, sustentando que o recurso 
orçamentado já havia sido liberado pela SEFAZ. No entanto, foi 
juntado às fis. 343/344 a nota de autorização de despesas expedida 
pela SEFAZ, autorizando o valor de R$1.000.000.00 (um milhão) 
de.reais para o referido serviço  no dia 24.06.2014, assinado pela 
Secretária Executiva da SSP/AM, Circe Baptista, 

Na referida nota de autorização, foi solicitado o valor para o serviço 
da empresa, no dia 20.06.2014, mas a efetiva autorização só se deu 
no dia 24.06.2014. Portanto, apesar de Karine solicitar.com  urgência 
a proposta de NAIR por já existir autorização de despesa pela 
SEFAZ, não havia nenhuma autorização orçamentária para contratar 
o serviço de um milhão de reais da empresa de NAIR, 

Ressalte-se novamente que tanto o e-mail solicitando a proposta, 
quanto a carta são datados no dia 20.06.2014, No entanto, os 
serviços prestados pela empresa contratada foram supostamente 
executados do dia 12.06.2014 até o dia 13.07.2014, conforme o 
relatório de execução acostado às fis. 2921298, assinado pelos 
representados Cel. Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho e Cel. 
Raimundo Rodriques da Silva. 

Diante de tais documentos supõe-se que a empresa já havia iniciado 
os.serviços no dia 12.06.2014, oito dias antes da formulação do 
projeto básico e antes, até mesmo, do envio da proposta de preço 
pela ANS&D. 

É de se indagar como a empresa foi contratada e iniciou os serviços 
para o Estado sem sequer ter antes apresentado uma proposta de 
preços, Mais surpreendente ainda: foi enviado a proposta de preço 
mais de uma semana após já estar supostamente prestando os 
serviços contratados. Questiona-se qual o motivo de uma empresa 
enviar uma carta de apresentação de preços após iniciada a 
execução dos serviços. 

A pergunta que fica é: quem autorizou, em 12 de junho de 2014, o 
ínicio da execução de um contrato administrativo cujo projeto básico 
somente foi elaborado em 20 de junho de 2014, e cujo objeto 
expiraria no dia seguinte, 25 de junho? 

Evidente que tanto o e-mail quanto a carta foram enviados para 
legitimar essa licitação fabricada. 

Ademais, como já dito, consta nos autos (fis. 334/340) o projeto 
básico do contrato datado em 20 de junho de 2014, no mesmo dia 
que fora solicitada e enviada a carta de proposta por NAIR BLAIR à 
SSP/AM. Conforme ainda as fis. 3411342, foi requisitado no mesmo 
dia ao Governo do Estado do Amazonas o valor de um milhão de 
reais para contratação de empresa especializada para serviços de 
tecnologia e Implementação. 

Demonstra-se absolutamente curiosa e inédita a celeridade ocorrida 
na contratação da empresa pelo Estado. Em um só dia (20 de junho 
de 2014), a Secretaria de Segurança solicitou a NAIR o envio de 
proposta, de preços, esta recebeu e assinou a proposta, foi 
elaborado o projeto básico, o qual especificava cada produto a ser 
utilizado peia empresa, dentre outros detalhes da execução dos 
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serviços pela contratada e foi requisitado à SEFAZ a autorização do 
valor de um milhão de reais para pagamento desses serviços, tendo 
sido autorizado quatro dias depois. 

Rememore-se que durante toda a tramita ção dessa operação, a 
empresa já estaria executando os serviços, uma vez que a suposta 
realização das atividades iniciara no dia 12 de junho (início da Copa 
do Mundo). Fato é que, quando foi enviada a proposta e requisitada 
à unidade orçamentária a autorização da despesa, formulado e 
assinado o projeto básico, a empresa já estava supostamente 
atuando, realizando os serviços de segurança com equipamentos 
digitais. 

Ou seja, todos os documentos anteriormente aludidos, que 
compuseram o dossiê licitatório; i) ofício n° 246/2014-SEASGE/SSP-
AM de 13 de junho de 2014, às fis, 2781279,  no qual o Secretário-
ExecutIvo Adjunto da Secretaria solicitou a contratação da empresa 
pelo caráter emergencial; ii) parecer n° 292/2014, às fis. 349/354, da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública opinando peia 
inexigibilidade de licitação e iii) parecer n° 800/2014-ASS/CGL às 
fis. 3951397 da Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo, 
sugerindo a ínexigibilidade da licitação, foram emitidos após a 
empresa já ter hipoteticamente iniciado os serviços, segundo o 
relatório de execução. 

Por fim, não bastando a evidente iilicitude do processo ficitatório, foi 
emitido parecer da SSP/AM, em 10 de julho de 2014, opinando pelo 
reconhecimento de dívida, pois a empresa já havia supostamente 
cumprido o objeto do processo discutido - mesmo antes de ter sido 
autorizada sua contratação pelo ente público - sustentando que "a. 
única forma, que a administração pública - tem de indenizar serviços 
já prestados é por meio de reconhecimento de dívida" (fis. 406/408). 

O aludido parecer foi acolhido peio Secretário de Estado de 
Segurança Pública, PAULO ROBERTO VITAL, requerendo a 
elaboração do relatório de fiscalização de execução do objeto 
contratado em despacho às fis. 409. Ressalte-se que PAULO 
ROBERTO esteve à frente da SSP durante todo o trâmite das 
referidas irregularidades e, por diversas oportunidades, teve acesso 
ao processo referente à contratação da empresa de NAíR BLAIR. 
Por tal motivo, inevitável concluir que ele também concorreu para a 
prática das condutas ilícitas objeto desta representação, 

Logo, fica indiscutivelmente provado que a referida contratação não 
seguiu os trâmites legais, sendo que as provas irrefutáveis presentes 
nos autos revelam a montagem fraudulenta de dito processo 
Ilcitatório, a exemplo de outros rumorosos casos ocorridos no 
Amazonas, como a Operação Vorax. 

Diante desses elementos, conclui-se que a empresa da 

representada Nair Blair já prestava o serviço pactuado antes mesmo da 

celebração do contrato com a administração pública. Nessa linha, observou a 

Procuradoria-Geral Eleitoral que "o projeto básico é datado de 20-06-20 14, oito 

dias após o início da prestação de serviços contratada, e apenas cinco dias 

Num. 48197884 - Pág. 203Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843811 - Pág. 174



RO n12246-61.2014.6.04.0000/AM 	 204 

antes do encerramento de seu objeto, já que o último jogo foi em 25-06-20 14. 

Diante disso, é de se questionar o porquê de uma contratação no valor de 

R$ 1.000.000,00, restando apenas cinco dias para o exaurimento de seu 

objeto" (fi. 2.941). 

De outra parte, em ofício de 23.1.2015, o novo Secretário de 

Segurança Pública estadual, instado a prestar informações no âmbito da 

representação, afirmou que, "em virtude da inexiguidade temporal, o serviço foi 

considerado de extrema relevância e imprescindível à segurança das 

delegações e da população local e flutuante, fins de evitar o ocorrido nas 

Olimpíadas de 1972, realizada em Munique-Alemanha, que ficou marcada pela 

ação de terroristas e resultou na matança de 18 (dezoito) pessoas, entre 

atletas israelenses, terroristas, palestinos e policiais, motivo pelo qual a 

prestação de serviços aconteceu sem cobertura contratual e ensejou o 

consequente reconhecimento da dívida" (fI. 275 - Volume 2). 

Vê-se que a Secretaria de Segurança Pública, para a execução 

dos serviços não respaldada por contrato previamente celebrado e em vigência 

nos jogos, aponta que, afinal, se buscavam impedir eventuais ações violentas. 

Todavia, tal argumentação não traz em si justificativa plausível 

para as irregularidades aferidas, uma vez que é notoriamente sabido que, 

muito antes da realização da Copa do Mundo, foram noticiadas inúmeras 

providências das entidades envolvidas, inclusive órgãos policiais, destinadas a 

coibir possíveis atos terroristas no período da Copa do Mundo, diante da vinda 

de delegações de inúmeros países, turistas etc. 

Nota-se que não foram colacionados aos autos elementos de 

provas que permitam inferir que a empresa em questão exerceria a sua 

atividade empresarial de forma frequente e regular, o que se coaduna à 

afirmação do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral de que "os elementos 

fáticos conduzem à inarredável conclusão de que a contratação da empresa 

ANS&D foi fictícia" (fI. 2.947), diante de evidência de ilicitudes da contratação 

da empresa presidida pela representada Nair Queiroz Blair, com fortes indícios 

de fraude no procedimento deflagrado no âmbito da Secretaria de Segurança 
Pública. 
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Para comprovação de atividade efetiva da empresa, são 

destacados, apenas, documentos que indicariam ter a ANS&D prestado tal 

serviço durante evento esportivo no Chile e que diz respeito a meros 
certificados "de atestação técnica", do ano de 2013 e emitidos por empresas 
de segurança (de teor genérico e sem outros documentos que atestem a 

prestação de serviços), além de um balanço patrimonial do mesmo ano 
(fis. 388-39 1 - Volume 2). 

Ressalto que a presidente da ANS&D, Nair Queiroz Biair, no 
seu depoimento à Polícia Federal, afirmou que a "referida empresa prestou 
sei'viços na área de monitoramento e segurança digital; que em razão dos 

compromissos citados entrou no Brasil no dia 09 de junho de 2014; que desde 

então ficou viajando entre as cidades de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e Manaus" (fI. 49 - Volume 1); o que permite inferir, a princípio, 
que outros contratos poderiam ter sido celebrados na mesma área de atuação, 
o que não se verifica nos autos. 

A argumentação exposta por alguns representados no sentido 

de que não se tratava de uma empresa criada da noite para o dia e que estaria 

com a situação regular com a Receita Federal, com o Governo do Distrito 

Federal e com outros órgãos não afasta a estranheza no sentido de que a nota 

emitida ao Governo do Estado do Amazonas seria a de número 4, embora 
criada a empresa no ano de 2011. 

O relator no TRE/AM asseverou que não foi apresentada "[..] a 
despeito dos fatos narrados na exordial, qualquer prova como, por exemplo, 

recibos emitidos pela ANS&D, notas fiscais, ou qualquer elemento apto a 

demonstrar a efetiva atuação da indigitada empresa na área de segurança 
digital" (fI. 1.828 - Volume 8), afora alguns documentos de abertura da 

empresa, relativos à situação fiscal, mas que não indicavam a efetiva atividade 
no segmento empresarial. 

A respeito disso, aparentam-se pouco críveis os argumentos, 

contidos em um dos recursos, de que, quanto às notas fiscais, "se foram 
poucas, é porque se trata de um setviço especializado, onde a demanda não é 
recorrente" e que "o fato de não ter funcionários em determinado período em 
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nada certifica que é empresa fantasma. Até porque, pela pequena demanda, 

não necessita manter em seus quadros funcionários permanentes, inclusive 

porque presta serviços no exterior" (fi. 2.495 - Volume 10). 

Ademais, o relatório e as fotografias acostadas sobre a 

prestação de serviços, referentes a veículos, cabeamento e aparelhos 

eletrônicos usados na realização do monitoramento de segurança digital 

(fis. 427-472 - Volume 2) não seriam, por si só, provas contundentes a afastar 

as inconsistências envoltas na contratação da empresa e a atestar a sua 
respectiva idoneidade. 

Assim, diante dessas graves circunstâncias averiguadas na 

contratação e na execução do contrato, concluo que a prestação de serviços 

pela ANS&D ao Governo do Estado do Amazonas não se referiu apenas a 

meras irregularidades em um procedimento efetuado em caráter excepcional, 

mas cuja vinculação se denota óbvia a partir da atuação da sua presidente nos 

fatos relacionados à consecução dos ilícitos narrados na representação, cujos 

fatos serão examinados em seguida. Tais falhas aferidas afastam a invocada 

presunção de legitimidade do ato administrativo, até porque há efetivas provas 

da ilegalidade cometida no procedimento que originou o contrato em tela, que 

não se referem a meras conjecturas, como sustentam alguns recorrentes. 

Embora o eminente relator, Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, tenha apontado a ausência de elemento seguro de que o montante 

referente ao contrato teria sido destinado à prática de compra de votos, uma 

vez que o dinheiro e os recibos apreendidos, ainda que somados, não 
alcançariam 10% (dez por cento) do valor do contrato administrativo em tela, 

denota-se que houve uma expressiva destinação de recursos, com vinculação 

à representada Nair Queiroz Biair, que atuou na campanha dos candidatos 

majoritários demandados, o que se inferirá na análise da prova documental 
produzida. 

Assim, entendo coerente a conclusão o Tribunal a quo de que, 
em face da utilização indevida - em benefício do então governador e candidato 

à reeleição - da elevada monta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), "tal 
recurso financeiro saiu indevidamente dos cofres estaduais, restando 
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configurada, portanto, a violação ao art. 73, 1, da Lei n° 9.504/97" (fI. 1.834 - 
Volume 8). 

Embora alguns representados questionem o enquadramento 

da conduta apurada no âmbito da disciplina das condutas vedadas, vislumbro 

perfeitamente possível a caracterização da infração ao art. 73, 1, da 

Lei 9.504/97, diante do desvio de recursos públicos, enquanto bens móveis, 

em prol dos candidatos representados. 

Na espécie, utilizou-se o próprio aparato da Secretaria de 

Segurança para celebração de um contrato destinado a uma empresa, cujos 

recursos foram utilizados na consecução de ilícitos eleitorais. 

No caso, deve ser reconhecida a responsabilização da 

representada Nair Queiroz Biair, presidente da empresa contratada pela 

Secretaria de Segurança Pública e que recebeu os recursos previstos no 

contrato de monitoramento, bem como do então Secretário de Segurança 

Pública, Paulo Roberto Vital de Menezes, dada a contratação sucedida. 

Na mesma linha, a responsabilização do governador em face 

da referida conduta vedada decorreu do fato de que a Secretaria de Segurança 

"integra a estrutura da administração direta do Poder Executivo do Estado do 

Amazonas, subordinando-se diretamente ao Gabinete do Governador, o qual 

nomeia ou dispensa livremente seu titular" (fi. 1.835 - Volume 8). Ainda que 

possa argumentar que ele e também o candidato a vice não fossem 

efetivamente responsáveis, ostentam a condição de beneficiários, o que enseja 

a aplicação da multa e da penalidade de cassação, com base nos §§ 50  e 81  

do art. 73 da Lei das Eleições. 

Por fim, entendo frágil apenas a prova apta para a 

responsabilização dos recorrentes Raimundo Rodrigues da Silva e Raimundo 

Ribeiro de Oliveira, integrantes da Polícia que emitiram o relatório de 

acompanhamento de execução dos serviços, tendo em vista que as inúmeras 

irregularidades averiguadas dizem respeito propriamente ao processo de 

celebração do contrato. 

A esse respeito, compulsando o relatório de Acompanhamento 

de Execução dos Serviços (fls. 509-516 - Volume 3), emitido pelos referidos 
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representados, vê-se que é datado de 13.8.2014 e foi encaminhado ao 

Secretário de Segurança Pública em 20.8.2014, referindo-se à prestação de 

serviços entre 12 de junho a 13 de julho de 2014. 

O relatório em questão abrange uma planilha de 

acompanhamento in loco que sinaliza a aprovação dos itens nela constantes e 

respectiva avaliação. 

Não me parece possível, diante das falhas averiguadas na 

contratação, reconhecer a autoria de conduta vedada desses oficiais, 

segundos os fundamentos adotados pelo relator na Corte de origem, de que 

não houve prova de designação prévia deles ou demonstração de aptidão 

técnica para tal fim ou identificação de empregado da contratada que tivesse 

trabalhado no projeto, a reforçar as conclusões lançadas naquele documento. 

Diante disso, deve ser mantida a condenação dos 

representados, em face da configuração da conduta vedada do art. 73, 1, da 

Lei 9.504/97, em que foram impostas as penas de multa aos recorrentes e, 

ainda, de cassação dos diplomas dos candidatos majoritários (fls. 1.835-1.838 

- Volume 8), com exceção somente dos recorrentes Raimundo Rodrigues da 

Silva e Raimundo Ribeiro de Oliveira, em relação aos quais não vislumbro 

prova suficiente da referida infração em relação a eles. 

No que tange ao quantum da reprimenda em questão, a 

recorrente Nair Queiroz Blair afirmou que a multa lhe foi aplicada acima do 

mínimo legal, razão pela qual deve ser ela fixada em 5 Ufirs e não 5.000 Ufirs 

(fls. 2.076-2.079 - Volume 9). 

Argumenta que, "ao analisar o referido dispositivo em conjunto 

com o restado da Lei n° 9.504/97, verifica-se que todos os outros tipos 

penalizados com multa em UFIR o legislador deixa claro quando impõe a pena 

mínima na casa dos milhares" (fI. 2.077 - Volume 9), o que não ocorreu no § 40 

do art. 73 da Lei das Eleições. 

Em que pese a louvável argumentação da representada, ao 
dispor o § 40  do art. 73 da Lei 9.504/97 que "o descumprimento do disposto 

neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o 

caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil 
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UFIR" (grifo nosso), é forçoso reconhecer que o patamar mínimo dessa 

penalidade é de cinco mil Ufirs, e não de cinco Ufirs, como sustenta a 
recorrente, sob pena de tornar inócuo o sancionamento de condutas vedadas 

de menor importância. 

Rejeito, portanto, a pretensão de ajuste do quantum da multa 
aplicada à recorrente Nair Queiroz Biair. 

Da operação policial e do esquema de compra de votos. Captação ilícita 

de sufrágio. Comprovação. 

O contexto probatório dos autos originou-se a partir de duas 

operações policiais destinadas à apuração de fatos que envolviam supostos 
ilícitos eleitorais: a primeira, ocorrida em 21.10.2014, em que atuaram dois 

policiais federais, que se deslocaram a uma reunião de igrejas evangélicas, 

presidido pelo representado pastor Moisés Barros e na qual foram pedidos 

votos ao candidato a governador José Meio de Oliveira; o segundo, em 

24.10.2014, com foco em reunião ocorrida no comitê eleitoral dos candidatos 

majoritários, para apuração de denúncia sobre a distribuição de dinheiro com o 

fito de compra de votos. 

Nair Queiroz Blair foi presa, durante a operação policial 
deflagrada em 24.10.2014 (data próxima à realização do segundo turno), no 
comitê financeiro de José Meio de Oliveira e José Henrique Oliveira, com a 

quantia de R$ 7.700,00 em 77 notas de cem reais, tendo sido, ainda, 

apreendidos também em seu poder diversos recibos, laudas de contabilidade e 

de exames médicos, cópias de documentos pessoais, dentre outros 

documentos, conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão 
(fis. 57-61 	Volume 1). Também foi detida Karine Cristiana da Costa Brito, 

vereadora do Município de Parintins/AM, portando o valor de R$ 4.000,00, em 

80 notas de cinquenta reais. 

A representada Nair Queiroz Biair não conseguiu explicar a 

origem do dinheiro, assinalando que se destinava a uma viagem para Bélgica a 

ser realizada horas depois da operação, mas não possuía nem sequer 
passagem aérea. 
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Por ocasião do seu interrogatório na autoridade policial, 

afirmou que estava no comitê de campanha eleitoral e "foi convidada para 

participar de um café da manhã com um grupo de pastores, ocasião em que 

intencionava receber uma oração personalizada, tendo em vista uma viagem 

que teria hoje às 15h30h" e que "pretendia viajar para Bruxelas-Bélgica de 

onde voltar para casa onde encontraria seus filhos" e que 'na comprar o 

bilhete na empresa TAP [ ... ] vez que em razão da urgência não conseguiu 

-• 	 comprar o bilhete pela Internet" (fi. 50— Volume 1). 

Nesse ponto, bem questiona a Procuradoria-Geral Eleitoral: 

"Por que uma pessoa com viagem internacional marcada para o mesmo dia 

não teria passagem aérea adquirida, bagagem ou moeda do destino, portando 

apenas dinheiro em espécie e documentos ligados à campanha de um 

candidato ao Governo do Estado" (fls. 2.947-2.948). 

Ainda no seu depoimento, Nair Queiroz Blair disse que a 

importância era oriunda da conta bancária da empresa e que teria, ainda, 

sacado dois cheques de R$ 5.000,00 em 14.10.2014, que se destinariam a 

despesas pessoais. No entanto, indagada pela autoridade policial "porque 

mudou a versão anteriormente dada a esta autoridade policial, visto que 

informou durante a entrevista que teria sacado R$ 336.493,53 (trezentos e 

trinta e seis reais, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) 

conforme consta do extrato da Conta 5631 1-O-Ag 3739 do Banco Bradesco, 

respondeu que a partir deste momento não deseja responder mais nada uma 

vez que não tem condições psicológicas" (fI. 50 - Volume 2). 

Tais circunstâncias averiguadas e o montante de recursos 

envolvidos reforçam a conclusão de que os recursos oriundos do contrato 

anteriormente celebrado pela empresa presidida por essa representada foram, 

na verdade, destinados à campanha eleitoral. 

A respeito disso, entendeu a Corte de origem que "a vultosa 

quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi desviada dos cofres do 

Estado do Amazonas sem qualquer esmero sequer com a 'aparência de 

legalidade' do trâmite administrativo efetuado para tanto, e depositada na conta 

ANS&D. A partir daí, Nair Blair, que segundo Moisés era 'milionária', passou a 
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distribuir, em nome de José Meio, toda sorte de bens e serviços, em franca 

compra de votos, dedicando-se a cooptar votos para o Governo do Estado do 

Amazonas e candidato à reeleição" (ti. 1.229 - Volume 8). 

Os extratos bancários da empresa Agência Nacional de 

Segurança e Defesa, aberta no Banco Bradesco (fis. 517-523 - Volume 3), 

permite inferir que foram creditados, em 9.9.2014, R$ 1.000.000,00 referentes 

ao contrato celebrado com o Governo do Amazonas e, a partir de então, houve 

sucessivos cheques descontados, em espécie ou mediante depósito em conta, 

até outubro do ano em que realizada a eleição, registrando-se o saido de R$ 

336.493,54 em 10.10.2014. impressionam as sucessivas operações bancárias 

sucedidas, notadamente o desconto de um cheque, além de vários outros, em 

espécie, no valor de R$ 400.000,00, no dia 11 de setembro (fi. 518 - 
Volume 3). 

No que tange à documentação apreendida que estava com a 

representada Nair Queiroz Biair, que correspondem aos elementos descritos 

no Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 21-26 - Volume 1), destaca-se a 

seguinte relação de recibos aprendidos, relacionados no voto condutor da 

decisão regional (fis 1.814-1.816 - Volume 8): 

A Polícia Federal apreendeu, às 09h40 do dia 24/10/2014, no comitê 
de campanha eleitoral localizado na Av, Ephigênio Saies, em poder 
de NAIR QUEIROZ BLAIR (as. 57-60): 

R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em espécie; 
1 recibo nominado de NAIR BLAIR, no valor de RS 750,00 para 
aluguel de 01 ônibus, 04 vans e gasolina para 06 carros - zona sul - 
zona norte; 
1 recibo nominado de EVANDRO MELO/NAIR de R$ 1.050,00 para 
ajuda de custo básica 30 para formandos; 
1 recibo nominado de EVANDRO MELO/NAIR de R$ 750,00 para 
passagens de ida e volta para votar em Itacoatiara/AM; 
1 recibo nominado de EVANDRO MELO de R$ 1.000,00 para 
aluguel de Dra Simone Corpas; 
1 recibo numerado dê EVANDRO MELO de R$ 1.000,00 para Dra. 
Ane Bandeiras; 
1 recibo nominado de NAIR de R$ 600,00 para transporte de 
eleitores parada gay - para pagamento de aluguei de caminhão + 
transporte; 
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Uma nota fiscal n° 000.000.004 da AGÊNCIA NACIONAL DE 
SEGURANÇA E DEFESA ANS&D, CNPJ; 13.720.046/0001-27 no 
valor de R$ 1.000.00000; 

1 ofício n° 320/2014-SBASGE/S5P-AM, datado de 20 de agosto de 
2014; 

7 laudas do 'Relatório de acompanhamento da execução do serviço' 
- Contratante: Secretaria de Segurança Pública. Contratado: 
ASN&D. Valor: R$ 1.000.000,00. Número do processo 582/2014-
SSP/AM; assinado Por CEL PM RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
FILHO e CEL QOBM RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA; 

7 laudas de extratos do Banco Bradesco da agência 3739.Conta 
corrente 56311-0; 

13 laudas: uma carta manuscrita datada de 18/10/2014 ao Sr, 
Governador JOSE MELO; uma carta proposta da ANS&D datada de 
12 Junho de 2014 no valor de R$ 1.000.000,00 assinada por NAIR 
QUEIROZ BLAIR; onze laudas de contabilidades diversas; 

1 passaporte de cor verde em nome de NAIR QUEIROZ BLAIR 
expedido no dia 23 de outubro de 2014 e válido até 22 de outubro de 
2015, numeração CX612742; 

13 fotografias do Governador JOSÉ MELO; 

14 recibos, sendo: três de R$ 1.000 (cada um); um de R$ 500,00; 
um de R$ 1.120; um de RS 200,00; um de R$ 5.000,00; quatro de 
R$ 10.000,00 (cada um); dois de R$ 800,00 (cada um); um de R$ 
300,00. 

16 laudas referentes exames médicos e cópia de documentos de 
SBB ASTIANA e JADSON; 

26 laudas contendo 02 ofícios, planilha com nomes, RG's e CPF's de 
eleitores e nota fiscal eletrônica; 

26 laudas de material gráfico de campanha; 

40 laudas contendo materiais diversos com dados de eleitores; 
27 folhas e 20 recibos anexos; 

18 laudas de documentos de prestação de contas e 15 recibos 
anexos. 

Em análise desses documentos anexados aos autos 

(fls. 526-532 - Volume 3), constam relatórios que merecem destaque por 

algumas informações neles registradas, dizendo respeito a numerário que seria 

destinado à Igreja do Evangelho Pleno, em relatório endereçado ao 

Sr. Evandro MeIo (irmão do Governador), em que são descritos valores 

referentes a imóvel, veículos, combustível e pessoal, totalizando R$ 24.000,00, 

que envolveriam 12 pastores e 16 igrejas em diversos municípios (Tabatinga, 

Tapauá, ltacoatiara, Manaus, Tabatinga, Santo Antônio do lçá e Atalaia). 
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Há, ainda, outra relação (fi. 527 - Volume 3) de valores com 

menção a prefeitos, vereadores, igrejas, bem como algumas referências a 

fornecimento de cestas básicas, aluguel de casa para tratar doentes em 

Manacapuru etc. 

Consta, ainda, uma relação de Atendimentos do Dr. Evandro 

Meio e Nair com indicação de pessoas e referência a diversos municípios do 

Amazonas (fi. 530 - Volume 3). Nessa mesma relação, há a indicação, dentre 

vários nomes, municípios e telefones, de uma pessoa e a correlação de ajuda 

financeira no valor de R$ 1.000,00 "para salvar o casamento". 

A título de exemplo, há pedido de exame médico do SUS 

(fi. 570 - Volume 3), Cartão Nacional de Saúde - CNS (fls. 573 e 577 - 

Volume 3), título de eleitor (fis. 574 e 580 - Volume 3), carta de eleitor (fi. 584 

- Volume 3), laudo médico (fi. 587 - Volume 3), pedido de igreja requerendo 

brinquedos para a Festa do Dia das Crianças (fi. 622 - Volume 3) e currículo 

(fi. 623 - Volume 3). 

Em documento encaminhado pela Associação de Produtores 

Rurais do Projeto de Desenvolvimento Sustentávei de Tapauá/AM (fis. 592-616 

- Volume 3), endereçado à Organização da Campanha do Professor Meio, na 

pessoa do Dr. Evandro Meio, é apresentado um relatório detalhado de 

campanha, no qual consta uma listagem de intenção de 283 votos válidos, 

relacionando 455 famílias, com informações referentes a nome, RG, CPF, 

cônjuge e endereço. 

Consta, ainda, uma relação de demandas de Alvarães 

(fi. 603 - Võlume 3), de agosto de 2014, com pedidos de ajudas destinados a 

associações e, ainda, disponibilização de transporte das famílias no dia de 

pleito, totalizando R$ 116.350,00. 

Há uma "prestação de contas - Sra. Nair e Dr. Evandro", assim 

denominado o documento de fi. 708 - Volume 4, no período de 16.9.2014 a 

26.9.2014 - que relacionam inúmeras despesas, inclusive o gasto de 

R$ 5.300,00 com comissão de formatura. Tal documento totaliza a quantia de 
R$ 10.119,24. 
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Por sua vez, na "prestação de contas - Sr. Nair e Dr. Evandro" 

constante à fl. 777 - Volume 4, constam valores, dentre outros, destinados à 

confecção de óculos e à construção de túmulo, com emissão de recibos por 
Nair Blair (fls. 792 e 793 - Volume 4). 

Há, ainda, recibo emitido, atestando o recebimento de quantia 

de R$ 1.050,00, como pagamento por Dr. Evandro Melo/Nair, consistente em 

"ajuda de custo cesta básica 30 para formandos" (fI. 820 - Volume 4), 

"passagens de ida e volta para votar em itacotiara" (fl. 821 - Volume 4). 
O recibo à fl. 822, em nome de Nair, indica o pagamento de "Transporte de 

eleitores - Parada gay - para Pagamento de Aluguel de Caminhão + 
Transporte". 

Aduz-se, ainda, que há algumas inconsistências averiguadas 

nos recibos apreendidos, tais como a ocorrência de duplicidade, datas ou 

grafia, o que seria suficiente para descaracterizar tais elementos como meios 

para comprovação do ilícito do ad. 41-A da Lei das Eleições. Todavia, ainda 

que procedesse alguma inconsistência, ela não se revela apta a subtrair 

validade da documentação coligida aos autos, considerado o conjunto 
probatório. 

Mesmo que em tese se reconheça que parte desses recursos 

estivessem vinculados a gastos de campanha, há nitidamente a concessão de 

benesses de eleitores em algumas das despesas indicadas, tanto por meio de 

grupos (o que remete inclusive à cooptação de líderes religiosos, como apurou 

inicialmente a Polícia Federal), como individualmente, a permitir, inclusive, 

correlacionar os sucessivos pagamentos à movimentação efetuada pela 

representada Nair de Queiroz Biair na conta bancária da empresa envolvida, a 

partir do crédito decorrente do contrato formalizado com o Governo do 
Amazonas. 

Não merece reparos, portanto, o que asseverou o relator na 

Corte amazonense de que "é farta a documentação comprobatória da prática 

reiterada, pela Representada e Evandro Meio (irmão de José Meio) de 

oferecimento e fornecimento das indigitadas 'ajudas de custo' a eleitores, 
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inclusive relativas a transporte dos mesmos às vésperas do pleito" (fi. 1.819 - 
Volume 8). 

Acrescenta o voto condutor na instância originária que "as 

despesas as quais Nair mantinha controle em lista de 'prestação de contas', 

que inclusive se referiam à prestação de contas suas e de Evandro Meio - 

foram compro vadamente realizadas, tendo havia emissão de recibos para 

maior partes desses gastos'Ç razão pela qual é "inequívoco que Nair Biair, 

juntamente com o irmão de José Meio, doava, oferecia e entregava diversos 

bens e serviços a eleitores com o nítido propósito de obter-lhes o voto. Essa 

'troca de favores' consistia desde doação a comissão de formatura, à 

construção de túmulo e confecção de óculos" (fI. 1.819 - Volume 8). 

O art. 41-A da Lei 9.504/97 veda, a partir do pedido de registro 

até o dia da eleição, "o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao 

eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem", ou seja, não são 

possíveis a entrega nem a promessa de nenhum benefício, o que objetiva 

proteger a vontade do cidadão no que diz respeito ao exercício do sufrágio. 

Reafirmando o intento moralizador quanto à indigitada 

proibição trazida pela Lei 9.840/99, o legislador, na Reforma Eleitoral de 2006 

(Lei 11.300), passou a estabelecer, no § 60  do art. 39 da Lei 9.504/97, ser 

vedada "na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, 

candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, 

brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam 
proporcionar vantagem ao eleitor" (grifo nosso). 

Nesse sentido, é oportuna a lembrança à lição do Mm. Gilmar 

Mendes no sentido de que, "verificado um dos núcleos do artigo 41-A da 

Lei n° 9.504/97 - doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza - no período crítico compreendido do 

registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, presume-se o objetivo 

de obter voto, sendo desnecessária a prova visando a demonstrar tal 

resultado. Presume-se o que normalmente ocorre, sendo excepcional a 

solidariedade no campo econômico, a filantropria" (REspe 251-46, 
reI. Mm. Gilmar Mendes, DJ de 20.4.2006, grifo nosso). 
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Infere-se, portanto, que, conforme concluiu o voto condutor no 

TRE/AM, as listas consubstanciavam um controle de gastos em autêntica 

prestação de contas, inclusive com a emissão de recibos, que implicavam, pelo 

que narrado, a concessão de benesses a eleitores, ainda que intituladas as 

ajudas de custo. 

É irretocável, portanto, a afirmação do relator no Tribunal 

amazonense de que "obse,va-se toda sorte de benesses que foram oferecidas 

a eleitores e de modo eufemístico e genericamente nominadas de 'ajudas de 

custo' para transporte de eleitores, confecção de óculos, construção de túmulo, 

compra de passa gens, compra de combustível, custeio de transporte de 

'eleitores' para parada gay, aluguel de ônibus, vans, caminhões, compra de 

combustível, compra de cestas básicas, doações para comissões de 

formaturas, entre outras" (fI. 1.820 - Volumes 8). 

Diante da documentação apreendida, constam recibos, listas 

de nomes de eleitores, serviços e atendimentos, cartas solicitando ajuda 

financeira e material de propaganda eleitoral, o que revela um esquema 

organizado para atendimento de demandas de eleitores em troca de votos. 

A argumentação de que as inúmeras pessoas indicadas na 

documentação requerida apreendida com Nair Blair não foram ouvidas e de 

que, em razão da ausência de produção dessa prova oral, não seria possível 

concluir pela cooptação de votos desses eleitores não se sustenta, diante do 

vasto acervo probatório produzido. Há, inclusive, dados específicos de 

eleitores nos documentos apreendidos, como nomes, números de telefones e 

documentos pessoais. 

Por outro lado, a afirmação de que os documentos associados 

especialmente a pedidos de eleitores indicam, quando muito, apenas "uma 

manifestação da ingenuidade popular, ao imaginar que o Governador possa 

resolver todos esses problemas individuais, sobretudo em tempos de 

campanha" (fI. 2.486 - Volume 10) não se revela crível, dados o teor dos 

demais documentos ora destacados e a respectiva concessão de benesses. 

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem assentado 

que, "para a configuração da infração ao art. 41-A da Lei n° 9.504/97 não é 
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necessária a identificação do eleitor. Precedente. REspe no 21.022, 

rei. Mm. Fernando Neves. Oferta feita a membros da comunidade. A 

pluralidade não desfigura a prática da ilicitude" (REspe 21.120, rei. Min. Luiz 

Carlos Madeira, DJ de 17.10.2003). igualmente: "A jurisprudência desta Corte 

não exige a identificação do eleitor para caracterizar a conduta do art. 41-A da 

Lei das Eleições. Todavia, nessa hipótese, deve ter cautela redobrada. 

Ausência na decisão regional de elementos que permitam inferir a captação 

ilícita de sufrágio" (REspe 28.441, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJ de 29.4.2008). 

Destaco que o Juiz Marcio Rys Meirelles de Miranda, embora 

não reconhecendo a captação, asseverou: "Não estou a afirmar que não 

existem indícios da prática de captação ilícita de sufrágio. Existem. Porém, 

entendo que indícios não podem ser suficientes para a aplicação da pena 

capital a candidatos eleitos" (f 1. 1.877 - Volume 8). 

Discordo da conclusão do integrante da Corte amazonense, 

por entender que os elementos constantes dos autos, diante da contundente 

prova documental produzida e dos elementos trazidos pelas operações 

policiais realizadas, permitem reconhecer que a campanha estava estruturada 

em atos de compra de votos de eleitores. 

Por outro lado, alguns dos recorrentes manifestam 

inconformismo com relação ao fato de que a condenação pelo TRE/AM teria 

essencialmente se baseado em matéria jornalística do programa "Fantástico", 

veiculada em 8.3.2015. 

A esse respeito, é certo que, conforme jurisprudência dessa 

Corte Superior, a condenação não pode se fundar somente em prova dessa 

natureza, sobretudo considerada a grave sanção de desconstituição do 

mandato eletivo. Nesse sentido: "O abuso do poder político não pode ser 

comprovado única e exclusivamente com base em matéria jornalística" 

(RO 1964-1 2, rei. Mm. Luciana Lóssio, DJE de 6.4.2016); "Sem prova robusta 

e inconcussa dos fatos ilícitos imputados aos agentes, descabe o pro ferimento 

de decisão judicial de conteúdo condenatório" (RP 11-76, rei. Mm. Cesar 

Rocha, DJ de 26.6.2007). 
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Não obstante e conforme já relatado, foram produzidas 

provas - tanto no âmbito da investigação sucedida e das operações policiais 

realizadas como na fase judicial - que se alinham aos fatos tratados na 

matéria jornalística impugnada, conforme narrou a Procuradoria Regional 

Eleitoral no curso da representação. Eis os seguintes trechos da manifestação 

(fls. 1.581-1.583 —Volume 4): 

[..] as gravações veiculadas via jornais televisionados são 
suficientemente capazes de comprovar a materialidade da conduta 
vedada e compra e voto, ora em análise, vejamos: 

Na reportagem, verifica-se que a equipe entrou em contato com 
Aliaria Fogaça, presidente da comissão de formatura de odontologia. 
Allana, afirmou cate goricamente que a comissão recebeu o valor de 
R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), de Evandro Meto para 
pagar o local da festa de formatura. Em troca, votariam no candidato 
José Meio, inclusive tendo afirmado que os formandos votaram em 
Meio. 

Encontra-se nos autos, à fl. 709, recibo emitido por EVANDRG 
MELO, com a seguinte descrição: "Comissão de formatura da turma 
de odontologia FON Manaus", emitido no dia 16.10.2014, no valor de 
R$ 5.300,00, exato valor afirmado pela presidente da comissão de 
ter recebido do irmão de Meio, em troca de voto. E descrito o nome 
de AI/ana Fogaça, como emitente. 

16/10/2014 5.300,00 Comissão 	de 	formatura 	de 
odontologia FON Manaus (fls. 709) 

Da mesma forma, entrou-se em contato com uma senhora, que teria 
recebido dinheiro para reformar o túmulo de seu filho, em troca de 
voto. Ela afirmou pessoa/mente ao repórter, o qual lhe mostrava 
cópia do recibo, que recebeu o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais) de NAIR BLA/R, para, votar em Meto. Afirmou 
também que de fato, votou em Me/o. 

Nos presentes autos, à fi. 1091, foi juntado o recibo emitido por NAIR 
BLA/R no dia 02.10.2014, com a descrição referente à construção de 
túmulo, no valor de R$ 450,00, sendo este valor e a descrição, 
exatamente o que foi afirmado peia senhora beneficiada. 

	

02/10/2014 1450,00 	1 Construção de túmulo (fis. 1091) 

Ainda na averiguação, telefonaram para uma mulher, que afirmou ter 
recebido dinheiro para confecção de óculos, confirmando ainda que 
foi feito o sei'viço. Na fi. 792 consta recibo emitido em nome de NAIR 
BLAIR no dia 02,10.2014, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 
alusivo justamente à confecção de óculos. 

	

02/10/2014 1300,00 	1 Confecção de óculos (fis. 792) 
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Por fim, Augusto Terço, candidato a prefeito de São Sebastião do 
Uatumã, confirmou por telefone ao repórter que recebeu pelo 
transporte de mais de 40 pessoas para votar na capital o valor de 
R$20. 000,00 (vinte mil reais), divididos em duas parcelas. Uma 
parcela para cada turno, sendo que a primeira recebeu de Evandro 
Meio e a segunda do próprio José Meio. 

De análise dos autos, à fi. 997, consta uma das inúmeras listas de 
"atendimentos de Dr. Evandro Meio - PRÓS". Na lista em questão, 
consta o nome de Augusto Terço, município de São Sebastíão, 
número de telefone e uma anotação ao lado, em manuscrito: 
R$10.000,00, referente evidentemente aos dez mil da primeira 
parcela do pagamento de transporte de eleitores, que foi feita por 
Evandro Meio.' 

Augusto afirmou por telefone na reportagem que recebeu os vinte mil 
reais em duas parcelas, primeiramente uma parcela de dez mil por 
Evandro Meio e mais dez mil reais recebidos do próprio José Meio, 
em seu comitê, referentes à segunda parcela do acordo. 

Portanto, todas as pessoas ouvidas afirmaram que receberam 
valores de NAIR BLAIR ou Evandro Meio e até mesmo de José 
Meio, em, troca de voto e confirmaram ainda que, por conta da 
benesse que receberam, de fato votaram em Meio. 

Todas essas afirmações foram corroboradas com recibos e listas 
existentes nos autos, constando o valor e a descrição exata que os 
beneficiados relataram por telefone ou pessoa/mente, como se vê na 
reportagem e nos autos. 

Tais conclusões aferidas mediante a correlação da prova dos 

autos e da matéria jornalística em teia podem perfeitamente ser consideradas 

pelo julgador, nos termos do que faculta o art. 23 da LC 64/90, que preceitua 

uma convicção ao magistrado nas causas eleitorais, de cunho diferenciado e 

com foco na preservação do interesse público de lisura, a ser formada, 

conforme estabelece a citada norma, segundo a livre apreciação dos fatos 

públicos e notórios, dos indícios e presunções de prova produzida, atentando 

para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas 

partes. 

Passo a examinar o liame existente entre os fatos em questão 

e o candidato a governador José Meio. 

Sobre esse ponto, "a atual jurisprudência deste Tribunal não 

exige a prova da participação direta, ou mesmo indireta, do candidato, para fins 

de aplicação do art. 41-A da Lei das Eleições, bastando o consentimento, [ ... ] 

ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral, 
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elementos esses que devem ser aferidos diante do respectivo contexto fático" 

(AI 444-32, rei. Min. Luiz Fux, DJEde 9.12.2015). 

O Tribunal tem assinalado a necessidade de cautela no exame 

do vínculo do candidato em relação à prática de cooptação de votos por parte 

de terceiro, tendo decidido que "a desnecessidade de comprovação da ação 

direta do candidato para a caracterização da hipótese prevista no art. 41-A da 

Lei n° 9.504/97 não significa dizer que a sua participação mediata não tenha 

que ser provada. Por se tratar de situação em que a ação ou anuência se dá 

pela via reflexa, é essencial que a prova demonstre claramente a participação 

indireta, ou, ao menos, a anuência do candidato em relação aos fatos 

apurados" (REspe 144, rei. Mm. Henrique Neves, DJE de 15.8.2014), razão 

pela qual, nesse mesmo julgado, se assentou que "a afinidade política ou a 

simples condição de correlígionária não podem acarretar automaticamente a 

corresponsabilidade do candidato pela prática da captação ilícita de sufrágio, 

sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva". 

Desse modo, deve-se examinar se o contexto fático-probatório 

permite assentar um vínculo do representado à prática ilícita em questão. 

No caso, o papei de destaque de Nair BIair na campanha dos 

candidatos majoritários é inequívoco, diante da própria prova documental com 

ela apreendida. 

Ademais, o escrivão da Polícia Federal, Jairo de Almeida Cruz, 

ao depor no momento do flagrante, afirmou que "viu o momento em que Nair 

Queiroz Blair foi apresentada pelo pastor Moisés Barros como assessora do 

Governador José Meio; que presenciou momento em que Nair falou ao público 

presente" (fi. 48 - Volume 1). 

Tal informação foi confirmada pela escrivã Loyanne Larissa 

Rufino de Lima, que também estava presente, afirmando que "o pastor Moisós 

apresentou Nair Queiroz Blair como assessora e que ao falar com ela era o 

mesmo que falar com Meio" (fi. 46 - Volume 1). 

Manoel Dalison da Costa Neto, que conduziu o veículo em que 

Raquel Queiroz Blair se deslocou ao comitê de campanha e cuja mãe era 

amiga da representada, afirmou perante a autoridade policial que, em ocasião 

Num. 48197884 - Pág. 220Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843811 - Pág. 191



RO no 2246-61.2014.6.04.0000/AM 	 221 

anterior, "Nair informou que havia chegado do exterior, que havia trabalhado 

na segurança da Copa do Mundo 2014 e que atualmente estava trabalhando 

na campanha do Governador José MeIo" (fI. 69 - Volume 1). 

Ademais, é incontestável que Nair Queiroz Biair, ainda que 

fosse presidente de uma empresa que prestou serviços ao Governo do 

Amazonas no mês de junho de 2014, teve nítido papel dentro da campanha 

dos candidatos investigados, com atuação alinhada ao Sr. Evandro Meio, 

irmão do governador José Meio, nos termos da documentação acostada aos 
autos. 

No seu depoimento perante a Polícia Federal, a representada 
afirma que conhece Evandro Meio e que "este foi o coordenador da UGPCOPA 

(Unidade Gestora da Copa do Mundo" (fI. 50 - Volume 1), afirmação que 

reforça o liame de envolvimento deles desde a celebração do contrato da 

empresa presidida pela representada e até mesmo em face dos documentos 

apreendidos. 

Corroborando a ligação existente, a escrivã Loyanne Larissa 

Rufino de Lima, em depoimento prestado no juízo, cujos trechos foram 

transcritos da decisão regional, afirmou que, na indigitada reunião no comitê e 

em relação à Nair Queiroz Blair, "ele (o Pastor Moisés) apresentou para a 

comunidade que estava ali (..) como uma pessoa milionária, mas que o metal 

no lhe havia subido à cabeça. Que falar com ela qualquer coisa que 

precisasse era o mesmo que falar com o Meio" (fi. 1.803 - Volume 8). 

O escrivão da Polícia Federal, Jairo de Almeida Cruz, em juízo, 

igualmente afirmou que, na indigitada reunião, "o pastor Moisés apresentou a 

Senhora Nair como uma Assessora do Candidato José Meio" (fI. 1.805 - 
Volume 8). 

É de notar que, muito após concluído o evento da Copa do 

Mundo, a representada ainda estava em Manaus/AM e efetivamente 

trabalhava na campanha dos candidatos, segundo se depreende de listas, 

recibos e outros documentos. Era, portanto, membro atuante e envolvida na 

coordenação e no controle, pagando valores, emitindo recibos e relatórios. 
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O esquema evidenciado demonstrava-se expressivo no 

contexto da campanha, abrangendo inúmeros municípios, grupos organizados 

e mandatários, com gastos numerosos, tudo a revelar o conhecimento do 

candidato a governador, José Meio, quanto às práticas ocorridas, diante do 

próprio uso de comitê de campanha, onde ocorreu uma das operações da 

Polícia Federal. 

Ademais, vê-se que o próprio irmão do candidato eleito era 

autor de tais práticas, em conjunto com Nair Queiroz Biair, razão pela qual tal 

vínculo tão próximo de parentesco igualmente permite inferir a anuência 

quanto ao ilícito em questão. 

A respeito disso, assinalou a Juíza Jaiza Fraxe, no julgamento 

da representação no TRE/AM, que, conforme publicação no Diário Oficial do 

Estado, de abril de 2015, o irmão do candidato eleito "foi nomeado para 

exercer o cargo de confiança de Coordenador Geral do Comitê Estratégico de 

Acompanhamento de Gestão do Governo" (fI. 1.855 - Volume 8), a reforçar a 

conclusão sobre o prévio conhecimento e a anuência do candidato eleito em 

face daquele que estava afinal à frente do esquema de compra de votos. 

Pelo que se depreende dos autos, a própria estrutura das 

candidaturas estava direcionada à prática de captação ilícita de sufrágio, a 

evidenciar, ao menos, a anuência do candidato a Governador José MeIo nos 

fatos em questão, não se sustentando a tese de que "não se pode exigir de um 

candidato a Governador que saiba de tudo que ocorre no âmbito de sua 

campanha eleitoral" (fl. 2.474 - Volume 10), ainda que se negando a prática de 

qualquer ilicitude na reunião sucedida no comitê de campanha. 

Por todas essas razões, rogando as mais respeitosas vênias 

ao eminente relator, voto no sentido de: 

receber os recursos especiais de Nair Queiroz Blair, de 

Paulo Roberto Vital de Menezes e do Diretório Estadual do 

Partido Solidariedade como ordinários; 

rejeitar a matéria preliminar e dar provimento aos 

recursos de Raimundo Rodrigues da Silva e Raimundo 
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Ribeiro de Oliveira, a fim de julgar improcedente a 

representação em relação a eles, por não restar 

configurada a autoria da conduta vedada do art. 73, 1, da 
Lei 9.504/97; 

c) negar provimento aos demais recursos, com a 

manutenção do acórdão recorrido que julgou procedente a 

representação eleitoral, por conduta vedada e captação 

ilícita de sufrágio. 

VOTO 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (no exercício da 

presidência): Senhores Ministros, saúdo os advogados que assomaram à 

tribuna pelas competentes sustentações orais, pelos memoriais apresentados 

e pelas audiências feitas. Todos estão de parabéns pelo excelente trabalho 

realizado. 

Cumprimento, do fundo d'alma, o eminente Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho pelo voto percuciente, cuidadoso, como sói acontecer - da 

mesma forma o voto da eminente ministra vistora - que reflete posição 

extremamente respeitável sobre o tema, mas peço vênia para deles divergir e 

acompanhar a divergência aberta pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na 

íntegra. Peço vênia também, na extensão, aos eminentes Ministros Herman 

Benjamim e Ad mar Gonzaga. 

Apenas resgato do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, que, 

como acompanhava o eminente relator, eximiu-se de apresentar a 

fundamentação, porque Sua Excelência e eu - acredito que o Ministro Edson 

Fachin também - não entendemos, no mínimo, discutível a higidez da 

contratação da Agência Nacional de Segurança e Defesa. Apenas entendemos 

que não havia provas suficientemente claras quanto à destinação desses 

recursos contratuais oriundos dos cofres públicos para a compra de votos. 
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Esse desvio - a utilização daqueles valores para efeito de 

beneficiar a campanha -, por esse aspecto, digamos assim, não entendi 

configurada ao feitio legal da conduta vedada, acompanhando nesse aspecto o 

Ministro Luís Roberto Barroso. 

REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO IMEDIATA 

O DOUTOR MARCUS VINÍCIUS FURTADO COÊLHO 

(advogado): Senhora Presidente, os recorridos requerem, tendo em vista que 

se trata de manutenção da decisão de cassação do Regional, que seja feito 

imediato cumprimento, até para que o Tribunal Regional Eleitoral comece os 

preparativos para as novas eleições diretas. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (no exercício da 

presidência): O comando é de comunicação imediata. 

O DOUTOR MARCELO RIBEIRO (advogado): Senhora 

Presidente, em regra, o Tribunal, em caso de governador, tem esperado o 

julgamento de embargos de declaração. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (no exercício da 

presidência): O Ministro Herman Benjamin está a colocar a questão da 

execução imediata. 

Li o voto do Ministro Luís Roberto Barroso e entendi que era no 

sentido da execução imediata. Naturalmente, os que o acompanharam assim 

concluíram. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Para 

não haja dúvida, reitero o entendimento de execução imediata.  

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Então, s ia 

execução imediata. Eu apenas mencionei esse aspecto, porque foi levantado 

da tribuna agora. 

Num. 48197884 - Pág. 224Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432509300000045995373
Número do documento: 20113022432509300000045995373

Num. 13843811 - Pág. 195



RO n° 2246-6 1 .2014.6.04.0000/AM 
	

225 

Portanto, embora eu tenha acompanhado integralmente o voto 

do eminente relator, penso que seria importante deixar explicitado, mais uma 

vez, que se trata de execução imediata. 

VOTO 
(requerimento de execução imediata - vencido) 

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhora 

Presidente, de fato, a determinação da execução do julgado nos casos de 

cassação de governador tem aguardado o julgamento dos embargos e quiçá, 

ou com maior razão, ao menos a publicação do acórdão. 

No ponto, fico vencida, pedindo todas as vênias à corrente que 

se formou majoritariamente. 

VOTO 
(requerimento de execução imediata - vencido) 

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 

(relator): Senhora Presidente, entendo perfeitamente a pressa em se executar 

a decisão. É claro que entendo, mas trata-se de afastamento de governador 

que está bastante avançado na execução de seu mandato. Tenho a impressão 

de que, talvez, revelasse uma atitude prudencial aguardar a publicação do 

acórdão. 

A minha visão é essa, e peço vênia a Vossa Excelência e a 

toda a Corte para agir com lentidão, ou moderação, acompanhando, nesse 

passo, a Ministra Luciana Lóssio. 
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EXTRATO DA ATA 

RO n° 2246-61 .2014.6.04.0000/AM. Relator originário: Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho. Redator para o acórdão: Ministro Luís Roberto 

Barroso. Recorrente: Raimundo Rodrigues da Silva (Advogados: Clemilton 

Costa de Vasconcelos - OAB: 5606/AM e outra). Recorrente: José MeIo de 

Oliveira (Advogados: Yuri Dantas Barroso - OAB: 4237/AM e outros) 

Assistente do recorrente: Partido Republicano da Ordem Social (PROS) - 

Estadual (Advogados: Gabriela Guimarães Peixoto - OAB: 307891DF e outros). 

Recorrente: Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho (Advogados: Joaquim Vital 

Pinheiro e Silva - OAB: 10206/AM e outro). Recorrente: José Henrique Oliveira 

(Advogados: Maria Auxiliadora dos Santos Benigno - OAB: 236604/SP e 

outros). Recorrente: Nair Queiroz Blair (Advogado: Adriana Moutinho 

Magalhães lannuzzi - OAB: 8065/AM Recorrente: Solidariedade (SD) - 

Estadual Advogada: Camila Medeiros Coelho - OAB: 9798/AM). Recorrente: 

Paulo Roberto Vital de Menezes (Advogado: Germano Gomes Radin - 

OAB: 11 000/AM). Recorrida: Coligação Renovação e Experiência (Advogados: 

Daniel Fábio Jacob Nogueira - OAB: 3136/AM e outros). Recorrida: Rebecca 

Martins Garcia (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva - 

OAB: 34248/DE e outras). Recorrido: Carlos Eduardo de Souza Braga 

(Advogados: Marcus Vinícius Furtado Coelho - OAB: 18958/DE e outros). 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos recursos 

ordinários interpostos por Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho e Raimundo 

Rodrigues da Silva como recursos especiais e negou provimento ao recurso 

especial do Partido Solidariedade (SD) - Estadual, nos termos do voto do 

relator. 

Prosseguindo, o Tribunal, por maioria, deu provimento aos 

recursos especiais de Raimundo Ribeiro de Oliveira Filho, Raimundo 

Rodrigues da Silva, Nair Queiroz Biair e Paulo Roberto Vital, nos termos do 

voto do relator. Vencidos, em parte, os Ministros Herman Benjamin e Admar 
Gonzaga. 
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Em continuação, o Tribunal, também por maioria, deu 

provimento, em parte, aos recursos ordinários de José MeIo de Oliveira e José 

Henrique Oliveira, para reformar o acórdão regional exclusivamente no tocante 

à conduta vedada, mantida a condenação quanto à captação ilícita de sufrágio, 

determinando a realização de novas eleições para os cargos de governador e 

vice-governador, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso. 

Vencidos, em parte, o relator e a Ministra Luciana Lóssio, que davam 

provimento integral aos recursos ordinários, e os Ministros Herman Benjamin e 

Admar Gonzaga, que lhes negavam provimento. 

Finalizando, o Tribunal, também por maioria, decidiu pela 

execução imediata do acórdão, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto 

Barroso. Vencidos, no ponto, o relator e a Ministra Luciana Lóssio. Redigirá o 

acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso. Impedimento do Ministro Gilmar 

Mendes. Suspeição do Ministro Luiz Fux. 

Presidência da Ministra Rosa Weber. Presentes a Ministra 

Luciana Lóssio, os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, 

Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Admar Gonzaga, e o 

Vice-Procurador-Geral Nicolao Dm0. 

SESSÃO DE 4.5.2017.* 

'Sem revisão das notas de julgamento do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ELEITORAL RELAT OR,

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE D O SUL

Recurso Eleitoral n.º 553-35.2016.6.21.0053
Procedência: SOBRADINHO - RS (53ª ZONA ELEITORAL – SOBRADINHO)
Assunto: RECURSO  ELEITORAL  -  REPRESENTAÇÃO  –  CARGO  –

PREFEITO  –  VICE-PREFEITO  –  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE
SUFRÁGIO – CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO – MULTA –
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  -  PEDIDO  DE  CASSAÇÃO  DE
REGISTRO – PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA -  PEDIDO
DE  MINORAÇÃO  DE  MULTA –  PEDIDO  DE  DUPLICAÇÃO  DE
MULTA

Recorrentes: JULIO MIGUEL NUNES VIEIRA, ALENCAR FURLAN
LUIZ AFFONSO TREVISAN e ARMANDO MAYERHOFER

Recorridos: JULIO MIGUEL NUNES VIEIRA, ALENCAR FURLAN
LUIZ AFFONSO TREVISAN e ARMANDO MAYERHOFER

Relator: DESEMBARGADOR  ELEITORAL  MIGUEL  ANTÔNIO  SILVEIRA
RAMOS

PARECER

REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 4 1-A DA LEI N.
9.504-97.  LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL TRAZIDA ÀS  FLS. 74-75.
PARTICIPAÇÃO  DO  INTERLOCUTOR  NA CONVERSA.  LOCAL  PÚB LICO.
ENTREGA DE RANCHOS E VALE RANCHOS.  COMPROVAÇÃO. PRÁ TICA
DE CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, III, E VI, B , DA LEI 9.504-97.
PROPAGANDA INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE ANTECED EM O
PLEITO.  USO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO  PARA COMITÊ  DE  CAMP ANHA
DURANTE  HORÁRIO  DE  EXPEDIENTE  NORMAL.  OFERECIMENTO  DE
VANTAGEM INDEVIDA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO A RT. 73, §4º,
DA  LEI  N.  9.504-97.  PELO  RECONHECIMENTO  DA  LICITUDE  DA
GRAVAÇÃO AMBIENTAL TRAZIDA ÀS FLS. 74-75 E PELA CON DENAÇÃO
DOS  REPRESENTADOS   PELA  PRÁTICA  DE   CAPTAÇÃO  ILÍCIT A  DE
SUFRÁGIO,  PREVISTA NO  ART.  41-A  DA  LEI  N.  9.504-97,  E  CONDUTA
VEDADA,  PREVISTA NO  ART.  73,  III,  E  VI,  B,  DA LEI  9 .504-97,  COM  A
APLICAÇÃO  DAS  SANÇÕES  DE  CASSAÇÃO  DO  DIPLOMA  DOS
REPRESENTADOS E MULTA.

I – RELATÓRIO

Diante  da  profícua  narrativa  elaborada  pelo  Magistrado  de  primeiro
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grau dos principais atos processuais realizados, adota-se o relatório da sentença,

sendo esse aqui reproduzido (fls. 1.195-1.197):

JÚLIO  MIGUEL  NUNES  VIEIRA  e  ALENCAR  FURLAN  ajuizaram

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL em desfavor de LUIZ AFFONSO TREVISAN

e  ARMANDO  MEYERHOFER,  todos  qualificados  nos  autos.  Os

representantes  alegaram,  em  síntese,  que  os  representados  praticaram

captação ilícita de sufrágio, conforme art. 41-A da Lei nº 9.504/97, mediante a

prática de fatos durante a campanha eleitoral. Referiram que os representados

foram candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito neste município, e que,

com  o  auxílio  de  outras  pessoas,  ofereceram,  doaram,  prometeram  e

entregaram ranchos e vales ranchos a diversos eleitores, com o objetivo de

captação de votos no período da campanha eleitoral. Disseram que o primeiro

representado ofereceu vantagem pessoal a eleitora com o fim de obter-lhe o

voto.  Arguiram  os  representantes  a  prática  de  condutas  vedadas  pelos

representados,  nos  termos  do  art.  73  da  Lei  nº  9.504/97,  mediante  a

distribuição gratuita de materiais de construção e que o programa habitacional

municipal  foi  utilizado de forma assistencialista e eleitoreira,  desvirtuando a

real  finalidade,  para  fins  de  captar  votos.  Aduziram  que  os  representados

distribuíram britas em propriedades privadas, uma vez que o Município não

dispõe de programa específico para distribuição desse material para famílias

carentes. Disseram que houve distribuição gratuita de britas produzidas pelo

Britador Municipal, com autorização do representado Luiz Affonso Trevisan, na

condição  de  prefeito,  o  que  repercute  vantagem  pessoal  em  face  da

candidatura  a  reeleição,  acarretando  desigualdade  de  condições  entre  os

candidatos.  Alegaram  que  os  representados  realizaram  publicidade

institucional dos atos, obras e serviços municipais em rede social, mediante a

publicação  de  matéria  pela  assessoria  de  imprensa  municipal  no  dia

08/07/2016, período eleitoral, compartilhada pela servidora Luciana Siman e

“curtida” pelo representado Armando. Disseram que as servidoras municipais

Luciana Siman, Beloni Turcatto e Saionara Soder realizaram campanha 
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eleitoral  em horário  de  expediente,  em  diversos  momentos,  em favor  dos

representados,  ocorrendo  desvio  de  finalidade  na  prestação  dos  serviços

públicos.  Manifestaram-se  acerca  do  cabimento  e  tempestividade  da

representação  eleitoral,  bem  como  da  competência,  legitimidade  ativa  e

passiva. Argumentaram sobre a captação ilícita de sufrágio, dos princípios da

lisura das eleições e da moralidade eleitoral, das condutas vedadas e sanções

cabíveis. Requereram a juntada de documentos pelos representados, a oitiva

de testemunhas e a busca e apreensão das filmagens feitas pelas câmeras de

segurança  do  depósito  do  supermercado  Treviso.  Por  fim,  requereram  a

procedência  da  representação,  para  que  ambos  os  representados  sejam

apenados com as sanções dos artigos 41-A e 73, §§4º, 5º, 6º, 8º e 9º, ambos

da Lei nº 9.504/97, com a cassação do registro de candidatura ou, caso o

julgamento ocorra após a diplomação, a aplicação da pena de cassação de

seus diplomas e multa. Acostaram documentos (fls. 41-556).

Recebida a inicial  e determinada a notificação dos representados (fls.  558-

559).

Notificados, os representados apresentaram defesa escrita às  fls.  569-602.

Preliminarmente,  arguiram  litispendência  parcial  com  relação  a  dois  fatos

descritos na inicial (distribuição de britas e materiais de construção), que são

objeto  da  AIJE  nº  507-46.2016.6.21.0053.  Alegaram  ilegitimidade  passiva,

dizendo que não praticaram e sequer consentiram ou tiveram conhecimento

da  prática  de  qualquer  ato  vedado,  estando  ausente  a  demonstração  da

gravidade das circunstâncias em que ocorreu a conduta ilegal impingida. No

mérito, impugnaram as alegações dos representantes. Referiram que houve

supressão de áudio na gravação cuja ata notarial foi realizada, demonstrando

má-fé  dos  representantes.  Ressaltaram  que  os  representados  obtiveram

maioria de votos praticamente em todas as seções eleitorais, razão pela qual

houve  uma  diferença  de  573  votos  no  resultado  final.  Alegaram  ser

imprescindível a realização de perícia grafotécnica a fim de determinar se a

grafia lançada no documento da fl.  88 corresponde a de Carlos Volmir dos

Santos. Disseram que nada foi localizado na busca e apreensão realizada no

Mercado  Padilha  no  expediente  eleitoral  503-09.2016.6.21.0053.  Negaram

qualquer  entrega  ou  oferta  de vantagem para eleitor  em troca de votos e
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rebateram as alegações constantes na inicial. Defenderam a estrita obediência

à legislação durante a campanha eleitoral,  pugnando pela condenação dos

representantes  por  litigância  de  má-fé.  Pugnaram  pelo  acolhimento  das

preliminares,  com  o  julgamento  do  feito  sem  apreciação  do  mérito  ou,

alternativamente,  a  improcedência  dos  pedidos,  mantendo-se  os  diplomas

conferidos  aos  representados.  Arrolaram  testemunhas  e  acostaram

documentos (fls. 603-858).

A Magistrada deu-se por suspeita por motivos de foro íntimo (fl. 863), tendo o

feito sido remetido ao substituto de tabela (fl. 869).

O Ministério Público opinou pelo prosseguimento do feito, com a realização de

audiência de instrução (fls. 875-878).

Acolhida  a  preliminar  de  litispendência  (fls.  880-884),  julgando-se  extinto

parcialmente o feito, sem resolução de mérito, para que sejam excluídos os

fatos elencados no item “condutas vedadas”, subitens “Fato 01” e “Fato 02”

(fls.  12-17).  Rejeitada  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva.  Designada

audiência de instrução.

Realizada audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e

acostados documentos, cuja vista foi oportunizada a parte contrária. Houve a

homologação  de  oitiva  de  testemunhas.  Deferida  a  remessa  de  ofício  e

decretado o sigilo do feito. Indeferido o pedido de perícia grafotécnica (fls. 915-

925, 960-977).

Acostada resposta ao ofício (fls. 980-984).

Os representantes arguiram a suspeição do membro do Ministério Público,

acostando documentos (fls. 986-999).

O Ministério Público apresentou impugnação, requerendo a suspensão do feito

até  o  julgamento  da  alegação  da  suspeição  nos  autos  da  AIJE  nº  507-

46.2016.6.21.0053. Alternativamente, pugnou pela rejeição da suspeição ou,

ainda,  o  reconhecimento  da  intempestividade  e  preclusão  temporal  da

exceção arguida (fls. 1002-1013). Acostou documentos (fls. 1014-1055).

Determinada  a  autuação  de  incidente  em  separado  para  apreciação  da

suspeição arguida, para fins de prosseguimento do presente (fl. 1057).
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Os representados se manifestaram quanto ao ofício acostado às fls. 980-984,

requerendo o desentranhamento do documento de fl. 124 (fls. 1066-1067), o

que foi indeferido pelo juízo (fl. 1073).

Realizada audiência para continuidade da instrução, na qual houve desistência

da  oitiva  das  testemunhas,  o  que  foi  homologado.  Declarada  encerrada  a

instrução (fl. 1102).

Aportaram aos autos memoriais pelas partes (fls. 1108-1125, 1129-1138).

O  Ministério  Público  apresentou  parecer  de  mérito,  opinando  pela  parcial

procedência da representação, para fins de reconhecer tão somente a prática

de  condutas  vedadas,  consistentes  em  publicidade  institucional  dos  atos,

obras e serviços municipais em rede social (Facebook) nos dias 08/07/2016 e

23/09/2016, e campanha eleitoral realizada pelas servidoras Luciana Siman,

Beloní Turcatto e Saionara Soder em horário de expediente nos dias 16, 23 e

24/08  e  22  e  23/09/2016  (pelo  Facebook)  e  29/09/2016  às  10h17min

(manifestação em frente à rádio Sobradinho) pelos representados (fls. 1140-

1183).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

presente  Representação,  para  condenar  os  representados  LUIZ  AFFONSO

TREVISAN e ARMANDO MAYERHOFER pela prática de condutas vedadas (art. 73,

II, III e VI, “b” da Lei n. 9.504/97), aplicando-lhes a sanção de pagamento de multa

no valor de 15.000 (quinze mil) UFIRs cada. 

A sentença,  afastou,  no  entanto,  a  representação  quanto  aos  fatos

referentes à captação ilícita de sufrágio. Além disso, considerou ilícita a gravação

ambiental trazida aos autos às fls.74 e 75.

Inconformados,  os  representados  interpuseram  recurso  (fls.  1.270-

1.275v), requerendo, a reforma da sentença  no que tange ao reconhecimento da
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prática da conduta vedada prevista no art. 73,VI, b, da Lei n. 9.504-97 (propaganda

institucional), bem como da conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei n. 9.504-

97 (ceder servidores ou usar dos seus serviços, em horário de expediente). Alegam

que não tinham conhecimento ou participação na publicação na página do facebook,

de  modo  a  render-lhes  qualquer  benefício.  Aduzem  que  não  houve  qualquer

dispêndio de recursos do poder público e que não houve qualquer exaltação pessoal

dos  candidatos  concorrentes.  Requerem o  afastamento  das  multas  impostas  na

sentença. Defendem que não cederam servidores ou usaram de seus serviços em

horário  de  expediente,  para  realização  de  campanha  eleitoral  em  prol  de  sua

candidatura. Aduzem que nenhum elemento de prova foi trazido aos autos dando

conta de que efetivamente as servidoras Beloni e Saionara estivessem participando

de ato político em horário de expediente, pois poderiam estar em horário de folga ou

licenciadas pelo chefe imediato, no caso, prefeito em exercício, encargo probatório

que cabia aos representantes. Requerem o afastamento das multas impostas na

sentença.

Em suas razões recursais, os representantes alegam que a gravação

ambiental juntada aos autos às fls. 74-75 foi realizada em via pública e o interlocutor

principal  (Fabiano)  não  nega  o  seu  teor,  restringindo-se  à  alegação  de  estar

embriagado.  Aduzem que  a  testemunha Tiago  confirmou ter  recebido  rancho  de

Fabiano em troca de voto a pedido do prefeito Maninho (Luiz Afonso Trevisan), o

que teria sido confirmado pela testemunha Lauren. Em relação à entrega de vales

rancho  e  dinheiro,  alegam  que  todas  as  testemunhas  ouvidas  em  juízo

demonstraram coerência  em seus depoimentos não deixando dúvidas acerca da

ocorrência do fato de que Carlos Volmir dos Santos, vulgo “Côco” foi cabo eleitoral

de  Luiz  Afonso  Trevisan  e  Armando Mayerhofer  e  realizou  a  captação ilícita  de

sufrágio  com o consentimento dos representados.  Sustentam que a sentença foi

omissa quanto à prova juntada às fls. 979-984, não havendo falar em ilicitude, pois

produzidas em juízo e confirmada por testemunha compromissada. Defendem que
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restou comprovado que houve oferta de vantagem pessoal à Marieli Rodrigues com

o fim de obter-lhe o voto, o que foi corroborado pela ata notarial juntada às fls.121-

123. Em relação à doação de ranchos, alegam que o candidato à reeleição Maninho

Trevisan é proprietário do Supermercado Treviso, em Sobradinho, e que no período

de  campanha  eleitoral  procedeu  à  entrega  de  ranchos  através  de  seus  cabos

eleitorais:  Dirceu  Rode,  Bruno  Kegler,  Altair  Rotmundtt  e  Fábio  Rotmundtt.

Sustentam  que  houve  captação  ilícita  de  sufrágio,  com  o  consentimento  dos

representados. Requerem a total procedência da demanda, com a aplicação do art.

41-A da Lei  n.  9.504-97,  com a aplicação da sanção de cassação do registro  e

diploma dos recorridos, considerando a gravidade das condutas. Requerem, ainda, a

declaração de reincidência dos representados nas condenações do art. 73, §6º, da

Lei n. 9.504-97, com a duplicação da multa aplicada em sentença. 

Apresentadas  contrarrazões  (fls.  1.303-1.304  e  fls.  1.306-1.312v),

subiram os autos ao TRE/RS, e, após, vieram à Procuradoria Regional Eleitoral para

análise e parecer.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.I – PRELIMINARMENTE

II.I.I. Da tempestividade

O recurso interposto pelos representados é tempestivo.  A sentença foi

publicada  no  DEJERS  em 19/04/2018  (fl.  1.258)  e  em 20/04/2018  Júlio  Miguel

Nunes Vieira e Alencar Furlan apresentaram embargos de declaração (fls.  1.260-

1.262).

Em 26-04-2018  foi  publicada  a  decisão  que  negou  provimento  aos

embargos declaratórios (fl. 1.269), sendo que em 27-04-2018 foi interposto o recurso

por Luiz Affonso Trevisan e por Armando Mayerhofer (fls. 1.270-1.275v), e em 30-04-
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2018 foi interposto recurso por Júlio Miguel Nunes Vieira e Alencar Furlan (fls .1.277-

1.296).

 Portanto, foi observado o tríduo legal previsto no art. 41-A, §4º, da Lei

n. 9.504-97 c/c art. 258 do CE e §13 do art. 73 da Lei n. 9.504-97.

Logo, os recursos devem ser conhecidos. 

II.I.II. Da licitude da gravação ambiental trazida às fls. 74-75. Configuração da

captação ilícita de sufrágio: entrega de rancho.

Entendeu o juízo  a quo que “pelo local em que foram realizadas as

gravações havia expectativa de privacidade e confiança, sem o conhecimento dos

interlocutores,  por  motivos  estritamente  eleitorais,  de  como  que  deve  ser

considerada como prova ilícita”.

Entretanto, tenho que merece reforma a sentença nesse ponto, eis que

a conversa foi gravada por um dos interlocutores, em local público, conforme será

demonstrado a seguir.

De acordo com a ata notarial de fl. 74, que transcreveu o conteúdo do

CD juntado à fl. 75, um dos interlocutores da conversa, o de voz 1, que identificou-se

como Fabiano, menciona a liberação no dia anterior ao pleito, de “quatro mil e pouco

de rancho”, para uma “vilazinha”, em favor do quinze, senão vejamos o conteúdo da

conversa:

Voz 1: Tão chamando a polícia pra adiante ali. Voz 2: ÃÃÃÃÃ? Vão

termina? Voz 1: Tão chamando a polícia. Os cara tão chamando a

polícia pra ali adiante. Voz 3: São filho da puta né. Voz 2: Ma daonde,
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o pessoal tudo daqui? Voz 4: Não acredito. Voz 1: É os do onze, tão

chamando a polícia pra adiante aqui eu tenho que avisa eles. Voz 3:

larga fora né, é melhor não chama atenção então. Voz 2: Tu viu o cara

que passou do onze agora ali? Voz 1: É mas é, já, mas é por causa do

filho do Miguel, faz dezesseis anos que tenho mercado, nunca boto os

pé, onte ele boto os pé no mercado. Voz 2: Quem? Voz 3: Quem que

boto?  Voz 1:  o  filho  do  Miguel.  Faz dezesseis  anos  que  eu  tenho

mercado. Voz 3: Que barbaridade. Voz 2:  Viu! E amanhã de manhã

hum, vão te que libera home, se não ó. Voz 1: Não, ma eu to liberando.

Ali eu já liberei, hoje deu ssss..., quatro mil e pouco de rancho. Voz 3:

Quatro mil e pouco pra onde foi isso aí? Voz 1: Tudo Kit lá. Voz 3: Lá

em cima lá? Voz 1: Ma tem um lugar, tem que nem lá em cima, tem

uma vilazinha. Voz 3: Aham. Voz 1: Eu fechei tudo quinze. Os que era.

Essa mesa tem des desde que existe a mesa o PP nunca perdeu aqui.

Desde  que  existe  essa  mesa.  Voz2:  Vai  perde  dessa  vez?  Voz 1:

Dessa vez eu quero. Não é fácil. Voz 3: É foda né. Voz: É foda essa

mesa, mas quero vê se eu viro. Ma eu vo ali com eles. Voz 3: Isso aí,

show de bola. Qua é que teu nome ainda? Voz 1:  Fabiano. Voz 3:

Fabiano, jóia, prazer aí, abração. Voz 1: Beleza. Voz 3: Falo, depois

nós voltemo aí, se nós não vê a polícia aí. 

Por certo que a gravação acima transcrita configura apenas indício de

que houve a prática de captação ilícita de sufrágio, razão pela qual é mister o exame

da prova testemunhal ouvida em juízo para a sua complementação. 

Dessa forma, passo ao exame da prova testemunhal, em especial, a

oitiva  de  Fabiano  Puntel,  Jerônimo  Lazzari,  Arlei  Scotta  e  Marcos  Henrique

Franceschett,  os  quais  ao  que  tudo  indica,  foram os  interlocutores  da  conversa
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acima transcrita. 

ARLEI SCOTTA, que atuou como cabo eleitoral do representante Júlio

Miguel Nunes Vieira, ouvido como informante, declarou que:

Representante: Seu ARLEI, o que o senhor tem pra relatar sobre o fato

que aconteceu na Linha Quinca, na noite anterior à eleição?

Informante: Doutora, eu tenho pra relatar que havia vários comentários

na cidade de Sobradinho, que estariam sendo feitos vários churrascos

né,  durante  as  noites,  durante  a  campanha  eleitoral,  e  a  gente  foi

naquele dia, naquele sábado à noite, lá na Linha Quinca, verificar se

realmente estaria acontecendo conforme andavam os comentários. E

no a gente chegar lá naquela noite tinha aglomeração de automóveis

na frente desta, deste mercado, e estaria sendo feito um churrasco, tá?

estaria sendo feito um churrasco e dali a pouco chegou esse rapaz,

que tá nessa gravação.

Juíza: Qual é o rapaz?

Informante: É o... como é que é o nome dele? Eu esqueci.

Juíza: o senhor não lembra? Não tem problema, pode continuar.

Informante:  FABIANO,  FABIANO.  Daí  esse  FABIANO  chegou  e

começou  a  relatar,  e  o  JERÔNIMO  LAZZARI  pegou  o  celular  e,

simplesmente, pegou e começou a gravar, passou pro MARCOS, e o

MARCOS gravou essa gravação, que estaria sendo feito churrasco,

que lá naquela mesa da Linha Quinca nunca o PMDB tinha ganhado

as  eleições  naquela  mesa,  e  que  naquele  ato  ali  e  durante  esta

campanha, eles iriam virar a mesa e que eles iam ganhar nessa mesa,

tá? A mais pura verdade que eu tenho pra lhe falar. Inclusive, quando

ele tá falando no celular, ele diz pra nós e tá na gravação que estaria

vindo a Brigada, que tinha sido denunciado que eles tariam fazendo
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churrasco lá durante a noite e que ele já teria também... que a Brigada

estaria indo lá pra terminar com o evento deles, com a janta né, e que

ele teria redistribuído vários rancho numa vila lá em cima, que eles iam

virar realmente naquela mesa ali a... que iam ganhar as eleições.

Representante:  De  que  forma...  ele  explicou  a  forma  que  ele  tava

utilizando pra virar as eleições ou pra adquirir os votos das pessoas?

Informante: A forma que ele disse que ele estaria distribuindo rancho

numa vila.

Representante: Ele chegou a citar valores seu ARLEI?

Informante: Olha, o valor bem exato eu não recordo, mas é em torno

de R$ 4.000,00. É isso que tá na gravação, em torno disso ali que ele

já teria distribuído.

Representante: E o senhor confirma então que essa conversa foi com

o senhor FABIANO PUNTEL?

Informante: Sim, com o senhor FABIANO PUNTEL.

(...)

Defesa: O senhor era cabo eleitoral da campanha em prol de MIGUEL

e de ALENCAR?

Informante: Não gostaria de responder

Juíza:  Não,  mas  isso  não  é  uma  incriminação,  a  doutora  está

perguntando, o senhor tem que responder, não é uma incriminação. O

senhor era cabo eleitoral ou não? Sobre isso aí não tem incriminação

pro senhor, entendeu? O senhor tem que responder essa questão.

Informante: Olha, tanto é que eu fui lá.

Juíza: É uma pergunta, sim ou não?

Informante: Sim, sim.
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Juíza: Sim? Não tem problema.

Defesa: Senhor ARLEI, alguma vez o seu FABIANO, na conversa que

foi  gravada,  sabia  que  estava  sendo  gravado?  Vocês  pediram  a

concordância dele pra gravação?

Informante: Não recordo.

Defesa: Nessa conversa, ele mencionou que estaria a mando ou com

autorização, consentimento, de ARMANDO ou LUIZ AFFONSO?

Informante: Não recordo.

(...)

Promotora: Seu ARLEI, que dia que foi feita essa gravação?

Informante: No sábado à noite, na véspera da eleição.

Promotora: em que local essa gravação foi feita?

Informante: Linha Quinca.

Promotora:  Tá,  mas  assim,  foi  na  via  pública,  foi  dentro  desse

mercado?

Informante: Na frente do mercado e na frente  desse lugar que eles

estariam fazendo um churrasco num pavilhão ao lado.

Promotora: o senhor chegou a ver esse churrasco?

Informante: Eu não vi o churrasco, mas a gente viu que tinha vários

carros e pessoas lá dentro e a gente viu a fumaça e é óbvio que a

gente vai sentir o cheiro de churrasco estando perto do local.

Promotora: E por que o senhor estava lá?

Informante: Eu estava lá porque a gente, voltando a falar de novo, a

gente  escutou  vários  comentários  que  estaria  sendo  feito  isso  em

vários  locais  durante  a  campanha,  e  a  gente  foi  lá  constatar  se

realmente estaria sendo feito.

Promotora: Tá. Então lá era o mercadinho e ao lado estava sendo feito

esse churrasco?

Informante: Num pavilhão, isso.
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Promotora: Tá. Quando o senhor começou a gravar ele ou chamou ele

pra conversar, o senhor então já disse aqui, vou só questionar de novo,

o senhor não disse que estava gravando ele ou disse?

Informante: Quem gravou na verdade foi meu colega.

Promotora: Ah ta, não foi o senhor que gravou, desculpa.

Informante: Eu só faço algumas perguntas.

Promotora:  Tá,  tá.  E  ele  teria  confirmado  então  pro  senhor  essa

distribuição de ranchos?

Informante: Sim.

Promotora: o senhor chegou a verificar alguém saindo dali com rancho

naquele momento?

Informante: Naquele momento não.

Promotora: Tá. Depois, dando alguma volta ali, o senhor chegou a ver

isso acontecer em algum momento?

Informante: Não.

Promotora: Não chegou a ver?

Informante: Não cheguei a ver.

Promotora: Tá. Aquela comunidade ali é uma comunidade pequena, é

uma comunidade grande, como é que é ali? O senhor pode me dizer?

Informante: Eu acho que é uma comunidade grande, é uma vila né.

Tem várias casas, uma perto da outra.

Promotora: R$ 4.000,00 em rancho, não sei se o senhor tem também

essa ideia, quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com isso?

Informante: Mas olha, ali diz, ele fala que é numa vila, aos fundos, lá

acima, né? Eu não teria condições de responder pra senhora.

Promotora: mas seriam, por exemplo, ranchos grandes? O senhor não

chegou  a  ver  nada  disso?  Se  seriam  sacolas  grandes,  sacolas
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pequenas?

Informante: Não, eu não vi.

Promotora: Porque a gente precisa saber é quantas pessoas poderiam

ter sido beneficiadas, né? Como ninguém... disse que o senhor não viu

a entrega...

Informante: Eu não tenho...

Promotora: Não viu?

Informante: não vi.

Promotora: Não viu nem o tamanho de qual rancho seria, qual carro

estaria fazendo a entrega?

Informante: Não, não vi.

Promotora: Nada disso.

Informante: Não.

Promotora: Não viu nem ninguém saindo dali pra fazer essa entrega?

Informante: Não, não vi.

Promotora: Nada mais.

Juíza: Só pra esclarecer, o FABIANO que o senhor falou, FABIANO,

acho que é o FABIANO PUNTEL

Informante: isto.

Juíza: Ele é... ou fazia campanha pro prefeito?

Informante: isso.

Juíza: Tá, nada mais.

Assim,  consoante  se  extrai  do  depoimento  prestado  por  ARLEI  em

juízo, foi MARCOS quem segurou o celular para gravar a conversa com Fabiano na

noite anterior ao pleito, sendo que o celular era de JERÔNIMO. Além disso, estavam

no mesmo carro ARLEI, JERÔNIMO e MARCOS, os quais pararam o carro para

conversar com FABIANO. A conversa, assim, teria ocorrido na rua,  em ambiente

público, e teria sido gravada por um de seus interlocutores.  Ainda, segundo, Arlei, a
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gravação teria sido feita no sábado à noite, véspera da eleição, na Linha Quinca, na

frente do Mercado, que é de propriedade de Fabiano, e na frente de um lugar que o

quinze estaria fazendo um churrasco (num pavilhão). 

O depoimento prestado por MARCOS HENRIQUE FRANCESCHETT,

genro do representante Júlio Miguel Nunes Vieira, confirma que com ele estavam no

carro ARLEI e JERÔNIMO e que encontraram com Fabiano, dono do mercado, na

noite de sábado, véspera das eleições, conforme depoimento a seguir:

Representante: Seu MARCOS, o que o senhor tem pra relatar sobre o

fato dessa gravação que aconteceu na noite anterior a eleição na Linha

Quinca?

Informante: Enfim, nós tava, eu, o ARLEI e o JERÔNIMO tava dando

volta em Sobradinho, e a gente ficou sabendo que na Linha Quinca

tinha uma janta né, daí a gente foi lá dar uma olhada ver se, se era

janta, o que que era né. Fomo da uma olhada lá. E chegando lá vimos

que tinha, que tinha uma janta forte lá no pavilhão lá, no ginásio acho

que era. E nos encontramos com o rapaz lá, que tem um mercado lá

Representante: Sabe o nome dele seu MARCOS?

Informante: Não conheço ele, é... não conheço, agora não me lembro o

nome dele certo. E comentou com nós que lá tava forte, que naquela

noite lá de... da janta, muita gente chegando pra jantar né. E ele faz

parte, ele é dono do mercado né.

Representante:  E  ele  relatou  alguma  coisa  sobre  distribuição  de

ranchos?

Informante:  Sim,  ele  falou,  ele  falou  que  aquele  dia  eles  tinha

distribuído bastante, bastante rancho, em torno de R$ 4.000,00 a R$

5.000,00 de rancho.

Representante:  E  foi  só  naquele  dia  ou  ele  vinha  distribuindo  ou
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realizando a distribuição?

Informante: Vinha, vinha distribuindo, vinha distribuindo.

Representante: E ele demonstrou alguma intenção assim, ele chegou a

relatar a intenção que ele teria em tá distribuindo esses ranchos?

Informante: Eu lembro que ele nos falou que... que a mesa do PP lá

era muito forte né. E esse ano ia ver se ia derrubar a mesa do PP, e ia

virar.

Representante: E o senhor tem conhecimento se houve a vitória dos

representados naquela mesa?

Informante:  Parece que houve.  Não sei  a quantia,  mas parece que

houve. Foi virado.

Representante:  o  senhor  confirma  então  que  esse  diálogo,  essa

conversa foi com o senhor FABIANO PUNTEL, na noite, no sábado

anterior à eleição?

Informante: Eu não conheço esse rapaz, parece que o primeiro nome

dele é FABIANO, é verdade.

Representante:  Além  de  tá  acontecendo  o  jantar,  foi  relatado  pelo

FABIANO assim alguma... algum medo, algum cuidado com a polícia?

O senhor chegou a saber por qual motivo eles tavam apreensivos com

a Polícia?

Informante:  Sim,  nós  tava  vindo  com  a  minha  camioneta  e  no

conversar, o JERÔNIMO pegou o telefone dele e gravou e eu segurei o

telefone na minha mão, do lado da camioneta, e ele começou a falar. A

recém tinha passado um carro da Polícia e eu tive que sair dali porque

tava  chamando  a  atenção.  Até  tinha  passado  outro  carro  na  hora

também, um Monza.

Representante: Vocês chegaram ver pessoas entrando e saindo, tinha

movimentação de pessoas naquele lugar?

Informante: Sim, tinha bastante... tinha movimento de pessoas.
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Representante:  Vocês  conversaram  com  esse  rapaz  no

estabelecimento, na via pública?

Informante: Na rua ali.

Representante: Na rua. Ele chegou no carro de vocês?

Informante: Não, não, nós tava passando, devido ao fato que tinham

falado  pra  nós  que  tinha  janta  lá  naquele  local,  e  no  chegar  lá,

passamos por ele, daí paramos e ele começou a falar pra nós que ele

tinha janta, hoje foi distribuído mais de R$ 4.000,00, R$ 5.000,00 de

rancho

Representante: Ele chegou a relatar assim um lugar específico onde

ele tava fazendo essa distribuição de ranchos?

Informante: Na Linha Quinca, mais em cima da...

Representante: Em algum momento ele relatou assim que foi a pedido

dos representados que ele tava fazendo isso?

Informante: Não, não me recordo.

(...)

Defesa: O senhor disse que participou, tanto que pegou o celular pra

fazer  a  gravação  do  que  ele  estava  lhe  falando,  vocês  deram

conhecimento ou pediram autorização dele pra gravar?

Informante: Ele viu na minha mão o celular.

Defesa: Ele sabia que estava sendo gravado?

Informante: tava vendo o celular.

Defesa: Vocês comunicaram a ele que estavam gravando?

Juíza:  Tem  que  responder  a  pergunta,  tá?  MARCOS  tem  que

responder a pergunta, se vocês comunicaram.

Informante: Não comunicamos.

Defesa: Não comunicaram.

(...)

Defesa:  O  senhor  não  sabe  também porque  foi  suprimida  a  última
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parte da conversa dessa gravação?

Informante: Também não sei.

Defesa: A situação que vocês três que estavam gravando a conversa,

no  final  vocês  confirmam,  constatam a  situação  de  embriaguez  do

FABIANO.

Informante: Não me recordo.

Defesa: O senhor não recorda? Não foi o senhor que gravou?

Informante: Não me recordo, faz tanto tempo.

Defesa:  O  senhor  que  gravou,  o  senhor  constatou  que  ele  estava

embriagado?

Informante: Não, praticamente não.

Defesa: E por que vocês comentaram então em risos que ele estava

totalmente embriagado? O senhor não recorda?

Informante: Não recordo.

(...)

Promotora:  MARCOS  essa  gravação  se  deu  em  frente  ao

estabelecimento do seu FABIANO?

Informante: Sim, logo em frente.

(...)

Promotora: O senhor sabia que ele estava em campanha por algum...

alguma das coligações?

Informante: Ele falando pra nós.

Promotora: Ele que falou pra ti naquele dia.

Informante: Ele falou.

Promotora:  Tá.  Tu sabe me dizer  quantas pessoas mais  ou  menos

estavam naquele jantar?

Informante: Não.

Promotora: Nem em número de carros assim mais ou menos?

Informante: Tinha bastante carros, não vou dizer assim ah tinha 10, 15,
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30 carros. Tinha bastante carros. Não era 2, 3 carros, era mais.

Promotora: Tá. Quanto tempo mais ou menos vocês ficaram ali, que

deu essa gravação assim, tu te recordas?

Informante: Foi rápido, questão de 05, 10 minutos eu acho, mais ou

menos, sei lá.

Promotora: Nesse meio tempo e não sei se depois vocês ainda giraram

ou ficaram ali naquela Linha Quinca, por alguns minutos?

Informante: Não.

Promotora: Ou só foram ali e saíram?

Informante: Só fomos ver ali, averiguar se tinha essa festa mesmo ali.

Promotora:  E,  nesse  momento,  vocês  chegaram  a  visualizar,  a

presenciar  alguém  saindo  pra  entregar  algum  rancho?  Ou  alguém

chegando em alguma casa pra entregar algum rancho?

Informante: Pessoas saindo pra tomar cerveja fora do estabelecimento,

agora entregar assim a gente não filmou.

Promotora: Isso vocês não chegaram a ver?

Informante: Eu não vi.

Promotora:  Tá,  porque  aqui  o  fato  é  mais  baseado  na  entrega  de

ranchos, tá? Em algum outro dia da campanha, pelo que eu vi tu eras

cabo eleitoral também né? Mais ou menos isso?

Informante: Eu vim aqui pra visita e...

Promotora: Ahãm (afirmativamente). Em algum outro dia da campanha,

tu chegaste a presenciar alguma entrega de rancho ali naquela Linha

Quinca?

Informante: Não.

Promotora: Não?

Informante: (fez sinal negativo com a cabeça)

Promotora: Conhece aquela região ali?

Informante: mais de passagem assim.
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Promotora: Mais de passagem. Tu sabe se é uma comunidade grande,

uma comunidade pequena?

Informante: pequena.

Promotora: Pequena?

Informante: É.

(...)

Até  mesmo  o  informante  FABIANO  PUNTEL,  ouvido  em  juízo,

confirmou que tem comércio na Linha Quinca e que reside lá há 17 anos. Afirmou,

porém,  que  não  lembra  da  conversa  que  teve  na  noite  de  sábado,  véspera  da

eleição com Ariel, Marcus e Jerônimo. Reconheceu que a conversa deve ter ocorrido

na rua, porque “dentro de casa não ia ser”.

Os depoimentos  colhidos  em juízo,  portanto,  emprestam validade  à

gravação ambiental, pois teria ocorrido em local público, na rua, e a conversa teria

sido gravada por um de seus interlocutores, Marcus. Por essa razão a gravação

ambiental deve ser considerada lícita. 

Cumpre  examinar,  portanto,  se  comprovada  a  captação  ilícita  de

sufrágio, por meio da entrega de ranchos por Fabiano, proprietário de mercado, em

favor da candidatura dos representados. 

De fato, na gravação ambiental, Fabiano, a Voz 1, se identifica e diz

que faz 16 anos que tem mercado. Além disso,  refere que naquele dia  já havia

liberado quatro mil e pouco de rancho para uma vilazinha, em favor do quinze.

Colhe-se do depoimento prestado por Fabiano em juízo:

Defesa: Seu FABIANO o senhor mora na Quinca?
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Informante: Sim

Juíza: Fato 01 nós estamos né?

Defesa: Agora é o fato 01. Há quanto tempo o senhor mora na Linha

Quinca?

Informante: 17 anos.

Defesa: O senhor tem comércio lá?

Informante: Tenho.

Defesa: seu FABIANO, o senhor foi convidado para estar aqui, porque

nos  autos  apareceu  uma  gravação  feita  pelos  participantes  da

campanha do MIGUEL e do ALENCAR, na qual o senhor teria sido

gravado, dizendo que teria entregue ranchos, alguma coisa assim, e

que mudaria os votos da Linha Quinca. O senhor sabe do que que se

trata essa gravação? Como foi feita? O senhor entregou rancho em

troca de voto pra alguém na Linha Quinca?

Informante: Não, nunca entreguei nada.

Defesa:  O senhor soube dessa  gravação? Sabia  que estava sendo

gravado? Alguém lhe pediu autorização pra lhe gravar?

Informante: Não. Inclusive, fiquei sabendo quando fui intimado pra ser

réu.

Defesa: Pra ser testemunha?

Informante: É.

Defesa: E o senhor sabe que condições houve essa gravação, quando

que foi?

Informante:  Não  lembro,  aquele  dia  eu  tava  muito  bêbado,  eu  tava

muito embriagado, eu tava mal mesmo.

(...)

Promotora: Sobre a gravação, mais especificamente, qual é o local? O

senhor lembra em que local o senhor teve essa conversa com o seu

ARLEI?
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Informante: Eu não lembro, porque eu tava muito bêbado aquele dia.

Promotora: o senhor não lembra nem aonde foi? Se foi na rua ou se foi

dentro de casa, se foi dentro do carro?

Informante: Deve ter sido na rua, porque dentro de casa não ia ser.

(...)

Para comprovar  a captação ilícita de sufrágio,  cumpre transcrever o

depoimento de TIAGO ROBERTO DE SOUZA, ouvido em juízo como testemunha de

que  Fabiano lhe ofereceu um rancho quando esteve em seu mercado, a pedido do

então prefeito Maninho:

Representante: Seu TIAGO, o que que aconteceu, o que o senhor tem

pra relatar aqui em juízo sobre o fato dessa relação que o senhor tem

com o senhor FABIANO? O que o  senhor  tem pra contar  aqui  pra

Juíza?

Testemunha: Assim oh, no começo, quando eu fui no FABIANO, eu fui

pra comprar umas coisa pra mim né, pra minha casa. Daí eu cheguei lá e

ele tinha me oferecido um rancho que ele disse que o MANINHO tinha

pedido.

Juíza: Quem é o MANINHO?

Representante: o MANINHO prefeito.

Juíza: O prefeito

Testemunha: que tinha mandado. Daí, só que eu peguei. Daí depois

ele ficava me ameaçando que eu não podia passar mais na estrada.

Juíza: O senhor pegou o rancho?

Testemunha: Peguei.

Juíza: Pra votar no MANINHO prefeito?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

(...)
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Representante: o senhor conhecia o seu FABIANO já?

Testemunha:  Sim,  eu  conhecia,  muito  tempo,  desde  quando  eu

comecei morar na Quinca.

Representante: Faz quanto tempo que o senhor mora na Quinca?

Testemunha: Já faz... eu fiquei morando lá dez anos.

Representante: Dez anos?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: e dez anos o senhor conhece o FABIANO?

Testemunha: Dez anos eu conheço ele.

Representante: Tá, e o senhor conheceu ele então quando ele abriu

esse mercado?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: Era um mercado grande, pequeno, no início, como é

que era?

Testemunha:  no  início  era  pequeno  o  mercado.  Daí  depois  foi

crescendo.

Representante: Foi crescendo?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: Hoje ele é um mercado mais forte?

Testemunha: Hoje é um mercado mais forte

Representante: O seu FABIANO é... ele é bem de vida assim ou ele...

Testemunha: Olha, pra ele, eu acho que ele é bem de vida.

Representante: É?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante:  me  diz  uma  coisa,  ele  é  assim  considerado  uma

liderança lá naquela comunidade? Ele é uma pessoa assim bem vista?

Como é que é? Ele tem influência com as pessoas?

Testemunha: Que eu... assim oh doutora, que... lá, ele é bem visto lá,

é... por tudo né.
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Representante: Conhecido por muitas pessoas lá na localidade?

Testemunha: Conhecido por muitas pessoas

Representante:  A  Linha  Quinca  é  um  bairro  com  dificuldade,  as

pessoas tem dificuldade econômica ou como é que é lá nessa... ou tem

umas partes assim, como é que é a Linha Quinca?

Testemunha:  A Linha  Quinca  tem  uma  vila,  tem  02  vila,  onde  eu

morava lá em cima é uma vilinha, e aqui embaixo também, daí é, bem

dizer, é uma vila, é um bairro.

Representante: É?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante:  E  lá  onde  o  senhor  mora  tem  outras  pessoas  na

mesma condição do senhor assim, que são pessoas mais humildes,

com menos poder econômico?

Testemunha: Ahãm (afirmativamente)

Juíza: Sim ou não? O senhor tem que falar

Testemunha: Sim.

Representante: Sim.

Juíza: O senhor pode ficar olhando pra mim, tá? O senhor tem que

falar pra mim, tá? o senhor tem que contar os fatos para mim, tá?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: Então, o senhor relatou que ele ofereceu o rancho pro

senhor?

Testemunha: Ahãm (afirmativamente)

Representante: O senhor disse que pegou esse rancho?

Testemunha: Sim.

Representante: Tá. E o que tinha nessa... era como? Que tipo de coisa

que foi?

Testemunha: Sim, era pouquinha coisa, daí, só que eu não levei pra

mim, a minha mãe precisava das coisa né, daí eu peguei e dei pra ela.
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Arrumei pra ela, porque ela também precisava.

Representante: E o que que tinha assim TIAGO?

Testemunha: Tinha carne, essas coisa, arroz, farinha, essas coisinha,

azeite, erva, só, era umas coisinha.

Representante:  Heim  TIAGO,  lá  no  bairro  Quinca  tu  soube  de

comentário,  algum vizinho,  conhecido  teu  também recebeu  esses...

essas sa... esses ranchos?

Testemunha: Sim, a LAURA.

Representante: LAURA?

Testemunha: Sim, a LAURA.

Representante: Sabe o sobrenome dela?

Testemunha: Ahã (negativamente), eu só conheço por LAURA.

Representante: E onde é que ela mora?

Testemunha: Ela mora na vila pra cima do FABIANO PUNTEL, daí tem

uma entradinha à esquerda ali, é bem em cima do canto do mato ela

mora.

Representante: mais gente ou só a LAURA?

Testemunha: Tem o... o JOCE também.

Representante:  Não  precisa  citar  nomes,  mas  se  o  senhor  lembra

assim que outras pessoas comentaram que ganharam?

Testemunha: Sim, tem um monte de gente que ganhou.

Representante: Na tua vila?

Testemunha: Na minha vila tem.

Representante: Além do rancho, foi solicitado que colocasse adesivo

na casa, alguma outra coisa?

Testemunha: Sim, queresse que botasse, só que eu não botei. Nunca

botei.

Juíza: Eu não entendi o que o senhor falou?

Testemunha: Sim, eles queriam que eu botasse, mas nunca botei.
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Representante: Tá. E na hora o senhor relatou, isso foi a pedido ou foi

espontâneo,  isso  foi  a  pedido  do  senhor  FABIANO...  foi  o  senhor

FABIANO espontaneamente ou foi a pedido dos representados?

Testemunha:  Sim,  o  FABIANO também,  ele  queria  que  eu  botasse

adesivo na casa, quando ele passou lá. Daí eu disse que adesivo na

minha casa eu não botava, de nenhum.

Representante: Mas o rancho, eu to perguntando pro senhor, o rancho

foi a pedido do prefeito?

Testemunha: Sim, o FABIANO disse que o prefeito MANINHO tinha

mandado ele me da o rancho.

Representante: E ele te pediu o teu voto? Ele pediu pra que tu votasse

nele?

Testemunha:  O FABIANO disse que o  MANINHO tinha pedido meu

voto.

Representante: O que aconteceu depois da eleição, daí TIAGO?

Testemunha:  Daí  depois  da  eleição  eu  não  podia  passar  mais  no

FABIANO né, que ele ficava me ameaçando, que ele me prometia, me

prometia pros meus amigo também.

Juíza: Só eu não entendi a expressão `prometia¿? Que que é prometia

que o senhor quer falar?

Testemunha: Ele ficava me prometendo

Juíza: O que é prometer? Ameaçar?

Testemunha: É, me ameaçando de morte.

Representante: Tá. Esse fato chegou a ser registrado pelo senhor?

Testemunha: Sim, eu registrei.

Representante: Tá. O senhor mora ainda na localidade de Quinca?

Testemunha: Não, agora eu me mudei, eu moro aqui na cidade.

Representante: Isso teve alguma influência assim, por medo, alguma

coisa que o senhor saiu de lá seu TIAGO?
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Testemunha: não, eu são de lá porque a minha sogra começou a ficar

doente, daí eu tive que vim pra cidade, ficar perto de recurso pra eles.

Representante: O senhor conhece JOCELI LIRA?

Testemunha: Conheço, ele mora lá na Quinca.

Representante: O senhor teve alguma relação com ele assim?

Testemunha: Quando ele ia lá no meu patrão, que eu trabalhava lá na

Quinca, ele ia lá, nós era amigo, mas nós trabalhava junto né?

Representante: Hum, trabalhavam juntos.

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: O senhor sabe dizer se ele já trabalhou pro Prefeito

MANINHO alguma vez?

Testemunha: Olha, pelo que ele me falou, ele me disse que fez uma

casa uma vez, que o Prefeito tinha pedido pra ele fazer, daí ele queria

que eu fosse junto, e eu fui junto. Ele prestava serviço pro Prefeito

antes, ele me falou.

Representante: O senhor trabalhou com ele nessa mesma construção?

Testemunha: Trabalhei com ele.

(...)

Defesa: Seu TIAGO, o senhor disse que foi ameaçado pelo FABIANO,

quando é que foi isso?

Testemunha: Foi depois da eleição.

Defesa: Depois da eleição.

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: Muito tempo depois?

Testemunha: Não, faz uma semana

Defesa: Uma semana?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: Uma semana depois da eleição o senhor foi ameaçado?

Testemunha: Ahãm (afirmativo).
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Defesa: E quando que o senhor fez o registro na Delegacia?

Testemunha: Eu fiz depois que ele me ameaçou.

Defesa: Logo depois?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: No mesmo dia?

Testemunha: No mesmo dia

Defesa: No mesmo dia?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: E o senhor foi sozinho na Delegacia?

Testemunha: Fui sozinho

Defesa:  Por  que  o  senhor  não  processou  o  FABIANO se  ele  tinha

ameaçado tão fortemente o senhor?

Testemunha: Mas é assim doutora oh, eu tenho o registro

Defesa: Mas o senhor, naquela ocasião, poderia ter processado ele,

pra ele vim aqui no fórum responder o processo, porque que o senhor

não fez isso?

Testemunha: Não é que eu não quis, eu queria fazer o registro né.

Defesa: Ah, o senhor não quis.

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: E o senhor disse que recebeu o rancho do FABIANO a mando

do MANINHO pra votar no MANINHO, certo?

Testemunha: Ahãm (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: o senhor votou no MANINHO?

Testemunha: Não

Juíza: Não, não pode perguntar de votação.

Defesa: Ele disse no registro doutora.

Representante: Voto é secreto, doutora.

Defesa: Ele externou no registro público da Delegacia.

Juíza: Tá doutora tá, mas eu não quero que se venha, vá por essa
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linha, tá doutora, peço tá?

Defesa: Tá certo

Juíza: Pode continuar.

Defesa: Com quem que o senhor trabalhava seu FABIANO?

Testemunha: Eu?

Defesa: É, quando o senhor morava na Quinca.

Testemunha:  Eu  trabalhava  com  EDUARDO  ZUCHETTO  e  ELI

ZUCHETTO.

Defesa: O senhor não trabalhava lá nunca com o seu FABIANO e nem

com JOCELI?

Testemunha: Não.

Defesa: Quando que foi que o senhor construiu essa casa com o seu

JOCELI?

Testemunha: Essa casa foi na primeira eleição do MANINHO.

Defesa: e aonde que era essa casa?

Testemunha: Era no bairro Floresta.

(...)

Promotora: Seu TIAGO, tu eras morador da Linha Quinca né?

Testemunha: Ahãm (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Promotora: Então tu deve ter visto se o FABIANO fez campanha pro

candidato MANINHO naquela época?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Promotora: Tá. Tu disseste que sabia de outras pessoas que tinham

recebido  rancho,  chegou  a  nominar  algumas  aqui,  todas  essas

pessoas que tu nominou aqui, não lembro o nome agora que tu falaste,

mas todas pro MANINHO?

Testemunha: Sim, todas pro MANINHO.

Promotora: Ahãm (afirmativamente). Essas pessoas te contaram isso?

Testemunha: Sim, tem umas que me contaram né.
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Promotora: Ahãm (afirmativamente)

Testemunha: E tem umas que não me contaram.

Promotora: Como? Não entendi essa tua...

Testemunha: tem umas pessoa que chegavam e me contaram `é, fiz

tal coisa¿ e tem outras que não, outras me escondiam né, porque eram

meus amigos.

Promotora: Ahãm (afirmativamente). Qual mais ou menos o valor desse

rancho que tu chegou a receber?

Testemunha: Olha, dá uns R$ 200,00.

Promotora:  Essas outras pessoas ali  que tu nominou era o mesmo

rancho com a mesma proposta?

Testemunha: Não, daí essas daí era outras coisa né.

Promotora: Ahãm (afirmativamente). Tu chegou a ver elas receber esse

rancho?

Testemunha: Não, vê eu não vi.

Promotora: Ahãm (afirmativamente).

Testemunha: Eles me contaram que eles tinha pegado tal coisa.

Promotora:  Ahãm  (afirmativamente).  E  sempre  com  essa  mesma

proposta, em troca do voto?

Testemunha: Ahãm (afirmativamente), sempre com essa proposta.

Promotora: Tu poderia nominar pra nós aqui novamente essas pessoas

só pra de repente se a gente tiver interesse em ouvir elas?

Testemunha:  (Fez  sinal  afirmativo  com  a  cabeça)  A  LAURA,  o

EDUARDO ZUCHETTO, e o JOCELI LIRA.

Promotora:  Ahãm  (afirmativamente),  todos  moradores  da  Linha

Quinca?

Testemunha: todos da Linha Quinca

(…)
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Consoante se observa do depoimento prestado pela testemunha Tiago,

portanto,  houve oferta  de rancho por Fabiano, proprietário do mercado Puntel,  a

pedido do então prefeito Maninho, em troca de voto. 

Importante,  referir,  ainda,  que  a  testemunha  TIAGO  ROBERTO DE

SOUSA registrou ocorrência no dia 24-10-2016, dia em que teria sido ameaçado por

Fabiano a “não botar mais os pés” no mercado Puntel em Linha Quinca, devido ao

fato  de  ter  recebido  um rancho  de  Fabiano  para  votar  no  candidato  a  Prefeito,

Maninho Trevisan, e ter votado no candidato Miguel, conforme constou da fl. 81. 

Outro fato que corrobora os acima narrados, no sentido de que houve

captação ilícita de sufrágio, mediante a entrega de rancho a pedido do então prefeito

Trevisan,  é  que  no  pleito  de  2016,  diferentemente  do  ocorrido  nas  eleições

anteriores  (2008,  2012,  2013),  o  PP não foi  vencedor  na  localidade  de  Quinca,

conforme indica o gráfico constante da inicial (fl. 05). Ao contrário, nas eleições de

2016, o quinze, atingiu votação superior ao onze, com uma diferença que chegou a

40 votos. 

Evidente que o fato de ter sido a primeira vez que Partido 15 venceu as

eleições na localidade de Quincas, por si só, não leva à conclusão de que houve

compra de votos por parte do candidato a prefeito Trevisan. No entanto, esse fato,

somado às demais provas trazidas aos autos, como a gravação ambiental de fls. 74-

75, que deve ser considerada lícita, e os depoimentos prestados em juízo por Arlei,

Marcos,  Fabiano e Tiago,  aliado ao registro  de ocorrência  da testemunha Tiago,

evidenciam um conjunto probatório firme acerca da ocorrência de captação ilícita de

sufrágio por parte do representado Trevisan, que contou com distribuição de rancho

por Fabiano, proprietário do Mercado Puntel. 

Lembrando  que  o  fato  de  a  testemunha  LAUREN  TEREZINHA
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BUTZKE REHBEIN, residente da Linha Quinca, ter negado o recebimento de rancho

pelo Mercado Puntel e ter afirmado que nada sabe a respeito de compra de votos,

não tem o condão de afastar as demais provas colhidas na presente representação.

Dessa forma, entendo comprovado o fato 01, que diz respeito à

configuração de captação ilícita de sufrágio, previ sta no art.  41-A, da Lei n.

9.504-97,  pelo  representado  Luiz  Affonso  Trevisan,  em  benefício  de  sua

candidatura à eleição majoritária pelo partido 15.

II.I.II. Da configuração de captação ilícita de suf rágio: entrega de vale rancho. 

Para  a  comprovação  da  prática  de  captação  ilícita  de  sufrágio  foi

juntado aos autos o vale de fl. 88, em que manuscrito: “Mercado Padilha” e “Coco”

com letra bastão, ou seja, letras separadas e maiúsculas. Para certificar-se de que a

palavra manuscrita no vale teria sido escrita por Carlos Volmir dos Santos, o Côco, a

magistrada de primeiro grau solicitou que o mesmo escrevesse o seu nome pelo

menos 3 vezes e também o seu apelido (fl. 987).

Acerca da alegada entrega de rancho e vale rancho, foram ouvidas as

seguintes testemunhas em juízo.

A testemunha MARIA FRANCISCA FÁTIMA DE SOUZA, ouvid a em

juízo (CD de fl. 988), disse que reside no bairro P inhal. Que conhece Carlos, o

Côco. Que as suas vizinhas foram até sua casa ofere cer vale rancho, que teria

sido ofertado pelo vereador Tuki. Que recebeu dois vales de R$ 80,00. Que lhe

pediram para votar no vereador Tuki. Que o rancho f oi  retirado no mercado

Padilha e no mercado Bom Vizinho. Que teria que usa r um adesivo do vereador

do 15. Que Côco foi até sua casa e colocou o seu no me, Côco, no vale para ter

validade. Que Côco era cabo eleitoral do vereador T uki do 15. Que Côco não
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pediu voto para o prefeito, apenas para o vereador Tuki. 

A testemunha VALÉRIA BORGES, ouvida em juízo (CD de  fl.  988),

disse que reside no bairro Pinhal.  Que conhece Carl os Volmir,  o Côco. Que

Côco fazia campanha no bairro para o Maninho e para  o Tuki. Que Côco lhe

procurou porque tinha o adesivo do 11 e estava com a água cortada. Côco lhe

disse que se quisesse água ligada tinha que trocar de prefeito para o do 15.

Côco pediu para votar no 15. Mora no bairro de Alen car. 

A testemunha ROSECLER MUSSART, ouvida em juízo (CD de fl. 988),

disse que mora no bairro Pinhal. Conhece Carlos Vol mir, o Côco. Disse que

Côco  trabalhava  para  o  15.  Que Côco lhe  procurou pa ra  oferecer  um vale

rancho no valor de R$ 80,00 para votar no Maninho e  no Tuki. Disse a Côco que

no 15 não votava. O vale era o pedaço de uma folha de caderno. Côco mandou

ela escrever o nome dela em cima e o nome dele emba ixo. Que isso aconteceu

umas três semanas antes das eleições. Fez a compra do rancho no mercado

Bom Vizinho. Disse que tinha o 11 na sua casa. Tiro u a folha de seu caderno.

Disse  que  Carlos  só  sabe  escrever  “Coco”.  Foi  ao  me rcado  e  retirou  a

mercadoria. Disse que sempre foi do partido 11. 

A testemunha LAURECI SANTOS PADILHA, ouvida em juízo (CD de fl.

988), disse que ele e sua esposa são proprietários do mercado Padilha. Disse que

não fez nenhum acordo com o candidato Maninho ou vereadores para a distribuição

de ranchos. Não tem conhecimento de distribuição de vales, ranchos e dinheiro no

seu mercado. Não recebeu nenhum vale de rancho, nem sua esposa. Disse que

houve diligência da polícia por ordem da justiça eleitoral em seu mercado. Disse que

na época da campanha não estava no mercado o tempo todo, somente a partir das

18 horas e nos finais de semana. Conhece Côco e não fez campanha para nenhum

vereador. Não reconheceu o vale de fl. 88.
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 CARLOS VOLMIR DOS SANTOS, ouvido em juízo como informante (CD

de fl. 988), disse que tem o apelido de Côco. Disse que não trabalhou como cabo

eleitoral para nenhum candidato. Não reconheceu o manuscrito de fl. 88. Reside no

bairro Pinhal e ajuda as pessoas da comunidade. Disse que “quem precisa procura o

Côco”. Escolheu apoiar Maninho e Armando. A sua esposa raspou a cabeça como

promessa para a eleição de Maninho e Armando. Tem a segunda série do ensino

fundamental. 

 SIRLEI DOS SANTOS, ouvida em juízo como informante (CD de fl. 988),

disse que é esposa de Carlos Volmir dos Santos, o Côco. É filiada ao PP, porém era

simpática à candidatura de Maninho e Tuqui. Reside no bairro Pinhal. Nem ela nem

Côco  fizeram campanha  ou  foram cabo  eleitoral.   Disse  que  Maninho  Trevisan

ajudou muito sua filha e que se Maninho e Tuki se elegessem iria raspar a cabeça.

Que sua filha trabalhou como empregada de Maninho Trevisan e que ficou devendo

obrigação a ele. Disse que recebeu oferta de “valor de comida” para troca de apoio,

simpatia eleitoral e que não aceitou. Disse que é vice-presidente do bairro e que é

referência  no  bairro.  Possui  dez  filhos.  Sua  escolaridade  é  5a  série  do  ensino

fundamental. 

FABIANO PUNTEL, ouvido em juízo como informante (CD de fl. 988),

disse  que  não  fez  campanha  eleitoral  para  nenhum  candidato.  Que  em  seu

supermercado não houve troca de vales.

A testemunha LAUREN TEREZINHA BUTZKE REHBEIN, ouvida em

juízo  (CD de  fl.  988),  disse  que  não  é  filiada  a  nenhum partido e  que  não  fez

campanha eleitoral  para nenhum partido.  Residia  na  Linha  Quinca na época da

campanha eleitoral. Não viu ninguém distribuindo rancho, nem Fabiano. Disse que

quem recebeu rancho  foi  Tiago  e  não ela.  Que Gorete  e  Junior  lhe  ofereceram
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dinheiro e não aceitou.  Que Tiago recebeu rancho de Gorete e Junior. Gorete e

Junior lhe ofereceram emprego para trabalhar na campanha de Miguel e Alencar.

Gorete e Junior lhe ofereceram dinheiro e rancho para votar em Miguel e Alencar. 

A testemunha ELISANIO BERNARDI, ouvido em juízo (CD de fl. 788),

disse que não é filiado a partido político e não fez campanha eleitoral. Disse que

fornece  verduras  para  o  supermercado  Treviso.  Seguidamente  abastece  o

supermercado Treviso. Durante a campanha eleitoral não viu ninguém abastecendo

veículo com ranchos. Disse que não faz entregas de mercadoria à noite, em nenhum

dia da semana. 

A testemunha CEZAR AUGUSTO ZUCHETTO, ouvida em juízo (CD de

fl.  788), disse que não é filiado a nenhum partido e não vez campanha eleitoral.

Nunca viu nenhum veículo carregado com rancho durante a campanha eleitoral no

depósito do mercado Treviso. Faz entrega de hortifruti no mercado Treviso. Que seu

filho também faz entregas de mercadorias no mercado Treviso.

A testemunha HEITOR CARLOS KOHLER, ouvida em juízo (CD de fl.

788), disse que não tem filiação partidária e não fez campanha eleitoral. Disse que

trabalha  com  equipamentos  de  combate  a  incêndio  e  presta  serviço  ao

supermercado  Treviso.  Que  durante  a  campanha  eleitoral  não  viu  veículos

carregando  ranchos  no  depósito  do  supermercado  Treviso.  Não  ouviu  falar  em

fornecimento de rancho em troca de votos. Nunca prestou serviços durante a noite,

apenas dentro do horário de expediente da empresa. 

A testemunha MARCELO VIEIRA DA TRINDADE , ouvida em juízo (CD

de fl. 788), disse que fornece óleo diesel aos geradores do supermercado Treviso.

Durante  a  campanha  eleitoral  entrou  no  pátio  do  supermercado  Treviso  para
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fornecimento de óleo diesel, mas nunca presenciou veículo carregado com rancho.

Nunca ouviu falar de fornecimento de rancho em troca de voto.

A testemunha HOAREZ DA ROSA FERREIRA, ouvido em juí zo (CD

de fl. 927), disse que recebeu um vale rancho de R$  80,00 de Taquara, que tem

um mercado no bairro Medianeira. Disse que em troca  Taquara disse que teria

que votar no 15 e que era o prefeito Maninho que es tava dando. Disse que

aceitou  o  rancho  porque  estava  precisando.  Disse  qu e  sua  mulher  foi  no

mercado e pegou carne. Disse que Taquara é funcioná rio da Prefeitura. Disse

que foram distribuídos uns quantos vales no Mediane ira. Taquara pediu para

ele  colocar  adesivo,  mas  não  colocou.  Não  quis  dize r  o  nome  de  outras

pessoas que teriam recebido o vale rancho. 

SÔNIA REGINA DE MORAES, ouvida em juízo como informante (CD

de fl. 927), disse que foi ameaçada na campanha eleitoral passada por Luiz Affonso

Trevisan e que registrou ocorrência. Disse que é filiada ao PP e que participou da

campanha  eleitoral.  Trabalhou  na  empresa  West  Coast  por  14  anos  e  decidiu

concorrer  à  vereadora.  Disse  que  depois  da  convenção  quando  seu  nome  foi

oficializado continuou a trabalhar na empresa West Coast, mas teria que cuidar o

que falava do prefeito Trevisan, que estaria ajudando muito a empresa. Que durante

a campanha eleitoral foi feita toda a pintura e a reforma do prédio em que funcionava

a fábrica da West Coast, que era da prefeitura. Disse que durante toda a campanha

tinha boatos de que se falasse mal do prefeito Maninho iria para a rua. Que uma

funcionária da empresa West Coast, chamada Vera Souza, lhe disse que o prefeito

já havia acertado a sua demissão, caso “ganhasse a Prefeitura”. Um mês antes das

eleições não poderia mais tratar com a Prefeitura. Disse que o Prefeito Maninho

visitou a empresa West Coast em campanha eleitoral e que a ela foi negado fazer

propaganda de sua candidatura à vereadora dentro da empresa. Que duas semanas

depois das eleições foi demitida, sendo alegado redução de custos, enquanto que
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no panfleto da campanha de Maninho dizia que a empresa estava crescendo, que ia

gerar 200 empregos em Sobradinho. Disse que somente ela foi demitida. Disse que

também  vieram  a  ser  demitidas  as  duas  pessoas  que  haviam  pedido  a  sua

demissão, o gerente Marcus Sérgio e o diretor Antônio Rocha. Acredita que sua

demissão teve influência política. Disse que saiu da empresa em 17 de outubro. 

A testemunha Edemar Soares Antunes, ouvida como testemunha (CD

de fl.  927),  disse que é filiado ao PP e não participou ativamente da campanha

eleitoral das últimas eleições. Disse que na semana anterior às eleições foi gravado

grande  movimento   no  depósito  do  supermercado  Treviso  na  parte  da  tarde

somente.  Não  viu  o  que  estavam  carregando  ou  descarregando.  Disse  que  o

movimento começou na quarta e havia veículos de pessoas que conhecia, como

Bruno e Dirceu. Disse que sua casa fica nos fundos do mercado Treviso. 

A testemunha ALMEDO COSTA, ouvida em juízo (CD de fl. 928), disse

que viu a entrega de rancho na Baixada.  A combi da entrega de rancho era do

mercado do Maninho. Houve entrega para o seu cunhado, que é pobre e são 9

pessoas  na  família.  Houve  entrega  de  carne,  pão,  comida.  Seu  cunhado  não

costumava comprar  no mercado Treviso.  Houve  a  entrega de rancho em caixas

doadas pelo prefeito Maninho em troca de voto. São 8 votos na família. A entrega foi

gratuita e foi no sábado antes da eleição. Não recebeu nenhuma vantagem para

estar em juízo. 

Assim,  dos  testemunhos  acima,  colhe-se  que  Maria  Fr ancisca

Fátima de Souza, Rosecler Mussart e Hoarez da Rosa Ferreira confirmaram o

recebimento de oferta de vale rancho no valor de R$  80,00 cada em troca de

voto para o candidato Maninho Trevisan.
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Para  corroborar  com  as  afirmações  das  testemunhas  a cima

mencionadas  sobre  a  oferta  e  recebimento  de  vale  ra ncho,  a  testemunha

Almedo Costa afirmou que seu cunhado também recebeu  rancho do mercado

Treviso, em troca de voto para o candidato Maninho Trevisan. 

Também reforçam os depoimentos de entrega de rancho  e vale

rancho  a  estranha  movimentação  no  depósito  do  merca do  Treviso,  de

propriedade do candidato Maninho Trevisan, desde a quarta da véspera das

eleições, testemunhada por Edemar Soares Antunes, c uja casa localiza-se nos

fundos do mercado Treviso.

Além do rancho e  vale  rancho,  houve  oferta  de  relig ar  a  água,

conforme  afirmado  pela  testemunha  Valéria  Borges,  c aso  trocasse  sua

intenção de voto para o quinze, em favor dos candid atos Maninho Trevisan e

Tuki.

Dessa forma, entendo que há prova suficiente da oferta de rancho e

vale  rancho  em  troca  de  voto  para  o  quinze.  Resta,  portanto,  examinar  se  os

representados Luiz Afonso Trevisan,  o Maninho Trevisan,  e Armando Mayerhofer

participaram direta ou indiretamente da pática de captação ilícita de sufrágio ou se,

ao menos, tinham conhecimento dessa prática em seu favor. 

De acordo  com a  prova  testemunhal  colhida  nos  autos ,  restou

evidente  que  Carlos  Volmir  dos  Santos,  o  Côco,  e  su a  esposa,  Sirlei  dos

Santos, são lideranças na comunidade e estavam apoi ando a candidatura dos

representados.  

Nesse  sentido,  o  próprio  Côco,  indagado  acerca  de  q ual  partido

estava apoiando, disse ser o quinze. Também a espos a Côco, Sirlei, cofirmou
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que era simpatizante à candidatura dos representado s e que se se sentia grata

pela ajuda que Luiz Affonso tinha prestado à sua fi lha.  

Chama atenção,  inclusive,  que Sirlei  chegou a fazer  promessa de

raspar  sua  cabeça,  caso  os  representados  se  sagrass em  vencedores  nas

eleições,  o  que  acabou  se  concretizando,  conforme  s e  depreende  do  seu

depoimento prestado em juízo, bem como da fotografi a anexada à inicial (fl.

09),  juntamente  com  a  postagem  na  página  de  Armando  Mayerhofer  no

facebook, em que constou a seguinte mensagem:

Muito  obrigado  ao  Coco,  a  Sirlei  e  toda  sua  família  do  Bairro

Pinhal que sempre foram 11 e que nesta eleição fora m de 15. A

amiga Sirlei prometeu raspar a cabeça se o 15 ganha sse e aí está

a prova que cumpriu a promessa. 

Note-se que a testemunha Maria Francisca Fátima de Souza chegou

a  afirmar  que  para  o  vale  rancho  ter  validade  seria  necessário  que  Côco

colocasse seu nome no vale. Também a testemunha Ros ecler Mussart disse

que Côco lhe pediu para escrever o seu nome e ele e screveu o dele no vale

rancho.  

Importante, ainda, referir que Luiz Affonso Trevisa n é proprietário

do mercado Treviso,  o mesmo que estaria entregando rancho para o cunhado da

testemunha Almedo Costa.  Também a movimentação intensa desde a quarta-

feira anterior às eleições no depósito do mercado T reviso , afirmada por Edemar

Soares  Antunes,  confirma  que  os  representados  tinham  ciência  da  entrega  de

ranchos. 

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - Fone (51) 3216-2000
CEP 90010-395 – Porto Alegre/RS  -  http://www.prers.mpf.mp.br

Num. 48197885 - Pág. 39Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:27
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432683200000045995374
Número do documento: 20113022432683200000045995374

Num. 13843811 - Pág. 237



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

Nesse ponto, merece destaque o fato de que as testemunhas ouvidas em

juízo, como Heitor Carlos Kohler e Marcelo Vieira da Trindade, negaram sua entrada

no  depósito  fora  do  horário  de  expediente  do  mercado  Trevisan  para  prestar

serviços.

Assim, a estranha movimentação no depósito do merca do Treviso na

semana anterior às eleições, com carregamento de ca rga fora do horário de

expediente,  avistada  pela  testemunha  Edemar  Soares  Antunes  corrobora  a

afirmação de entrega de rancho.  Além disso, após as eleições, nos mesmos dias e

horários não teria havido mais a entrada e saída de veículos do depósito.

Deve ser provido, portanto, o recurso dos represent antes, para que

seja reconhecida a prática de captação ilícita de s ufrágio, prevista no art. 41-A

da Lei n. 9.504-97, pelos representados.

II.I.III.  Da  configuração  de  captação  ilícita  de  su frágio:  oferecimento  de

vantagem pessoal

 Em suas razões recursais, os representantes alegam que a sentença foi

omissa em relação ao oferecimento de vantagem pessoal pelo representado Affonso

Trevisan à eleitora Marieli  Rodrigues. Alega que, para a comprovação do fato, foi

juntado pelo Conselho Tutelar o documento de fls. 979-984, bem como a ata notarial

de fls. 121-123. 

Em consulta aos autos, verifica-se que a sentença não foi omissa em

relação  a  esse  fato,  mas  sim,  considerou  ilícita  a  prova  trazida  aos  autos,

consistente na gravação descrita na ata notarial de fls. 121-123, considerando que a

captação  ambiental  teria  ocorrido  em  local  com  expectativa  de  privacidade  e

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - Fone (51) 3216-2000
CEP 90010-395 – Porto Alegre/RS  -  http://www.prers.mpf.mp.br

Num. 48197885 - Pág. 40Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:27
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432683200000045995374
Número do documento: 20113022432683200000045995374

Num. 13843811 - Pág. 238



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

confiança  e  sem  o  conhecimento  dos  interlocutores,  por  motivos  estritamente

eleitorais.  (fl. 1.233).

Em relação ao documento juntado à fl.  124,  lavrado pelo  Conselho

Eleitoral, entendeu o magistrado que:

Quanto ao fato, os representantes acostaram Ata notarial (fls. 121/123)

e cópia da ata do Conselho Tutelar (fl. 124).

Com  relação  a  gravação  descrita  na  ata  notarial,  reporto-me  ao

disposto nos Fatos 01 e 02 quanto a ilicitude da prova, considerando

que  a  captação  ambiental  ocorreu  em  locais  com  expectativa  de

privacidade e confiança e sem o conhecimento dos interlocutores, por

motivos estritamente eleitorais.

Assim, acolho a manifestação do Ministério Público e declaro a ilicitude

da prova.

O  documento  lavrado  pelo  Conselho  Tutelar  (fl.  124)  contém  as

seguintes informações:

“Veio  até  o  CT  MARIELI  RODRIGUES  relatando  que  no  mês  de

setembro  recebeu  a  visita  do  prefeito  LUIZ  AFONSO TREVISAN e

algumas  pessoas  em  sua  residência,  onde  a  mesma  chegou

perguntando  se  estava  tomando  muito  chá  de  losna,  e  também

perguntando se o Conselho tinha ajudado ter sua filha de volta sendo

que teve aquela situação onde a mãe ganho um bebê e deixa-o no

mato e  o Conselho entrega para a mãe de volta  e  no caso dela  o

Conselho não faz nada, segundo MARIELI o LUIZ AFONSO disse que
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seria um caso de ir para a rádio. MARIELI disse ainda que o prefeito irá

ajudá-la  ter  sua  filha  de  volta  nem  que  tenha  que  contratar  dois

advogados  e  também  irá  chamar  o  CT  para  saber  disso  tudo.

Explicamos a MARIELI que as decisões que vem do MP e da Juíza nós

aceitamos  e  que  quando  foi  entregue  sua  filha  MARIA a  sua  tia

TEREZA foi dito que quando provasse que tinha se tratasse e estava

boa ia ter a sua filha.”

Importante destacar que o referido documento está acobertado pelo

sigilo,  considerando  que  se  trata  de  ato  praticado  pelo  Conselho

Tutelar,  o que ensejou a  Notícia  de fato  nº  01894.000.028/2016 do

Ministério Público, conforme referido à fl. 1168.

Ao  ser  ouvida  em  juízo,  a  Conselheira  Tutelar  CATARINA BRIDI,

afirmou que as cópias dos registros dos livros do Conselho Tutelar são

fornecidos apenas por meio judicial. Reconheceu o documento de fl.

124 como sendo cópia do livro de registros do Conselho Tutelar e disse

que conhece Marieli Rodrigues, em face dos atendimentos prestados

em favor da filha menor, MARIA VITÓRIA. Declarou que:

“(...)

Defesa: A senhora teve atendimento com relação a essa criança dela

durante  a  campanha  eleitoral  ou  após  a  campanha  eleitoral?  Teve

contato com a MARIELI?

Testemunha: Eu só tive um com... a MARIELI, após as eleições, um dia

ela  chegou lá,  me ameaçou,  tá?  E  eu  liguei  pra  AGNARA aqui  do

fórum, tá? E ela pediu que essa moça viesse até aqui, tá? Ela voltou,
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retornou daqui do fórum, foi lá me pedir desculpas e disse que não

voltaria mais no Conselho, que o processo dela ela teria que vim aqui

no fórum.

Defesa: Alguma vez, dona CATARINA, a MARIELI referiu pra senhora,

nesse  atendimento,  que  ela  teria  recebido  proposta  de  vantagem,

alguma coisa, por parte do LUIZ AFFONSO TREVISAN, prefeito?

Testemunha:  Não.  Primeiro  lugar  que o  Conselho Tutelar  não trata,

nunca falou nada em política lá dentro. Não.

Defesa: nunca recebeu nenhuma queixa, como diz, da dona MARIELI?

Testemunha: Não. Não.

Defesa:  a  senhora,  nessa  ata  aqui,  lembra  pela  letra,  sabe  quem

poderia ter feito esse registro dos conselheiros?

Testemunha: Não. Não, porque não, não sei.

Defesa: Quem estaria de, na escala nesse dia?

Testemunha: Ah eu não sei nem que... eu não sei o que aconteceu.

Defesa: Não tem o... aqui eu não consigo visualizar a data, doutora.

(...)
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Juíza:  A senhora  pode  olhar  aqui,  acho  que  aqui  também não  vai

aparecer a data. Aonde que a senhora viu data doutora?

Defesa: Não tem data (inaudível)

Juíza: Não tem data. Então tá, a senhora pode levantar e olhar aqui a

página 124.

Testemunha: É que, é assim oh, aqui em cima que a gente coloca o

plantão e a data e as conselheiras que tão naquele dia.

Juíza: Em cima?

Testemunha: É. Aqui não tem, eu não sei.

Juíza: Não consegue visualizar?

Testemunha: Não, e nem sei que dia foi, não sei.

Juíza: nem eu consigo.

Testemunha: Porque nós trabalhamos, cada dia trabalhamos em 02.

Defesa: Dona CATARINA, a senhora lá no, aqui no Conselho Tutelar,

visualizou alguma solicitação judicial ou do Ministério Público Estadual

para extração de cópia desta ata?

Testemunha: Não.
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(...)

Representante:  A  senhora  referiu  que  não  recebeu  a  queixa  da

MARIELI, não fez nenhum registro.

Testemunha: Não, não.

Representante: A senhora. Tá. E outro colega registrou ou a senhora tá

afirmando que o Conselho não registrou?

Testemunha: Se tem ali o xerox é porque alguém registrou, mas quem

foi que registrou eu não posso afirmar, porque eu não fui.

(...)

Representante: Mas, sobre, especificamente, este fato que está sendo

tratado no processo, a senhora tem algum conhecimento?

Testemunha: Não.

(...)¿

A  informação  das  fls.  980/984  refere  que  a  ata  mencionada  foi

elaborada pela conselheira MARIA GORETE MONTEIRO, e que no dia,

além  desta,  estavam  as  conselheiras  LIZÉLIA  BECKER  VIEIRA e

VERACI ROSO DA ROCHA.

Desta  forma,  do  que  consta  nos  autos,  tenho  que  não  restou

comprovada  a  alegada  oferta  de  vantagem  pessoal  feita  pelo
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representado em favor de Marieli Rodrigues, não havendo elementos

concretos e seguros acerca de suas circunstâncias, razão pela qual,

improcede a representação no ponto.

Primeiramente, quanto ao documento de fl. 121, trata-se de ata notarial

em que transcrito   conteúdo de um CD apresentado pelo  representante  Alencar

Furlan. 

No entanto, não é possível extrair do conteúdo da ata notarial,  se o

áudio  foi  gravado por  um dos  interlocutores,  se  houve  autorização  de  quem foi

gravado e se o local da gravação era público ou privado. Por essa razão, deve ser

mantida a sentença no ponto em que considerou ilícita a gravação ambiental. 

Quanto ao documento de fl. 124, lavrado pelo Conselho Tutelar, cujo

teor  foi  transcrito  acima,  em  que  Marieli  Rodrigues  relata  fato  que  em  tese

caracteriza captação ilícita de sufrágio, cumpre tecer as seguintes considerações.

De  acordo  com as  informações  prestadas  pelo  Conselho  Tutelar  a

respeito  do documento juntado à fl.  124,   de fato  houve  o  atendimento da Sra.

Marieli  Rodrigues,  sendo  que  estavam  na  sala  as  Conselheiras  Maria  Gorete

Monteiro,  Lizélia  Becker  Vieira  e  Veraci  Roso da Rocha  (fl.  991-992).  Ainda,  de

acordo com as informações prestadas pelo Conselho Tutelar, por se tratar de um

caso  delicado,  foi  acionado  o  Colegiado  para  uma  reunião,  a  fim  de  tomar  as

medidas cabíveis, tendo sido lavrada a ata do dia 11-10-2016 (fl. 993-994).

O Conselho Tutelar, inclusive, juntou cópia da ata de atendimento da

Sra. Mariele (fl. 995), com idêntico conteúdo à ata de fl. 124.

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - Fone (51) 3216-2000
CEP 90010-395 – Porto Alegre/RS  -  http://www.prers.mpf.mp.br

Num. 48197885 - Pág. 46Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:27
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432683200000045995374
Número do documento: 20113022432683200000045995374

Num. 13843811 - Pág. 244



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

Assim, a ata de fl.  124 faz prova da captação ilíci ta de sufrágio

pelo representado Affonso Trevisan, que fez promess a de “ajudar Mariele a ter

sua filha de volta, nem que tivesse que contratar d ois advogados e também iria

chamar o Conselho Tutelar para saber disso tudo”, n o mês de setembro, em

pleno período de campanha eleitoral.

Veja-se que, ainda, que a ata de fl. 121 não seja considerada prova

lícita  para  a  comprovação  da  captação  ilícita  de  sufrágio  por  parte  de  Affonso

Trevisan,  nela  consta  que  Marieli  “não  era  do  partido  de  Maninho”  e,  por  esse

motivo, teria recebido a visita do candidato em sua residência com  o objetivo de

cooptar seu voto, conforme constou da ata de fl. 124.

Em relação à oitiva da testemunha Marieli Rodrigues, foi homologada a

sua desistência, conforme ata de audiência de fl. 925.

Dessa  forma,  em  que  pese  Marieli  não  tenha  vindo  a  juízo

confirmar  o  fato  narrado  ao  Conselho  Tutelar,  enten do  que  o  documento

registrado por este Conselho (fl. 124) é hábil a co mprovar a captação ilícita de

votos. 

II.I.IV. Da configuração de conduta vedada: propaga nda institucional, art. 73,

VI, b, da Lei n. 9.504-97

 

O juízo  de  primeiro  grau  reconheceu  a  prática  de conduta  vedada,

prevista no art.  73,  VI,  b,  da Lei  n.  9.504-97, pelos representados,  em razão da

publicação na página do facebook referida na inicial (fl. 17) e na ata notarial (fls. 198-

199). Segundo o magistrado, referida publicação teve o intuito de promoção pessoal

dos agentes públicos, na medida em que o candidato Armando compartilhou referida

postagem, ferindo o princípio da impessoalidade.
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Cabe, portanto, transcrever o conteúdo da referida postagem, extraída

da página de Sobradinho-RS  no facebook, do dia 08 de julho (fl. 17):

A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto está

investindo  230  mil  reais  em  melhorias  nas  estruturas  físicas  das

escolas  municipais,  as  quais  estão  recebendo  pintura  interna  e

externa, reforma de banheiros, troca de piso, manutenção dos ginásios

de  esportes,  fechamento  com  cerca  de  PVC  e  aquisição  de

equipamentos. Na Escola Dr. Adolpho Sebastiany, do Bairro Vera Cruz

foi  ampliada  a  cozinha,  sala  dos  professores  e  os  banheiros.  Nas

Escolas de Educação Infantil  está sendo feita a substituição do piso

comum por laminado,  que serve como isolante  térmico,  ajudando a

manter  a  temperatura  ambiente.  Foram  adquiridos  materiais

pedagógicos e brinquedotecas e ofertadas formações continuadas as

todos  os  profissionais  da  rede  municipal  de  ensino.  Está  sendo

construída uma nova escola ao lado do Polo de Educação, no valor de

R$ 1.200.000,00 e quadras poliesportivas cobertas no Bairro União,

Campo  da  Aviação  e  no  Bairro  Pinhal  –  obra  esta  já  concluída.

Também foi terminado o  ginásio Castelão e a quadra do Ginásio da

Fejão  e  serão  construídas  três  quadras  esportivas  com  rede  nos

bairros Peões e Copetti, e em Linha Apolinário.

Segundo  se  depreende  da  postagem acima transcrita,  efetivamente

houve violação ao art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504-97.

Nessa linha de entendimento, cumpre transcrever excerto da sentença,

que concluiu pela configuração de publicidade de caráter institucional  (fls.  1.247-

1.250):
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A referida publicação se encontra acostada na fl. 17 da inicial e na Ata

Notarial de fls. 198/199, na qual se constata que se trata de perfil de rede

social denominado “Sobradinho-RS”, criada com o objetivo de divulgar os

acontecimentos vinculados ao Município.

Consta  na referida Ata  que,  na data  de 08/07/2016,  às 11h25min,  foi

realizada a publicação da matéria objeto da representação, da qual houve

18  compartilhamentos,  dentre  eles  pelo  representado  Armando

Mayerhofer, na mesma data.

Resta,  assim,  caracterizada a publicidade de matéria  com o intuito de

promoção pessoal dos agentes públicos, na medida em que o candidato

ARMANDO  compartilhou  a  referida  postagem,  ferindo  o  princípio  da

impessoalidade.

Como bem referido pelo Ministério Público (fl. 1176),

a vedação prevista na Lei das Eleições deve ser compatibilizada com a

norma  do  art.  37,  §  1º,  da  Constituição  da  República,  que  admite  a

publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos

públicos, desde que revestidos de caráter educativo, informativo ou de

orientação  social,  dela  não  podendo  constar  nomes,  símbolos  ou

imagens  que  caracterizem  promoção  pessoal  de  autoridades  ou

servidores públicos.

A divulgação de “notícias”  em sites oficiais  de órgãos públicos tem o

caráter quase inerente de “publicidade institucional”. A prática evidencia

que,  em  geral,  as  informações  expostas  têm  viés  favorável  à

Administração, relatando feitos sob um ângulo positivo.  Daí o rigor da
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proibição  da  Lei  Eleitoral,  por  presumir  que  esse  tipo  de  publicidade

(ainda  que  gratuita),  em  período  pré-eleitoral,  tende  a  favorecer  os

candidatos  da  situação,  que  supostamente  darão  continuidade  às

políticas públicas noticiadas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme a

lição de RODRIGO LÓPEZ ZILIO, in Direito Eleitoral, Porto Alegre, Ed.

Verbo Jurídico, 5.ed., 216, p. 615:

“O art. 73, VI, b, da LE proíbe que, no trimestre anterior ao pleito, seja

efetuada publicidade institucional na circunscrição. Portanto, a regra é a

vedação  ampla  e  irrestrita  à  propaganda  institucional  no  período

proscrito. Para a caracterização do ilícito é desnecessário exigir qualquer

reflexo  da  publicidade  no  processo  eleitoral.  Com  efeito,  a  norma

proibitiva  é  clara:  veda-se,  no  período  glosado,  toda  a  publicidade

institucional,  e  não  apenas  a  propaganda  institucional  com  caráter

eleitoral. Como assentado pelo TSE: a) é `desnecessária a verificação de

intuito eleitoreiro” para a configuração dessa  conduta vedada (Agravo

Regimento  em Agravo  de  Instrumento  nº  719-90  -  Rel.  Min.  Marcelo

Ribeiro  -  j.  04.08.2011);  b)  a  divulgação  do  nome  e  da  imagem do

beneficiário  da  propaganda institucional  não  é  requisito  indispensável

para a configuração de conduta vedada pelo art.  73,  VI,  b,  da  Lei  nº

9.504/97” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 999878-

81 - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior ¿ j. 31.03.2011); c) a proibição de

publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição possui

natureza  objetiva  e  configura-se  independentemente  do  momento  em

que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período

vedado e  o fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do

Governo do Paraná no twitter, rede social de cadastro e acesso gratuito,
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não afasta a ilicitude da conduta (Recurso Especial Eleitoral nº 1421-84

¿ Rel. Min. João Otávio Noronha ¿ j. 09.06.2015).”

Somado a isso, a referida matéria foi compartilhada por Luciana Siman

em  23/09/2016,  conforme  fl.  199,  a  qual,  inclusive,  compartilhou  na

mesma data  outra  matéria  publicada  pela  página  de  Sobradinho-RS,

referente a trabalhos de recuperação das estradas rurais em Granja do

Silêncio,  onde  há  menção expressa  ao  nome  do  representado  (LUIZ

AFFONSO TREVISAN), com o título “Vote 15” atribuído pela servidora.

Todavia, consoante documento de fl. 853, LUCIANA estava em gozo de

férias,  razão  pela  qual,  atípica  a  conduta  especificamente  quanto  à

postagem de fl. 200 para a servidora, o que, no entanto, não beneficia

os representados.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES  2014.  RECURSOS  ORDINÁRIOS.  AÇÃO  DE

INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.  PUBLICIDADE

INSTITUCIONAL.  GOVERNADOR,  VICE-GOVERNADOR  E

SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  PUBLICIDADE  INSTITUCIONAL.

CONDUTA VEDADA DO ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97, ABUSO DE

AUTORIDADE  (ART.  74  DA LEI  9.504/97)  E  ABUSO  DE  PODER

POLÍTICO  (ART.  22  DA  LEI  COMPLEMENTAR  64/90).  CONDUTA

VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.1. O fato narrado na ação de

investigação  judicial  eleitoral  consiste  na  veiculação  de  notícias

referentes ao governo do Distrito Federal no site da Agência Brasília,

canal institucional do GDF e em página do Facebook, nos três meses

que antecederam o pleito. 2. Ainda que se alegue que as publicações
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questionadas  veicularam  meras  notícias,  resultado  de  atividades

jornalísticas da administração pública, a publicidade institucional não se

restringe apenas a impressos ou peças veiculadas na mídia escrita,

radiofônica e televisiva, porquanto não é o meio de divulgação que a

caracteriza,  mas,  sim,  o  seu  conteúdo e  o  custeio  estatal  para  sua

produção e divulgação. 3. O art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 veda, no

período de 3 meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade

institucional,  excetuando-se  apenas  a  propaganda  de  produtos  e

serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e

urgente  necessidade  pública,  reconhecida  previamente  pela  Justiça

Eleitoral.  4.  As  notícias  veiculadas  não  se  enquadram  nas  duas

exceções legais, estando caracterizada a conduta vedada que proíbe a

veiculação  de  publicidade  institucional  no  período  proibitivo.  5.  É

evidente que o governo do Distrito Federal, no período crítico vedado

pela legislação eleitoral, prosseguiu com a divulgação na internet (rede

social  e  sítio  eletrônico)  de  inúmeras  notícias  que  consistiram  em

publicidade institucional, sem passar pelo crivo da Justiça Eleitoral, que

poderia, em caráter preventivo, examinar se elas se enquadravam na

hipótese  de  grave  e  urgente  necessidade  pública  exigida  para  a

pretendida veiculação em plena campanha eleitoral. 6. A jurisprudência

deste Tribunal firmou-se no sentido de que o chefe do Poder Executivo

é  responsável  pela  divulgação  da  publicidade  institucional,

independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição

zelar  pelo seu conteúdo (AgR-RO 2510-24,  rel.  Min.  Maria Thereza,

DJe de  2.9.2016).7.  Ademais,  igualmente pacificada a orientação de

que a multa por conduta vedada também alcança os candidatos que

apenas se beneficiaram delas, nos termos dos §§ 5º e 8º do art. 73 da

Lei 9.504/97, ainda que não sejam diretamente responsáveis por ela,

tal como na hipótese de vice-governador. ABUSO DE AUTORIDADE.
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ART. 74 DA LEI 9.504/97.8. A caracterização do abuso de autoridade,

na espécie específica e tipificada no art. 74 da Lei 9.504/97, requer seja

demonstrada, de forma objetiva, afronta ao disposto no art. 37, § 1º, da

CF, ou seja, exige que haja ruptura do princípio da impessoalidade com

a menção na publicidade institucional a nomes, símbolos ou imagens

que  caracterizem  promoção  pessoal  ou  de  servidores  públicos.

Precedentes.  9.  Não  ficou  comprovada  a  utilização  de  imagens  ou

símbolos  que  caracterizem  a  promoção  pessoal,  necessária  para

configurar o abuso do poder de autoridade tipificado no art. 74 da Lei

9.504/97. ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 22 DA LC 64/90.10. O

abuso do poder político, de que trata o art.  22, caput, da LC 64/90,

configura-se  quando  o  agente  público,  valendo-se  de  sua  condição

funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade

da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura

ou de terceiros. Precedentes.11. As circunstâncias do caso concreto se

revelaram graves, nos termos do que preconiza o inciso XVI do art. 22

da LC 64/90, porquanto:a) embora tenha se consignado no Portal de

Governo a vedação legal quanto à publicidade institucional, constou-se

no sítio eletrônico um link de acesso à página da agência de notícias

em que se prosseguia difundindo notícias de cunho institucional; b) não

se  tratou  apenas  de  um fato  isolado,  mas  de  centenas  de  notícias

configuradoras de publicidade institucional; c) foram elas veiculadas em

julho e nos meses relativos à campanha eleitoral (agosto e setembro);

d) as matérias diziam respeito,  diversas delas,  a áreas  sociais e de

interesse do eleitorado; e) algumas matérias chegaram a  enaltecer a

administração  dos  investigados.12.  Não  mais  se  exige,  para  o

reconhecimento  da  prática  abusiva,  que  fique  comprovado  que  a

conduta  tenha  efetivamente  desequilibrado  o  pleito  ou  que  seria

exigível a prova da potencialidade, tanto assim o é que a LC 64/90,

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - Fone (51) 3216-2000
CEP 90010-395 – Porto Alegre/RS  -  http://www.prers.mpf.mp.br

Num. 48197885 - Pág. 53Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:27
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432683200000045995374
Número do documento: 20113022432683200000045995374

Num. 13843811 - Pág. 251



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

com a alteração advinda pela LC 135/2010, passou a dispor: "Para a

configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de

o  fato  alterar  o  resultado  da  eleição,  mas  apenas  a  gravidade  das

circunstâncias que o  caracterizam".13.  Mesmo que tais  notícias não

tenham  o  nome  das  autoridades,  fotos  ou  símbolos  nem  tenham

mencionado  a  eleição,  a  lei  eleitoral  é  expressa  ao  vedar  a

continuidade de publicidade de caráter  institucional,  justamente para

não privilegiar mandatários no exercício de seus cargos eletivos, que

permanecem  na  condução  da  administração  mesmo  na  disputa  à

reeleição. 14. Não demonstrada a participação do candidato ao cargo

de vice-governador no ilícito apurado, não é possível lhe impor a pena

de  inelegibilidade  em  decorrência  do  abuso  do  poder  político.

Precedentes. Recurso ordinário do governador e do secretário estadual

de publicidade institucional  parcialmente provido, com o afastamento

do  abuso  de  autoridade  de  que  trata  o  art.  74  da  Lei  9.504/97,

mantendo-se o reconhecimento da conduta vedada do art. 73, VI, b, da

Lei  9.504/97  e  a  consequente  imposição  de  multa,  bem  como  a

declaração de inelegibilidade, em face do abuso do poder político de

que trata o art. 22 da LC 64/90. Recurso ordinário do vice-governador

parcialmente provido, para afastar o abuso de autoridade de que trata o

art. 74 da Lei 9.504/97, bem como a declaração de inelegibilidade, por

abuso do poder político (art. 22 da LC 64/90), diante da ausência de

responsabilidade  no  fato  apurado,  mantendo  a  aplicação  da  multa

decorrente  da  conduta  vedada  do  art.  73,  VI,  b,  da  LC  9.504/97.

(Recurso  Ordinário  nº  172365,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  ADMAR

GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 40,

Data 27/02/2018, Página 126/127)

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - Fone (51) 3216-2000
CEP 90010-395 – Porto Alegre/RS  -  http://www.prers.mpf.mp.br

Num. 48197885 - Pág. 54Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:27
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432683200000045995374
Número do documento: 20113022432683200000045995374

Num. 13843811 - Pág. 252



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

ELEIÇÕES 2016.  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. CONDUTA

VEDADA.  PROPAGANDA  INSTITUCIONAL.  PÁGINA  OFICIAL  DA

PREFEITURA. FACEBOOK. DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS

PELA  ADMINISTRAÇÃO.  PERÍODO  VEDADO.  APLICAÇÃO  DE

MULTA INDIVIDUAL DE R$ 5.320,50 NA ORIGEM. REITERAÇÃO DOS

ARGUMENTOS  EXPENDIDOS  NAS  RAZÕES  DO  AGRAVO.

DECISÃO  REGIONAL  EM  CONFORMIDADE  COM  A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.  AGRAVO  AO QUAL SE  NEGA

PROVIMENTO.1. (...) 2. A jurisprudência desta Corte assinala a ilicitude

da conduta consistente na publicação de notícias inerentes aos feitos

da Administração Pública, em período vedado, na página do Facebook.

Além disso, o fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de

cadastro  e  acesso  gratuito  não  afasta  a  ilicitude  da  conduta

Precedente:  REspe  1490-19/PR,  Rel.  Min.  JOÃO  OTÁVIO  DE

NORONHA, DJe de 5.11.2015.3. (...) 6. Agravo Interno ao qual se nega

provimento. (Agravo de Instrumento nº 16033, Acórdão, Relator(a) Min.

Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça

eletrônico, Data 11/10/2017)

Desta forma, diante do exposto, tenho que restou configurada a prática

de conduta vedada pelo art. 73, inciso VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 pelos

representados, merecendo acolhida a representação neste ponto.

 

De fato, a publicação acima transcrita beneficiou os representados na

disputa à reeleição e violou a isonomia entre os candidatos ao pleito majoritário,

mormente porque ocorrida no período de três meses que antecederam às eleições

de 02 de outubro de 2016. 
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Além disso, o representado Armando curtiu a referida publicação, o que

demonstra que o mesmo dela teve ciência.

Correta a sentença, portanto, no ponto em que entendeu configurada a

prática de conduta de vedada, prevista no art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504-97.

II.I.V Da configuração de conduta vedada: usar serv iços de servidor público

para comitês de campanha eleitoral durante horário de expediente, art. 73, III,

da Lei n. 9.504-97

O  juízo  de  primeiro  grau  reconheceu  o  uso  de  servidores

comissionados  para  praticar  atividades  de  campanha  eleitoral,  em  horário  de

expediente, em violação ao art. 73, III, da Lei n. 9.504-97, nos seguintes termos (fls.

1.250-1.255):

Os representantes alegaram que os representados usaram do serviço dos

servidores públicos durante o horário de expediente normal para a realização

de campanha eleitoral, sem que estivessem licenciados. Disseram que no dia

29/09/2016,  às  10h17min,  as  servidoras  Beloni  Turcato  e  Saionara  Soder

estavam  na  frente  da  Rádio  Sobradinho  realizando  manifestação  com

bandeiras e de forma verbal,  ocasião em que acontecia o debate eleitoral

entre os candidatos, sendo que após o debate, seguiram em caminhada pelo

centro da cidade em campanha em favor dos representados. Aduziram que

nos dias 16/08, 22 e 23/09/2016, a servidora Luciana Simam, em horário de

expediente, realizou campanha eleitoral e convites para comícios, em favor

dos  representados,  através  da  rede  social  Facebook,  o  que  também  foi

realizado  pela  servidora  Saionara  Soder,  nos  dias  16,  23  e  24/08/2016.

Alegaram  que  o  serviço  das  servidoras  foram  utilizados  com  desvio  de

finalidade, excedendo as prerrogativas consignadas no regimento e  normas

legais. Disseram que, passado o pleito eleitoral, os representados realizaram

uma série de demissões de servidores nomeados para cargos em comissão,

dentre  eles  as  servidoras  Luciana  Simam  e  Beloni  Turcatto.
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Os representados, por seu turno, defenderam a ausência de cedência dos

servidores públicos para atuar em comitê de campanha eleitoral de candidato,

partido  político  ou  coligação,  durante  o  horário  de  expediente  normal.

Disseram que as servidoras Luciana, Saionara e Beloni eram detentoras de

cargo em comissão, não se qualificando como servidoras públicas para fins

do art.  73, III  da Lei 9.504/97. Referiram que o primeiro representado não

tinha conhecimento da utilização,  por  servidores,  de acesso a rede social

Facebook, bem como que, durante o mês de setembro/2016, estava afastado

da Chefia  do Poder Executivo em razão de estar  no gozo de férias,  sem

qualquer  influência  nos  atos  referidos.  Quanto  ao  segundo  representado,

estava exonerado do cargo de Secretário desde junho/2016. Argumentaram

que a  participação das servidoras Saionara e Beloni  no ato  realizado em

frente a Rádio Sobradinho é de inteira responsabilidade das servidoras, não

havendo solicitação de participação pelos representados. Referiram que o ato

praticado  pelas  servidoras  não  pode  ser  considerado  suficiente  para

influenciar  o  resultado  do  pleito  eleitoral  e  afetado  a  igualdade  entre  os

candidatos.

Acerca do referido fato, às fls. 205/212 constam Ata Notarial e fotografias que,

segundo os representantes, são de servidores públicos realizando campanha

em horário de expediente, no dia 29/09/2016 às 10h17min, e postagens de

SAIONARA SODER, em tese, em 16/08/2016 às 13h16min, em 23/08/2016

às  15h07min,  em  24/08/2016  às  16h48min,  bem  como  postagens  de

LUCIANA SIMAN em 03/08/2016 às 09h39min, em 16/08/2016 às 14h40min,

em  22/09/2016  às  15h40min,  e  23/09/2016  às  14h20min.

Destarte, o fato acima descrito se enquadra, em tese, no inciso III do artigo 73

da  Lei  n.º  9.504/97,  que  de  maneira  específica,  visa  evitar  a  utilização

indevida  de  pessoal  da  Administração  Pública,  de  modo  que  interesses

políticos  prevaleçam em detrimento  do  bom andamento  da  administração

pública.  Veja-se:
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos

nos  pleitos  eleitorais:

[...]

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta

federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,

para  comitês  de  campanha  eleitoral  de  candidato,  partido  político  ou

coligação, durante o horário de expediente normal,  salvo se o servidor ou

empregado  estiver  licenciado;

Além disso, importante destacar que o artigo 73 da referida Lei disciplina as

condutas vedadas aos agentes públicos, que podem ser conceituadas como

espécie  de  abuso  do  poder  político  que  se  manifesta  através  do

desvirtuamento dos recursos materiais (incisos I, II, IV e § 10º do art. 73 da

Lei n.º 9.504/97), humanos (incisos III e V do art. 73 da Lei n.º 9504/97) e

financeiros  (incisos  VI,  “a”,  VII  e  VIII  do  art.  73  da  lei  n.º  9504/97).

Sobre  a  utilização  de  detentor  de  cargo  em  comissão  em  atividades  de

campanha  eleitoral,  oportuno reproduzir  comentário  de  RODRIGO LÓPEZ

ZÍLIO  sobre  o  tema  (Ob.  cit.,  pág.  520,  nota  n.  391):

No dia-a-dia da atividade forense, porém, a conduta vedada do art. 73, III, da

LE é praticada, mais comumente, pelos chamados “cargos em comissão”, os

quais,  de regra, não se submetem a cartão-ponto, tornando extremamente

difícil a eficaz aplicação da norma em apreço. Nesta situação, espera-se que

a  Justiça  Eleitoral  desempenhe,  com  veleidade,  a  função  de  zelar  pela

incolumidade do  pleito,  adotando  o  raciocínio  de  que,  se  o  servidor  está

“sempre  à  disposição”  da  Administração,  e  por  isso  não  tem  horário

determinado, não pode, enquanto “à disposição da administração”, praticar
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ato  de  campanha.

In casu,  tenho que restou suficientemente comprovado o ato imputado na

representação, pois, da análise dos documentos juntados, efetivamente, as

servidoras Luciana Siman, Beloni Turcatto e Saionara Soder se utilizaram do

seu horário de expediente laboral para praticar atos de campanha eleitoral em

favor  dos  representados.

Com relação a servidora Luciana Siman, realizou atos de campanha eleitoral

nos dias 03/08 às 09h39min, 16/08 às 14h40min, 22/09 às 15h40min, e 23/09

às  14h20min  (fls.  210/212).  Conforme o  documento  de fl.  853,  a  referida

servidora estava em gozo de férias por 20 dias, a contar de 12/09/2016, razão

pela  qual,  incide  a  norma  somente  nas  postagens  de  03  e  16/08.

Saionara Soder, por sua vez, realizou campanha eleitoral nos dias 16/08 às

13h16min, 23/08 às 15h07min, e 24/08 às 16h48min, conforme imagens de

fls. 209/210; e participou de manifestação em via pública no dia 29/09/2019

às  10h17min,  conforme  ata  notarial  de  fls.  205/207  e  fotografias  de  fls.

207/208.

A servidora Beloni Turcatto participou de manifestação em via pública no dia

29/09/2019  às  10h17min,  nos  termos  da  ata  notarial  de  fls.  205/207  e

fotografias  de  fls.  207/208.

Ao contrário do que alegado pelos representados, a ciência e aprovação dos

atos  praticados  pelas  servidoras  é  inconteste,  visto  que  o  segundo

representado “curtiu” duas das sete postagens de fls.  209/212, sendo que

ambos estavam presentes no debate realizado na rádio (fls. 205/208), o qual

contou com a presença dos servidores. Além disso, 03 das 07 postagens de

fls.  209/212 são compartilhamentos de página dos candidatos,  não sendo

crível alegarem desconhecimento do conteúdo desta,  bem como dos seus
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respectivos  compartilhamentos  por  servidores  em  horário  de  expediente.

Durante  a  instrução  processual  foi  ouvida  a  informante  JOSETE FÁTIMA

RAMIRES:

“(...)

Representante: JOSETE, o que a senhora tem pra relatar sobre o fato que a

senhora presenciou?

Informante: Bem, o fato é que nós estávamos em frente à Rádio Sobradinho,

escutando o debate dos partidos. Daí eu olhei e vi a chegada de secretários,

da senhora SODER né, a senhora BELONI, e um outro senhor alto que eu

não me recordo o nome, eles chegaram. Eu disse `mas que estranho em

horário de trabalho, né?', achei assim bem estranho e contra (inaudível) né.

Porque, acima de tudo eu sou cidadã e sou eleitor,  né? E eles tavam em

horário de trabalho. Daí atravessei a rua pra ver se tinham usado carro oficial,

mas não dava pra ver por causa do monte de gente, tinha bastante gente né

naquele... Daí eles, e eu tava com meu celular, daí eles me viram e disseram

`nós não estamos nos escondendo, pode tirar foto de nós aqui', daí eles se

colocaram né, assim um ao lado do outro né, e fizeram o gesto com a mão,

que era o número 15, e esperaram eu fotografar.

Representante: o que levou então a senhora a fotografar então foi a audácia

deles assim? O que a senhora sentiu?

Informante: (inaudível) eu me senti lesada diante da situação, porque acima

de tudo né, a gente paga imposto, a gente paga os funcionários né, pra eles

tá no serviço, no horário de serviço, tratando do interesse do povo.
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Representante: Dona JOSETE tinha uma grande aglomeração de pessoas

lá? Tinha muitas pessoas lá, do partido dos representados?

Informante: Tinha.

Representante: e essas pessoas que a senhora fotografou a senhora acha

que foram de... foi significativa a participação delas, assim elas influenciaram

assim naquele evento, naquele momento?

Informante: Com certeza.

Representante: A senhora sabe se eles realmente tavam trabalhando ou se

eles estavam lá licenciados ou de folga,  a senhora sabe informar  alguma

coisa nesse sentido? Se viu eles na prefeitura naquele dia?

Informante: Eu não estive na prefeitura, mas naquela semana eles estavam

trabalhando normalmente, só se foram dispensados naquele dia.

Representante: Eles ocupam que cargo na Prefeitura essas pessoas?

Informante:  Na  época,  a  senhora  SODER  né,  ela  era  secretária  da

administração,  a  senhora  BELONI  TURCATTO  é  da  Coordenadoria  da

Mulher, e um senhor era do... da de obras, lá do setor de obras.

Representante:  E a  LUCIANA SIMAN também trabalhava como cargo em

comissão?

Informante: Cargo em comissão, ainda, na época. ¿ fez sinal afirmativo com a

cabeça.

Representante: Na época, em cargo em comissão.
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(...)

Defesa: Dona JOSETE, a senhora é concursada da Prefeitura Municipal?

Informante: Sou concursada, professora concursada.

Defesa:  certo.  A senhora  confirma  então  que  as  pessoas  que  a  senhora

relatou e que fotografou, a SAIONARA, a BELONI, a LUCIANA, e o senhor

grande que eu também não lembro o nome, não são concursados? Eles são

concursados da prefeitura de Sobradinho, na época em cargo efetivo?

Informante: Na época, a senhora SODER era sim

Defesa: Concursada?

Informante: Não, concursada não, não tenho conhecimento.

Defesa:  se  essas  04  pessoas  que a  senhora  viu  participando  do  ato  do

debate, a senhora efetiva da Prefeitura?

Informante: Sou efetiva

Defesa: Concursada?

Informante: Concursada.

Defesa: E a senhora estava em horário de trabalho lá também?

Informante: Não, não estava em horário de trabalho. Meu turno, doutora, é no

turno da tarde. Então a manhã é...
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Juíza: Tá. A doutora tá lhe perguntando, desculpa doutora, qual era o vínculo,

se a senhora sabe qual era o vínculo deles, se eram concursados ou eram

cargo em comissão?

Informante: Cargos em comissão.

Defesa: os 04?

Informante: só o... o grande eu não tenho certeza

Defesa: Que data... a senhora lembra a data desse debate dona JOSETE?

Informante: Agora não estou lembrada, mas era o debate que a senhora pode

verificar na rádio Sobradinho provavelmente tem a gravação.

Defesa: Tá. E me diz uma coisa dona JOSETE, quando houve esse debate

na rádio, claro que era no final da campanha eleitoral

Informante: Isso, exatamente.

Defesa: O seu ARMANDO, que estava concorrendo à vice, LUIZ AFFONSO

estava concorrendo a prefeito

Informante: Isso

Defesa: Eles tavam no exercício de prefeito e vice?

Informante: Se eles estavam em exercício?
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Defesa: O LUIZ AFFONSO, no final da campanha, estava no exercício de

prefeito?

Informante: Não.

Defesa: Quem estava? Quem era o prefeito em exercício nesta época?

Informante: Não to lembrada do exercício na época.

Defesa: Quem era o prefeito que estava respondendo...

Informante: o seu JURANDIR

Defesa: Era o vice JURANDIR SERENA?

Informante: É, na época.

Defesa:  A senhora  sabe  se  alguém,  alguma  dessas  04  pessoas  que  a

senhora retratou estava de férias ou em qualquer folga assim que poderiam

estar perfeitamente lá?

Informante: De férias, não sei se estavam de férias.

Defesa: a senhora não sabe?

Informante: não sei.

Defesa: A senhora sabe se essas pessoas foram lá de livre e espontânea

vontade ou se foram autorizadas pelo prefeito em exercício? A senhora sabe

nos dizer?
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Informante: Não sei. Não, não.

Defesa: não sabe?

Informante: não sei lhe dizer.

(...)

Promotora: esses servidores que lá estavam, então, a senhora me disse que

são cargos comissionados? Não são concursados

Informante: Não são concursados, com exceção daquele senhor que...

Promotora: Que a senhora não sabe.

Informante: É

Promotora: Que horário que era isso? De tarde?

Informante: Era manhã.

Promotora: pela manhã?

Informante: Pela manhã.

Promotora:  Tá.  Esses  servidores  em  algum  momento  eles  disseram  pra

alguma pessoa que estava lá, que eles eram servidores públicos, de alguma

forma eles fizeram de algum trabalho que eles fizeram dentro da prefeitura?
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Informante: Não, tavam só com bandeira na mão.

Promotora: a senhora só viu isso que eles fizeram?

Informante: Só, que eles estavam em horário de trabalho, no caso se eles

estivessem trabalhando.

(...)”

Para corroborar as alegações da informante, a ata notarial de fls.  205/206

indica  que  a  fotografia  que estava  registrada no  aparelho  de  telefone  da

informante indicava como data e local 29/09/2016, 10:17 AM.

Somado a isso é o fato público e notório de que realmente a manifestação de

apoiadores aos candidatos ocorreu durante e após o debate eleitoral ocorrido

na Rádio Sobradinho.

Ademais, os representados não negaram a realização da campanha pelas

referidas servidoras,  mas tão somente alegaram que o dispositivo  não se

aplicaria a estas, pelo fato de serem detentoras de cargos em comissão.

No entanto, a condição de ocupante de cargo em comissão, não desnatura,

para  as  servidoras,  a  condição  de  servidor  público,  a  teor  do  que

expressamente prevê o § 1º do art. 73 da Lei Eleitoral.

Rodrigo López Zilio lembra que os legitimados passivos da representação por

conduta  vedada  são  o  candidato,  o  agente  público,  o  partido  político  ou

coligação partidária respectiva e que o art. 73 da LE, em seu par.1º, observa
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que  a  expressão  agente  público  possui  ampla  concepção,  atingindo  todo

aquele  que  possua  vínculo,  ainda  que  transitório  e  sem  remuneração,

independente da forma de investidura, com a Administração Pública (Direito

Eleitoral, 3ªed, p.504), anotando, adiante, que o candidato pode haver atuado

em conjunto com o agente público, ou apenas ser beneficiado com a ação

deste.

Note-se, ainda, que a utilização de servidores comissionados para praticar,

em  proveito  do  mandatário,  atividades  de  campanha  em  horário  de

expediente normal do órgão administrativo advém da característica do próprio

cargo, pois demissíveis ad nutum, o que obriga os interessados a apoiar e

obedecer  aos  gestores  públicos  no  intuito  de  preservarem  a  função  que

desempenham¹.

Destaco que, como bem apontado pelo Parquet (fl. 1179), 'a penalização dos

representados  independe  da  comprovação  de  serem  responsáveis  pela

campanha, bastando que tenham sido por ela beneficiados, nos termos da

legislação  e  jurisprudência  supramencionadas,  principalmente  porque  tais

condutas partiram de servidores de suas confianças (cargos em comissão)'.

Desse modo, o uso de servidores nessas condições, durante o horário regular

de atividades, vincula os representados ao disposto no art. 73, inc. III, da Lei

n.  9.504/97,  pois  foram  beneficiados  com  as  condutas  dos  servidores,

mostrando-se impositivo o acolhimento da representação quanto ao Fato.

Correta a sentença, portanto, no ponto em que reconheceu a prática da

conduta  vedada  prevista  no  art.  73,  III,  da  Lei  n.  9.504-97,  determinando  aos

representados  LUIZ  AFFONSO  TREVISAN  e  ARMANDO  MAYERHOFER  o

pagamento da multa no valor de 15.000 UFIRs cada, na forma do art. 73, §4º, da Lei

n. 9.504-97, verbis:

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - Fone (51) 3216-2000
CEP 90010-395 – Porto Alegre/RS  -  http://www.prers.mpf.mp.br

Num. 48197885 - Pág. 67Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:27
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432683200000045995374
Número do documento: 20113022432683200000045995374

Num. 13843811 - Pág. 265



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

§4º  O  descumprimento  do  disposto  neste  artigo  acarretará  a

suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará

os responsáveis a multa  no valor de cinco a cem mil UFIR. 

Não  merece  provimento  o  recurso  dos  representados,  no  entanto,  no

ponto em que requerida a aplicação do §6º do art.  73 da Lei n. 9.504-97, sob o

fundamento  de  que  haveria  decisão  condenatória  nos  autos  da  AIJE  n.  507-

46.2016.6.21.0053, senão vejamos. Com efeito, houve o trânsito em julgado da AIJE

n.  507-46.2016.6.21.0053  em  22-03-2018,  a  qual  foi  julgada  parcialmente

procedente pelo TRE-RS, determinando a aplicação da pena de multa no valor de

R$  5.320,50  aos  representados  AFFONSO  TREVISAN  e  ARMANDO

MAYERHOFER, com fundamento no §4º do art. 73 da Lei n. 9.504-97. O acórdão foi

assim ementado:

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE

ELEITOS.  ELEIÇÕES 2016.  AFASTADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

DO APELO. REJEITADA PREFACIAL DE SUSPEIÇÃO DA REPRESENTANTE DO

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. MÉRITO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E

POLÍTICO.  CONCESSÃO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE  MATERIAIS  POR  FORÇA  DO

FUNDO  HABITACIONAL  DO  MUNICÍPIO  SEM  A  OBSERVÂNCIA  REQUISITOS

LEGAIS. AUMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL. INCREMENTO DE SERVIÇOS

PÚBLICOS. ILÍCITOS ELEITORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. ART. 73, § 10, DA LEI

N. 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO BENS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA

ELEITORES ESPECÍFICOS. CONDUTAS VEDADAS. SANÇÃO. ART, 73, §§ 4º E 5º,

DA  LEI  N.  9.504/97.  INCIDÊNCIA  DE  MULTA.  PROVIMENTO  PARCIAL.  1.

Preliminares. 1.1. Afastada preliminar de não conhecimento do apelo. A renovação,

nas razões recursais, da matéria apresentada na defesa e nas alegações finais está

adequada  ao  enfrentamento  da  sentença.  Expostos  os  motivos  de  reforma  da

decisão. Presentes, assim, os requisitos para conhecimento do recurso. 1.2. Rejeitada

prefacial de  suspeição do membro do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau.

Inexistência de provas de parcialidade da representante do Parquet Eleitoral, pois o

simples vínculo familiar com candidato ao pleito em outra circunscrição eleitoral, na
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qual a Promotora não atua, não denota seu interesse em beneficiar ou prejudicar a

qualquer dos litigantes. 2. Mérito. Concessão de materiais distribuídos por força do

Fundo Habitacional do município, com a entrega de benesses sem a observância dos

requisitos  legais,  com o intuito  de obter  a simpatia  do eleitor  em ano eleitoral.  O

aumento dos valores orçados e investidos no programa não caracteriza, por si  só,

abuso ou ilícito  eleitoral.  As pessoas beneficiadas enquadravam-se nas exigências

legais,  não havendo provas de desvio de finalidade do programa em benefício da

candidatura dos recorridos. Mantida a sentença, no ponto. 3. Reconhecido aumento

do gasto com combustível em ano eleitoral. No entanto, comparativo realizado pelo

Ministério Público demonstra que o acréscimo foi paulatino e razoável. Ademais, não

há evidências de eventual benefício eleitoral obtido com o aumento dos gastos com

combustível, não caracterizando ilícito eleitoral. 4. O art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97

proíbe a distribuição gratuita de bens no ano em que se realizar a eleição, quando não

houver  estado  de  calamidade  ou  de  emergência  ou  não  existir  programa  social

instituído por lei e já em execução no ano anterior. No caso, o conjunto probatório

demonstra  que  houve a  entrega  de  brita  a  eleitores  específicos,  cuja  distribuição

ficava vinculada às ordens  do prefeito. Da mesma forma, a realização de obra pela

Administração Municipal na propriedade de determinado eleitor, sem a existência de

lei  regulamentando  programa  social  nesse  sentido.  Caracterizada  violação  ao

dispositivo legal. Condutas consideradas vedadas. 5. Realização de obras públicas

durante  o  período  eleitoral  com  a  intenção  de  exaltar  a  figura  do  candidato  à

reeleição. Não comprovada finalidade eleitoral das obras. A continuidade dos serviços

públicos,  com  a  realização  de  melhorias  em  vias  públicas,  em  benefício  da

comunidade,  não caracteriza,  por  si  só,  ilícito  eleitoral.  Inexistência  de provas,  ou

sequer indícios, de que tais  obras foram realizadas em contrariedade à legislação

eleitoral.  6.  Afirmação  de  que  houve  a  intensificação  do  aluguel  de  máquinas

escavadeiras pelo Município, a fim de atender o maior número de eleitores durante o

período  eleitoral.  O  acervo  probatório  coligido  não  traz  elementos  concretos  da

suposta ilicitude. 7. As sanções para as condutas vedadas estão previ stas no art.

73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97, envolvendo mult a e cassação do diploma. No

caso dos autos, a sanção pecuniária deve ser adequa da à gravidade dos fatos e

fixada no mínimo legal.  Relativamente à pena de cassação do registro ou diploma,

esta somente será aplicada em casos de maior gravidade. Na hipótese, os fatos não

justificam a aplicação da pena de cassação do diploma. Incidência apenas da sanção

de multa. Parcial provimento. 
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Naquela AIJE foram imputados os seguintes fatos a Luiz Affonso Trevisan

e Armando Mayerhofer: 

FATO 1) gastos com fundo habitacional para distribuição de materiais de

construção em volume superior aos anos anteriores; FATO 2) elevação

dos gastos com combustível  no ano eleitoral;  FATO 3)  ampla e maior

distribuição de britas a eleitores no ano do pleito; FATO 4) incremento de

serviços públicos prestados à comunidade no ano eleitoral;  e FATO 5)

locação de máquina escavadeira para os munícipes sem fiscalização e

cobrança adequadas, com finalidade eleitoral.

Dos  fatos  acima referidos,  houve  condenação  em relação  aos  fatos  3

(distribuição  de  brita  pela  Administração  Municipal  a  eleitores  de  forma

individualizada) e  4 (construção de um bueiro pela Administração Municipal a eleitor

específico) caracterizando a vedação do art. 73, §10, da Lei n. 9.504-97.

Assim, não há falar em aplicação do §6º do art. 73 da Lei  n. 9.504-97, eis

que no caso dos autos não houve a reiteração da prática de conduta vedada em

relação a qual já havia sido proferida decisão proibitiva.

III – CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  opina  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL pela

licitude da gravação ambiental trazida às fls. 74-75 e, no mérito, pela condenação

dos representados pela prática de captação ilícita de sufrágio, com fulcro no art. 41-

A da Lei n. 9.504-97, e conduta  vedada, prevista no art. 73, III, e VI, b, da Lei  n.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

9.504-97, com a aplicação das seguintes sanções: 

a) cassação do diploma dos representados LUIZ AFFONSO TREVISAN

e ARMANDO MAYERHOFER e aplicação da multa prevista no art. 41-A da Lei  n.

9.504-97; e

b) aplicação da multa prevista no art. 73, §4º, da Lei n. 9.504-97, aos

representados, no valor de 15.000 UFIRs cada, conforme fixado em sentença.

Porto Alegre, 18 de junho de 2018.

Luiz Carlos Weber
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACORDAO 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL No 736-462012.6.05.0035 - CLASSE 32 
- NOVA VIOSA - BAHIA 

Relator: Ministro Herman Benjamin 
Recorrente: Manoel Costa Almeida 
Advogados: Odilar Carvaiho Junior - OAB: 20006/13A e outros 
Recorridos: Márvio Lavor Mendes e outro 
Advogados: Rafael de Alencar Araripe Carneiro - OAB: 251 20/DF e outros 

RECURSO ESPECIAL. ELEIcOEs 2012. PREFEITO. 
AcAo DE IMPUGNAcAO DE MANDATO ELETIVO 
(AIME). ART. 14, § 10, DA CF/88. ABUSO DE PODER 
POLITICO ENTRELAADO COM ECONOMICO. 
coRRu pcAo. c0NFIGuRAcA0. PROVIMENTO. 
Das questOes preliminares. 
1. Embora nao caiba, em princIpio, apurar conduta 
vedada (no caso, a do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97) em 
Acao de Impugnacao de Mandato Eletivo (AIME), é 
incontroverso que os fatos também foram debatidos sob 
ótica de abuso de poder e corrupcao eleitoral, 
expressamente previstos como causa de pedir no art. 14, 
§ 10, da CF/88. 
2. A citacao do autor do ilicito como litisconsorte passivo 
necessário, quando não se trata do proprio candidato, é 
exigida apenas em representacOes por prática de 
condutas vedadas do art. 73 da Lei 9.504/97. Inexiste, 
assim, similitude fática e jurIdica corn o caso dos autos. 
3. A Sümula 284/STF nao incide na especie. 0 
recorrente explicitou de rnodo claro, fundamentado e 
especIfico no que consistiria a afronta ao art. 14, § 10, da 
C F188. 

4. Apesar de nao se admitir dissIdio pretoriano corn 
base em Consulta respondida por esta Corte Superior, o 
^ecurso especial deve ser conhecido quanto a hipótese de 
ofensa ao dispositivo constitucional acima mencionado. 
5. A moldura fática dos votos vencidos integra o acOrdão 
quando nao colidir corn a descricao contida nos votos 
condutores. Precedentes.
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Da matéria de fundo. 
1. E possIvel apurar, em Acao de lrnpugnacao de 
Mandato Eletivo (AIME), abuso de poder politico 
entrelaçado corn abuso de poder econOmico. Trata-se de 
hipótese em que agente pCiblico, mediante desvio de sua 
condicao funcional, emprega recursos patrimoniais, 
privados ou do Erário, de forma a comprometer a 
legitirnidade das eleiçOes e a paridade de armas entre 
candidatos. Precedentes. 
2. 0 vocábulo corrupcao (art. 14, § 10, da CF/88) 
constitui genero de abuso de poder politico e deve ser 
entendido em seu significado coloquial, albergando 
condutas que atentem contra a normalidade e o equilIbrio 
do pleito. Precedentes. 
3. No caso, é incontroverso que o então Prefeito de 
Nova Vicosa/BA, apoiador da candidatura dos recorridos, 
encaminhou a Câmara Municipal, em 3.9.2012, projeto de 
lei propondo desconto e anistia de multas e juros para 
contribuintes que quitassem Imposto sobre Propriedade 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) ao término daquele 
exercicio financeiro. 
4. Os testemunhos coihidos em juizo, coesos e sern 
contradiçoes, comprovam que se realizou reunião corn 
eleitores no centro cultural do MunicIpio, faltando menos 
de urn mês para o pleito, em que o Chefe do Poder 
Executivo condicionou o benefIcio a vitória dos recorridos. 
Registre-se que o evento foi amplamente divulgado 
mediante carros de som e servidores pUblicos e teve 
grande comparecimento. 
5. 0 posterior veto, apenas dois dias apos o pleito sob 
justificativa de ser proibido conceder benefIcios em ano 
eleitoral (art. 73, § 10, da Lei 9.504/97), não elide o abuso 
de poder e a corrupcao. Ao contrário, demonstra que o 
Prefeito, sabedor dessa impossibilidade, ainda assim 
efetuou promessa de modo a assegurar a vitória dos 
recorridos. 
6. 0 encadeamento dessas três condutas revela ardil 
para induzir a erro o eleitorado. Aprovou-se, em tempo 
recorde, projeto de lei concedendo benefIcios fiscais, corn 
imediato veto, logo apOs o pleito, pela mesma autoridade 
que o deflagrara, tudo isso em meio a maciça divulgaçao 
e A condicao de se votar nos recorridos. 
7. A participacao ou anuência, ainda que não constitua 
requisito para;eprimenda, ficou demonstrada, já que 0 
recorri 

o7
-OLrio Lavor Mendes era Presidente da Câmara 

e pr se 	 a reunião.
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8. A gravidade das condutas (art. 22, XVI, da LC 64/90) 
e inequlvoca diante dos seguintes pontos: a) diferenca de 
apenas 287 votos entre os recorridos e os segundos 
colocados, em colegio de 27.501 eleitores; b) reunião 
amplarnente divulgada; c) elevado nümero de pessoas 
que a ela compareceram, pois o centro cultural estava 
lotado; d) realizacao em setembro de 2012, faltando 
menos de um mês para o pleito; e) natureza do benefIcio, 
que alcanca grande margern dos municipes; 
f) manipulacao da maquina pUblica visando beneficiar 
candidatura. 
9. 0 provimento do especial não demanda reexame do 
conjunto probatorio (vedado pela Sümula 7/STJ), mas sim 
sua revaloracao, medida compatIvel corn a sistemática 
processual de recursos dessa natureza. Precedentes. 
Conclusão. 
1. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 
parte, provido para cassar os diplomas dos recorridos. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, 

deu-lhe provimento para reformar o acórdäo regional e cassar os diplomas dos 

recorridos, nos termos do voto do relator. 

Brasilia, 31 de mio de 2016. 

MINISTRO HERMANBENJAMIN - RELATOR
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RELATORIO 

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor 

Presidente, cuida-se de recurso especial interposto por Manoel Costa Almeida 

(candidato classificado em segundo lugar para o cargo de prefeito de Nova 

Vicosa/BA nas EleicOes 2012 corn 46,3% dos votos válidos) contra acOrdãos 

do TRE/BA assirn ementados (fls. 321 e 355): 

Recurso. Açâo de impugnação de mandato eletivo. EleiçOes de 
2012. Prefeito e Vice-Prefeito. Alegacôes de conduta vedada ao 
agente püblico e abuso de poder politico e econômico. 
Encaminhamento de projeto de lei de recuperação fiscal. Consulta 
respondida por este Regional. Possibilidade de implementação de 
beneficios fiscais em ano eleitoral. Precedente. Configuração de 
mero exercIcio de ato politico. Não ocorrência dos vícios apontados. 
Provimento. 

Deve ser reformada a sentença que concluiu pela cassação dos 
mandatos eletivos de prefeito e vice-prefeito dos ora recorrentes, 
haja vista não haver promessa de beneficio fiscal a eleitores, não 
restando configurados abuso de poder politico e econômico 
apontados. Recurso a que se dá provimento. 

Embargos de declaracao. Açâo de impugnaçâo de mandato eletivo. 
Eleiçöes de 2012. Alegaçäo de omissães e contradiçöes. 
lnexistência. Não acoihimento dos aclaratOrios. 
Preliminar de intempestividade. 
Não se aplica a presente demanda impugnatória, atinente ao pleito 
de 2012, as regras especiais de contagem de prazo especificadas 
nas Resoluçôes TSE no' 23.390 e 23.398/14, referentes as 
representaçöes ajuizadas em 2014, revelando-se patente a 
tempestividade dos aclaratOrios, porquanto opostos dentro do trIduo 
legal. 
Mérito. 
Inacolhem-se aclaratórios quando inexistente no acOrdâo vergastado 
as alegadas omissOes e contradiçöes restando afastada a pretensão 
de conferir efeitos modificativos aos embargos. 

Na origem, o recorrente ajuizou Acao de lrnpugnacao de 

Mandato Eletivo (AIME) em desfavor de Márvio Lavor Mendes e Célio Oliveira 

Ferreira (Prefeito e Vice-Prefeito eleitos corn 47,7% dos votos v5lidos 1 ), pelas 

supostas práticas de condua' vedada a agentes publicos em campanha 

1 Equivalente a 9.650 votos, cj 'ntraf63 dos segundos cotocados (diferenca de 287).
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prevista no art. 73, § 10, da Lei no 9.504/972, captacao ilIcita de sufr6giO3, 

abuso de poder politico e econômico e, ainda, por corrupcao eleitoral4. 

Aduziu, em sIntese, que ex-prefeito de Nova Vicosa/BA na 

legislatura 2008-2012, Carlos Robson Rodrigues da Silva, apoiador da 

candidatura dos recorridos, encaminhou a Câmara Municipal em 3.9.2012 

projeto de lei propondo desconto e anistia de multas e juros para contribuintes 

que quitassem Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

vencidos e vincendos, ate encerramento daquele exercIcio financeiro. 

Asseverou que, ainda no inicio de setembro, o ex-Prefeito 

promoveu reunião aberta ao püblico para divulgar envio do projeto legislativo, 

oportunidade em que supostamente pretendeu incutir nos participantes a ideia 

de que o benefIcio so seria implementado caso os candidatos apoiados por ele 

fossem eleitos.

Acrescentou que, após as eleicoes, de modo inesperado, o 

ex-prefeito vetou o projeto. Ressaltou, por fim, que, a época dos fatos, Márvio 

Lavor Mendes (recorrido) era Presidente da Câmara Municipal. 

0 juizo singular julgou procedente pedido para cassar o 

diploma dos recorridos e declará-los inelegiveis por oito anos. 

Por sua vez, o TRE/BA, por maioria de três votos a dois, 

proveu o recurso eleitoral para reformar a sentenca por entender que nao ficou 

configurado ilicito, e, posteriormente, rejeitou embargos de declaracao. 

2 Art. 73. [omissis] 

§ 10. No ano em que se realizar eleicao, fica proibida a distribuiçao gratuita de bens, valores ou beneficios por parte 
da Administracâo Püblica, exceto nos casos de calamidade püblica, de estado de emergencia ou de programas 
sociais autorizados em lei e ja em execucao orcamentária no exerciclo anterior, casos em que o Ministério PUblico 
poderá promover o acompanhamento de sua execucão financeira e administrativa. 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captacao de sufragio, vedada por esta Lei, 0 
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, corn o fim de obter-Ihe o voto, bern ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive emprego ou funçâo püblica, desde o registro da candidatura ate 0 dia da eleicao, 
inclusive, sob pena de multa de mil a cinqupfcta mil Ufir, e cassacão do registro ou do diploma, observado o 
procedimento previsto no art. 22 da Lei Comp1mentarno 64, de 18 de maio de 1990. 
' CF/88: 
Art. 14. [omissis] 
[ ... 1 
§ 10. 0 mandato eletivo p derá er impugnado ante a Justica Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomacao, instruida a acao, corn Mom de abuso do poder econômico, corrupcâo ou fraude.
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Em seu recurso especial, Manoel Costa Almeida apontou 

afronta aos arts. 14, § 10, da CF/88 e 41-A e 73, § 10, da Lei n o 9.504/97, visto 

q ue:

a) alterar as conclusOes da Corte Regional nao demanda 

reexame de fatos e provas, mas sim revaloracao dos fatos 

delineados no acôrdão recorrido; 

b) a moldura fática contida no voto vencido integra o acôrdão 

naquilo que nao contrariar as conclusOes dos votos 

vencedores; 

c) a matéria relativa aos arts. 14, § 10, da CF/88 e 41-A da 

Lei no 9.504/97 foi prequestionada, pois a Corte Regional 

manifestou-se a respeito dela, embora nao tenha mencionado 

expressamente esses dispositivos; 

d) o envio de projeto de lei de benefIcio fiscal, as vesperas da 

eleicao, consiste em conduta vedada prevista no art. 73, § 10, 

da Lei no 9.504/97 e, na especie, devido a sua gravidade, 

configurou também abuso de poder politico-econômico e 

corrupçao eleitoral; 

e) a reunião - corn objetivo de divulgar o beneficio fiscal - 

evidencia que o projeto de lei foi utilizado como instrumento 

para obter votos ilicitamente; 

f) a conduta investigada causou desequilIbrio do pleito, 

notadamente quando considerada a pequena diferenca de 

votos nas urnas (apenas 287 em universo de 27.500 eleitores); 

g) divergencia jurisprudencial corn acórdão desta Corte 

Superior proferido na Consulta 1531-69/DF, Rel. Mm. Marco 

Auréllo, WE de 28.2Oi1. 

Em contrarraz9eifIs. 462-473), Márvio Lavor Mendes e Cello 

Oliveira Ferreira apontar, ii(e inlcio as seguintes questOes preliminares:
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a) impossibilidade de apuracão de conduta vedada em sede 

de AIME, conforme jurisprudência do Tribunal Superior 

Eleitoral; 

b) o autor da conduta, ex-prefeito de Nova Vicosa/BA, nao fol 

citado para compor o polo passivo da AIME na qualidade de 

litisconsorte passivo necessário, motivo pelo qual o processo 

deve ser extinto; 

C) no tocante a alegada ofensa ao art. 73, § 10, da Lei 

9.504/97, o dispositivo não se encontra prequestionado quanto 

A divulgacao do projeto e, ademais, concluir em sentido 

diverso, especialmente para se comprovar efetiva concessão 

de benefIcios fiscais, esbarra na SUmula 7/STJ; 

d) raciocInio idêntico aplica-se a tese de violacao ao art. 41-A 

da referida Lei, além de inexistir qualquer evidência nos 

acôrdãos recorridos de prática de compra de votos; 

e) quanto a ofensa ao art. 14, § 10, da CF/88, os recorrentes 

não demonstraram de forma clara no que consistiria a afronta, 

motivo pelo qual deve incidir no caso a SUmula 284/STF; 

f) "mera Consulta a Code Superior näo e apta a deflagrar 

dissIdio jurisprudencial" (fl. 469). 

De outra parte, caso superados os Obices acima, sustentaram 

a) no que concerne ao § 10 do art. 73, "o que e vedado pela 

Iegislacao são distribuicoes de bens, valores ou servicos sem 

quaisquer contra prestacOes - visando conquistar a simpatia 

dos beneficiados e, consequentemente, seu voto -, e não 

simplesmente gerar benefIcio a populacao" (fls. 469-470); 

b) promessa 

gffCorte' 

beneficios fiscais, dirigida a nümero 

indeterminado s, não é apta a configurar captacao 

ilIcita de sufr 1-A da Lei no 9.504/97), a teor de 

precedentes e uperior;

q ue:
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c) inexiste, ademais, prova de anuência por parte dos 

candidatos. 

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do 

recurso (fls. 443-449). 

Em 30.9.2015, a e. Ministro João Otávio de Noronha, meu 

antecessor, desproveu o recurso especial, mantendo a improcedência do 

pedido, consoante decisão de folhas 479-484. 

Houve interposicao de agravo regimental por Manoel Costa 

Almeida, que acoihi em 29.2.2016, ja como sucessor do relator originario, para 

submeter o recurso especial a julgamento colegiado (fl. 499). 

E a relatOrio.

VOTO 

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor 

Presidente, os autos foram recebidos no gabinete em 21.3.2016. 

Os recorridos arguiram questoes que, no seu entender, obstam 

o conhecimento do recurso, motivo pelo qual as examino desde logo. 

De inIcio, apontaram impossibilidade de se apurar conduta 

vedada (no caso, a do art. 73, § 10, da Lei no 9.504/97) em Acao de 

Impugnacao de Mandato Eletivo e, além disso, que o autor do suposto ilIcito 

(ex-Prefeito de Nova Viocosa/BA) não fora citado para compor a lide na 

qualidade de litisconsorte passivo necessário, conforme exigido par esta Corte 

Superior a partir do julgamento do RO 1696-77/RR, Rel. Mm. Arnaldo Versiani, 

WE de 6.6.2012. 

Todavia, os fatos tmbém foram debatidos sob ôtica de abuso 

de poder e corrupcao eleitara!,4ressamente previstos coma causa de pedir 

no art. 14, § 10, da CF/j[Ademais, o precedente acima citado cuida de
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representacao per conduta vedada do art. 73 da Lei n o 9.504/97, não havendo, 

assim, necessária similitude. 

Por outro lado, alegaram nao se ter demonstrado nas razOes 

do recurso especial, de forma clara, no que consistiria a afronta ao art. 14, 

§ 10, da CF/88, de modo que a SUmula 284/STF deveria incidir na hipôtese. 

No entanto, não é o que se constata da leitura do recurso, 

conforme se verifica, a titulo exemplificativo, do trecho a seguir (fls. 390-392): 

Insta frisar que, muito embora o acórdão impugnado não tenha feito 
mençäo expressa aos arts. 14, § 10, da CF e 41-A da 
Lei n° 9.504/97, a questão infraconstitucional e constitucional 
versada no presente recurso ja foi objeto de prequestionamento, 
uma vez, ao reconhecer que da análise do quadro fático não decorre 
a conclusão da prática de captacao ilicita de sufrágio caracterizadora 
de corrupçâo eleitoral, urn dos fundamentos de procedência da 
AIME, o Tribunal a quo contrariou os dispositivos legais 
supracitados, uma vez que excluiu o caso sub judice da incidência 
de referidas normas. 

[.. 
Do exposto, pode-se concluir que os fatos objeto da presente AIME 
caracterizam a urn so tempo abuso do poder politico e econômico, 
que se encontram urnbilicalmente unidos, dado que o Chefe do 
Executivo [Carlos Robson Rodrigues da Silva, apoiador da 
candidatura dos recorrentes] prometeu vantagem de conteüdo 
patrimonial a eleitores a custa do erário, corn vistas a beneficiar o 
seu candidato a eleiçâo municipal majoritária. 

Ressalto, ainda, que, embora de fato não se admita 

divergencia pretoriana corn base em Consulta respondida por esta Corte 

Superior5 , o recurso deve ser conhecido quanto a hipótese de violacao legal. 

Por firn, no tocante aos demais temas (em especial de 

incidência da SUmula 7/STJ), observo que se confundem corn a proprio mérito 

do recurso.

Sendo assim, destaco que as condutas em tese ilIcitas devem 

ser analisadas sob prisma do art. 14, § 10, da CF/88, dispositivo devidamente 

prequestionado, que preve acao de impugnacao de mandato eletivo em caso 

de "abuso do poder econômico, corxtI pcao ou fraude". 

Cito, portodos, o AgR-REspe 30.036/jP). Mm. Fernando Goncalves, publicado em sessão em 2.12.2008.
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0 Tribunal Superior Eleitoral entende ser possivel apurar, por 

meio de referida acao constitucional, abuso de poder politico quando este se 

entrelaca corn abuso de poder econômico. Trata-se de hipôtese em que 

agente püblico, valendo-se de condicao funcional e em manifesto desvio de 

finalidade, emprega recursos patrimonials, privados ou do Erário, de forma a 

comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos. 

Confiram-se, no ponto, os precedentes abaixo: 

ELEIçOES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AçAo DE 
IMPuGNAcA0 DE MANDATO ELETIVO. PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE DA REPUBLICA. PRESENA DE SERIOS INDICIOS 
QUE JUSTIFICAM A INSTRUçAO DA AçAO. RECURSO 
PROVIDO. 

[... 
6.1. No curso da instrução processual, verificar-se-á eventual 
conteüdo econômico da publicidade institucional veiculada pela 
Petrobras, pelo Banco do Brasil e pelo Portal Brasil, bern como do 
suposto uso de prédios e equipamentos püblicos para a realizaçäo 
de atos de campanha (os custos, o alcance, entre outros meios), 
pois, como é de conhecirnento, o abuso do poder politico corn 
conotação econômica autoriza o manelo da ação de 
impugnação de mandato eletivo, conforme pacificada 
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, sendo certo que o 
magistrado "procederá a todas as diligências que determinar, 
ex officio ou a requerimento das partes" (art. 22, inciso VI, da 
LC n° 64/1990). 
(AgR-AIME 7-61IDF, redator designado Mm. Gilmar Mendes, 
WE de 4.12.2015) (sem destaque no original) 

ELEIçOES 2012. RECURSO ESPECIAL. ABUSO DE PODER 
POLITICO E ECONOMICO. AçAo DE IMPuGNAcAO DE 
MANDATO ELETIVO. cAssAçAo DOS DIPLOMAS. 
INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL 
DO RECURSO ESPECIAL. 

3. Segundo a jurisprudéncia desta Corte, "o abuso de poder 
econômico entrelaçado corn o abuso de poder politico pode ser 
objeto de Ação de Impugnaâo de Mandato Eletivo (AIME), 
porguanto abusa do poder econômico o candidato gue 
despende recursos patrimoniais, pUblicos ou privados, dos 
auais detérn o controle ou a aestäo em contexto revelador de 

seu	 favorecimentoreitoral" (AgR-Al	 n o	 11.708/MG,
rel. Mm. FELIX FSHE<"DJE de 15.4.2010). [...] 
(REspe 1-38IF/N, )F3I. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, 
DJE de 23.3.215)em destaque no original)
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No tocante a corrupcao, esta Corte Superior, em histórico 

leading case de relatoria do e. Ministro Ayres Britto, assentou que o vocábulo 

deve ser entendido em seu significado coloquial, e nao técnico, contemplando 

desvirtuamento de condutas praticadas por agente estatal que atentem contra 

a normalidade e o equilibrio das eleic6es 6 , pilares contidos no § 90 do art. 14 

da CF/887 . Cito passagem do voto do relator: 

9. Sob este ültimo aspecto, ainda que de abuso de poder econômico 
não se tratasse — e tenho que se tratou, deveras —, nem por isso a 
indigitada protagonizaçao do recorrente deixaria de rnateriallzar a 
figura da corrupcão. Corru pção, entenda-se, na ambiência 
constitucional em gue versada como urn dos pressupostos de 
propositura da açâo de rnandato eletivo (AIME). 

10. Explico. Por todo o conlunto normativo em gue versou o 
tema fundamental dos "Direitos Politicos" (arts. 14, 15 e 16), a 
Constituiçâo fez perpassar a mais clara preocupacão corn a 
tutela da soberania do eleitor, da autenticidade do regime 
representativo e da lisura do processo eleitoral. Por isso gue 
chegou a iniciar formulação regratória do instituto da 
ineleqibilidade, sem deixar de reguestar o aporte de lei 
complementar federal para o explicito film de proteger "a probidade 
administrativa" e "a moralidade para o exercIcio do mandato, 
considerada a vida pregressa do candidato ( ... )". 

Ainda mais, lei complementar de finalidade já antecipada e 
consistente na protecão da "normalidade" e da leqitimidade das 
eleiçôes" contra "a influência do poder econômico ou o abuso 
do exercIcio de funcão, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta" (4 90 do art. 14). Sendo certo que essa parte 
final é sinônima perfeita de abuso de poder politico. 

11.Sucede que, ao abrir o parãgrafo subseguente (0 de n. 10) 
Para nele positivar os pressupostos da ação de impugnacão de 
mandato eletivo, a Ma gna Carta Federal tornou a mencionar, 
literalmente, o "abuso do poder econômico". Não o fazendo, 
porém, guanto ao abuso do poder politico. Em lu gar dele, usou 
dos substantivos "corrupção" e "fraude", de maneira a suscitar a 
seguinte e natural pergunta: qual a razão dessa falta de explicitude 
quanto ao abuso no exercIcio de função, cargo ou emprego pUblicos 
(abuso de poder politico, então)? 

6 Também a esse respeito, cito doutrina de José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 636).  

Art. 14. [omissis] 

§ 90 Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibiØde e os prazos de sua cessacao, a fim de proteger a 
probidade administrativa, a moralidade para o exerciclo q-andato, considerada a vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleicoes contra a influ6g4 Ido poder econômico ou o abuso do exercicio de funcão, 
cargo ou emprego na administracão direta ou indireta///

Num. 48197886 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:27
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432750900000045995375
Número do documento: 20113022432750900000045995375

Num. 13843811 - Pág. 280



REspe no 736-46.2012.6.05.0035/BA
	

12 

12.Bern, a explicaçäo não me parece difIcil. E que, para meihor 
cumprir os seus eminentes fins tutetares, a Constituiçäo 
preferiu falar de corrupção naguete sentido cologuial (nao 
tecnicamente penal) de "conspurcaçâo", "degeneração", 
"putrefação", "degradação", "depravação", enfim. No caso, 
conspurcação ou degeneração ou putrefação ou degradaçâo ou 
depravação do processo eleitoral em si, corn seus perniciosos e 
concretos efeitos de cunho ético-isonômico-democráticos. 
Atenta a nossa Lei Fundamental para o mais abran gente raio de 
alcance material do termo "corrupção", se comparado corn o 
abuso do poder politico; pois se toda corrupção do detentor do 
mandato eletivo, a g indo ele nessa gualidade, não deixa de ser 
urn abuso do poder politico, a recIproca näo é verdadeira. Basta 
lembrar, por hipôtese, o cometimento de autoritarismo ou 
truculência, que, sendo urn nitido abuso do poder politico, nem P01 
isso implica ato de corrupçâo. Ao menos para fins eleitorais. 
13.Dagui se infere gue o propósito da Lei Republicana, ao sacar 
do substantivo "corrupção", nao foi excluir o abuso no 
exercicio de função, cargo ou emprego püblicos enguanto 
pressuposto do manejo da AIME. Bern ao contrário, o intento da 
Lei Major foi detectar do modo mais eficaz possivel a 
abusividade de tat exercIcio para fins eleitorais. Alargando, 
então, e nunca estreitando, as possibilidades de uso da Unica açâo 
eleitoral de expressa nominação constitucional. 
14.Em sIntese, a palavra "corru pcão", tanto guanto o vocábulo 
"fraude", ambos estão ali no parágrafo 10 do art. 14 da Magna 
Carta sob o deliberado intuito de se fazer de urna acepção 
prosaica urn lIdimo instituto de Direito Constitucional-eleitoral. 
Não propriamente de Direito Constitucional-penal, renove-se 0 
juizo. Corn o que se afasta o paradoxo de supor que a 
Constituição-cidadã incorreu no lapsus mentis de näo considerar 0 
abuso do poder politico - logo ele - como pressuposto de 
ajuizamento da AIME. 

16. Nesse panorama, penso que tat equacionamento juridico se 
ancora no processo de interpretação que toma o conhecido nome de 
"sistemático". Processo "sistemático" ou "contextual", cuja funçâo 
eidética é procurar o sentido peninsular da norma juridica; isto é, o 
significado desse ou daquele texto normativo, nao enquanto ilha, 
porém enquanto peninsula ou parte que se atrela ao corpo de 
dispositivos do diploma em que ele, texto normativo, se encontre 
engastado. Equivale a dizer: por esse método de compreensão das 
figuras de Direito o que importa para o intérprete é ler nas linhas e 
entrelinhas, nâo so desse ou daqueledispositivo em particular, como 
também de toda a lei ou de todá o côdigo de que faça parte 0 
dispositivo interpretado. Logo /b que verdadeiramente importa e 
buscar o visual de todo )Ifn conjunto de dispositivos que se 
identifiquem por urna matéØ comum a todos eles. [ ... ] 
(REspe 28.040/BA, ge,J( Mm. Ayres Britto, DJ de 1 0 .7.2008) (sem 
destaques no originl)//
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Na especie, aduziu-se na inicial - e reiterou-se no recurso - 

que os ilIcitos estariam consubstanciados em três condutas interligadas: 

a) Carlos Robson Rodrigues da Silva - Prefeito de Nova 

Vicosa/BA de 2008 a 2012 e apoiador da candidatura dos 

recorridos - encaminhou a Câmara Municipal (presidida pelo 

recorrido Márvio Lavor Mendes), em 3.9.2012, projeto de lei 

propondo desconto e anistia de multas e juros para 

contribuintes que quitassem Imposto sobre Propriedade Predial 

e Territorial Urbano (IPTU) ate o encerramento daquele 

exercIclo financeiro; 

b) ato continuo, o alcaide promoveu reunião aberta ao püblico 

para divulgar o projeto legislativo, afirmando que o beneficio sO 

seria implementado caso os recorridos fossem eleitos; 

c) o projeto, corn aprovacao em tempo recorde, foi porém 

vetado logo apOs o pleito, em 9.10.2012, sob justificativa de 

que encontraria Obice na legislacao (art. 73, § 10, da Lei 
9.504/978). 

Para rnelhor compreensao da controvérsia, eis parte dos fatos 

descritos no voto do relator originário (fl. 305): 

Verifica-se que, no dia 03109/2012, o então Prefeito do MunicIpio 
de Nova Vicosa, Sr. Carlos Robson, encaminhou o Projeto de 
Lei n° 00312012, g ue previa anistia e redução de tributos, para a 
Câmara Municipal. 
Em 09/10/2012, após a aprovação Pella Cámara, o Prefeito 
aq uardou passar o perlodo das eleiQöes, e vetou o referido 
Proleto, sob a alegacao de que confrontava corn o dispositivo legal 
do art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/97. 

Ressalta-se, que Márvio Lavor Mendes, ora recorrente 
[recorridoj, era o Presidente da Câmara Municipal de Nova 
Viçosa envolvendo-se, portanto, diretamente nos fatos narrados. 

Art. 73. [omissis] 
[.. .1 
§ 10. No ano em que se realizar eleicao, fica proj 
da Administracao PUblica, exceto nos casos de 
socials autorizados em lei e já em execucao orc 
podera promover o acompanhamento de sua exec

ibuicao gratuita de bens, valores ou beneficios por parte 
le püblica, de estado de emergencia ou de programas 
no exercicio anterior, casos em que o Ministério Püblico 
ceira e administrativa.
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Pois bern. A tese acusatôria e de que o ex-prefeito realizou uma 
grande reuniâo corn pessoas carentes da região, no inIcio de 
setembro, para divulgar o benefIcio fiscal supracitado e anunciar 
que, caso o candidato da oposiçäo vencesse, o 
desconto/anistia/isençâo não seriam concedidos. 
De outro lado, sustenta a defesa que a referida lei não foi 
sancionada e, por corolârio, não constituiu abuso de poder politico 
corn vies econômico. Afirma, ainda, que não ha qualquer prova da 
existência do liame politico-eleitoral na existência do referido Projeto 
de Lei. [ ... ] 
(sem destaques no original) 

0 TRE/BA, ao reformar sentenca de procedência por apertada 

maioria de três votos a dois, assentou que o envio do projeto e seu posterior 

veto constituIram ato politico inerente ao exercIcio da chefia do Poder 

Executivo e, também, que nao houve efetiva distribuicao gratuita de bens, 

valores ou beneficios pela Administracao PUblica, porquanto se previam 

contraprestacOes (como pagamento de tributos em atraso), de modo que não 

se teria conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei no 9.504/97 e tampouco abuso 

de poder, compra de votos ou corrupcao. Confiram-se trechos de dois dos 

votos vencedores: 

Voto do Juiz Cláudio Césare Pereira Braga (fls. 323-324): 
Ocorre que esta Eg rég ia Corte, em julgamento recente da 
Consulta n° 102-87.2014.6.05.0000, respondeu no sentido de gue 
nao confi q ura a conduta vedada prevista no art. 73, 4 10, da Lei 
n° 9.504/97, a implementação de beneficios fiscais em ano 
eleitoral e que a vedaçâo em questão somente alcançaria os 
beneficios fiscais. 
A luz, portanto, do precedente adotado por esta Code, contra o qual, 
diga-se de passagem, me insurgi na ocasião, e ao qual, agora, por 
força do principio do colegiado, me dobro, ha gue se reputar 
inexistente, na presente guaestio, a conduta vedada descrita no 

10 do art. 73 da Lei n° 9.504/97. 
Nestes termos, nao ha falar-se [sic], agui, em distribuição 
gratuita de bens, valores e benefIcios pela Administração 
PUblica. tamDouco em estrataaema elaborado oelos recorrentes 

uiIiDrio ao 
Procedeu o Drimeiro 

MunicIpio, mediante conc'ão de anistia e descontos, desde 
gue satisfeitas certas cor1ãioes, v.g ., o paqamento a vista, pelo 
contribuinte. do valor//otincinal dos tributos em atraso.
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confiqurando exercIcio de ato politico inerente as suas funöes, 
consoante, repita-se, reconhecido pela Corte na referida Consulta. 
(sem destaques no original) 

Voto do Juiz Wanderley Gomes (fls. 316-319): 
A despeito do encaminhamento, pelo primeiro recorrente, de projeto 
de Lei Complementar a Câmara Municipal (fls. 22/24), em que 
previstos descontos e anistia para quitação do IPTU, desde que 
satisfeitas pelo contribuinte certas condiçöes, v.g., o pagamento a 
vista dos tributos em atraso (art. 1 0, § 20, I e II) - entendo ausente, 
in casu, a g ratuidade, enguanto pressuposto objetivo-normativo 
essencial a confiquração da conduta vedada objeto do presente 
feito. 

[...] 
Entrementes, a exigência do pagamento, pelo contribuinte, do valor 
principal do tributo, para que concedida anistia ou o desconto, 
exprime urn onus, uma contraprestaçâo por parte do interessado, 
sem o que não ha de incidir o beneficio. Trata-se de isenção 
condicional, conforme a melhor doutrina, pelo que näo ha falar-se, 
[sic], aqui, em concessão de benefIcio em caráter gratuito. 
Por conseguinte, reputo inexistente, na presente quaestio, a conduta 
vedada descrita no § 10 do art. 73 da Lei no 9.504/97. [ ... ] 
Por todo o exposto, nao vislumbro na conduta do prirneiro 
recorrente a configuraçao de conduta vedada (tam pouco a 
prática de atos caracterizadores do abuso de poder 
econômico-politico ou da captaçâo ilicita de sufrá q io), senào o 
exercIcio de ato politico, inerente as suas funcOes. [ ... ] 
(sem destaques no original) 

Embora realmente nao vislumbre efetiva distribuição 

gratuita de benefIcios fiscais (circunstância que se enquadraria no art. 73, 

§ 10, da Lei no 9.504/97), por conta do veto do ex-Prefeito, as condutas são 

aptas a confiq urar abuso de poder politico entrelaçado corn econôrnico e 

tarnbérn corrupção. 

Os testemunhos transcritos no voto vencido do relator 

comprovam que o então Prefeito Carlos Robson Rodrigues da Silva, apOs 

enviar o projeto de lei a Câmara Municipal, divulgou (mediante uso de carros 

de som e de servidores püblicos) e promove' reunião corn os munIcipes no 

Centro Cultural de Nova Vicosa/y

sitosrande 

comparecimento, em que não 

Acaso preenchidos, por Obvio, Os demais requ racterizar 0 ilicito: inexistência tanto de Iei quanto de 
execuçao orçamentaria previas. 
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apenas anunciou o benefIcio como também condicionou sua implementacão a 

votos em favor do recorrido Márvio Lavor. Confira-se (fls. 305-306 e 308): 

De outro lado, sustenta a defesa gue a referida lei nao foi 
sancionada e, por corolário, não constituiu abuso de poder 
politico corn vies econômico. Afirma, ainda, gue não ha qualquer 
prova da existência do liame politico-eleitoral na existência do 
referido Projeto de Lei. Esta nao é, contudo, a conclusâo a ciue se 
chega da anãlise dos depoimentos colhidos nos autos. A 
propósito, vejamos as declaraçöes da testemunha Juarez da Paz 
Santos: 

"[ ... ] gue trabaihava em uma construção em casas 
populares, guando foi convidado a participar de uma 
reunião sobre IPTU. Que funcionários da prefeitura 
convidaram a participar da reunião. Eles passavam de casa 
em casa chamando e tinha urn carro de som também, gue 
anunciava gue o Prefeito Robinho convidava Para uma 
reuniâo no espaço cultural. Que foi a reunião. Que Carlos 
Robson disse gue ia ter uma reduQão do IPTU e que 0 povo 
ia ganhar o documento das casas. Que disse também gue 
seu candidato a prefeito era Márvio e gue iria continuar os 
trabaihos dele. Que disse ainda gue se Manoelzinho 
qanhasse não ia dar o documento para o povo e gue o 
IPTU ia continuar caro. Que a reunião foi no inicio de 
setembro de 2012. Que tinha tanta qente gue não coube 
nem o pessoal dentro do centro cultural. [...] Que Márvio 
estava presente na reunião. [ ... ] 

[ ... ] No caso, sub oculis, o ex-Prefeito realizou urna reunião, divulgou 
através de carro de som e fez promessa especifica. Eis o teor de 
alg uns trechos de de poimentos testemunhais: 

"gue tinha bastante qente na reunião; gue a reunião foi na 
época da polItica, pouco antes da eleicão; que 0 então 
prefeito CARLOS ROBSON disse g ue estava na reunião 
Para dar documentos da casa popular e gue as pessoas 
g ue estavam ali so paqariam R$ 50,00 (cin g uenta reais) de 
IPTU, pois ele iria juntar corn os vereadores e dar urn desconto 
no IPTU, que era originariamente de R$ 100,00 (cern reais); 
gue CARLOS ROBSON disse gue o candidato "nosso" era 
MARVAO. Que na época da reuniâo tinha carros de Sons 
olotados. alto falantes anunciando os candidatos f...1 ciue o 

ue se 
riam Os 

documentos da casa" (At'onia Gomes de Souza, fl. 12). 
(sem destaques no 

Relevante destacar/q 	 Os testemunhos, além de claros, 

coesos e sem nenhuma contradit', iyStgrarn a moldura fática do acórdão por
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näo colidirem corn a descricao contida nos votos vencedores. Nesse sentido, a 

atual jurisprudência desta Code Superior: 

ELEIçOEs 2012. RECURSO ESPECIAL. AQAO DE 
INvE5TIGAçA0 JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CARGO DE 
PREFEITO. MOLDURA FATICA INCONTROVERSA NOS VOTOS 
COLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO DE TODA A MATERIA. 
ABUSO DOS MEIOS DE COMUNICAcAO SOCIAL. 
cONFIGuRAçA0. PRINCIPAL JORNAL DA CIDADE. NUMERO 
ELEVADO DE EDIçOES. PROPAGANDA NEGATIVA DE UM DOS 
CANDIDATOS. DESGASTE DA IMAGEM. GRAVIDADE. 
RECONHECIMENTO. ABUSO DE PODER ECONOMICO. 
AUSENCIA DE DISPENDIO DE RECURSOS PELOS 
RECORRI DOS. NAO CARACTERIZAçAO. PROVI MENTO 
PARCIAL. 
1. A revaloracão jurIdica dos fatos e possivel. A moldura fãtica do 
acórdão regional é igualmente composta pelo voto vencido, 
g uando este nao colidir corn a descrição constante do voto 
condutor. [ ... ] 
(REspe 933-89/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, WE de 27.2.2015) 
(sem destaque no original) 

Ressalto que os trés fatos - envio do projeto, reunião corn 

eleitores e posterior veto - não devern ser considerados de forma isolada, 

mas sim em seu conjunto, revelando inegulvoca intenção e efetiva prática 

de ilIcitos capazes de deseguilibrar o pleito. 

Alias, o veto do ex-Prefeito, apenas dois dias apôs a eleicao, 

sob justificativa de ser vedado distribuir gratuitamente bens, servicos e valores 

em ano eleitoral (art. 73, § 10, da Lei 9.504/97), näo elide o abuso de poder e a 

corrupcao; ao contrário, demonstra se tratar de mais urn elemento configurador 

do ilIcito, ja que o mandatário, sabedor dessa impossibilidade, ainda assim 

efetuou promessa de modo a assegurar a vitória dos candidatos. 

Conforrne se depreende da moldura fática do acôrdão, 

utilizou-se de ardil visando induzir a erro o eleitorado. Aprovou-se, em tempo 

recorde, projeto de lei concedendo benefIcios fiscais cpm objetivo de alavancar 

a candidatura dos recorridos, e, logo apos o pleijo' houve imediato veto pela 

mesma autoridade que o deflagrara, tudo issom meio a maciça divulgacao. 

A participacao ou anuê,Iia - ainda que nao constitua requisito 

para reprimenda — ficou demonstrIM ja que Márvio Lavor Mendes era
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Presidente da Câmara a época dos fatos e presenciou a reunião em que 0 

benefIcio fiscal foi propagado (conforme depoimentos colhidos em juizo). 

De outra parte, a gravidade dos fatos - requisito do art. 22, 

XVI, da LC 64/9010 - e inequlvoca pelos seguintes pontos de desequilIbrio: 

a) diferença de apenas 287 votos entre os recorridos e os 

segundos colocados, em colegio de 27.501 eleitores; 

b) reunião amplamente divulgada no MunicIplo mediante uso 

de carros de som e servidores da Prefeitura; 

c) elevado nümero de pessoas que a ela compareceram, haja 

vista informacOes contidas nos depoimentos no sentido de que 

o Centro Cultural de Nova Viçosa/BA estava lotado; 

d) ocorrência da reunião no mês de setembro de 2012, 

faltando pouco tempo para o pleito; 

e) a natureza do benefIcio prometido - IPTU - alcanca 

grande margem da populacao do MunicIpio; 

f) manipulacao da máquina pUblica visando beneficiar 

candidatura, convocando-se eleitores para evento em que se 

incutiu a ideia de que concessão de benefIcio tributário 

dependia de vitória dos recorridos nas urnas. 

Por fim, registro que o provimento do recurso especial não se 

ampara em reexame do conjunto probatório, o que e vedado pela Sümula 

7/STJ, mas sim em sua revaloracao, "medida compatIvel corn a sistemática 

processual do recurso especial, a qual somente veda o reexame de fatos e 

provas que näo estejam devidamente delineados na moldura fática do 

acOrdão" (REspe 547-54/RN, Rel. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, 

WE de 10.3.2016). 

10 Art. 22. (omissisj 

XIV - julgada procedente a representacâo, aindaAue apOs a proclamacão dos eleitos, o Tribunal declarará a 
inelegibilidade do representado e de quantos hajfn contribuido para a prática do ato, cominando-Ihes sancão de 
inelegibilidade para as eleicOes a se reatizarem no% 8 (oito) anos subsequentes a eleiçao em que se verificou, alem da 
cassacao do registro ou diploma do cand)dto^iretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo 
desvio ou abuso do poder de autorid1e/1' dos meios de comunicacão, determinando a remessa dos autos ao 
Ministério Püblico Eleitoral, para inst^urao de processo disciplinar, se for o caso, e de acão penal, ordenando 
quaisquer outras providéncias que a p4ie comportar; [...]
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Ante o exposto, conheco parcialmente do recurso especial e, 

nessa parte, dou-Ihe provimento para reformar o acórdao regional e cassar 

os diplomas dos recorridos de prefeito e vice-prefeito de Nova Vicosa/BA. 

E como voto.

VOTO 

0 SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhor 

Presidente, entendo eu, assim como o eminente Ministro Herman Benjamin, 

que o encaminhamento do projeto de lei, pouco mais de urn mês antes da 

eleiçao, propondo desconto de tributo, seguido de reunião publica em que se 

proferiu discurso corn conteUdo condicionante a eleicao, depois o veto em 9 de 

outubro, ou seja, pouco tempo depois da realizacao do pleito, produz urn 

cenário próprio e de abuso de poder econômico, conforme previsto no art. 14, 

§ 10, da Constituicao Federal, entrelaçado corn o abuso do poder politico, de 

extrema gravidade, conquanto, na verdade, o que se verifica é urn descaso 

corn a boa-f6 do eleitor, coihido na agonia para pagar seus impostos. 

Penso que esse caso e emblemático, de extrema gravidade, 

que impOem o provimento do recurso, para desconstituir o mandato do prefeito 

e do vice-prefeito. 

E assim que voto,7Snhor Presidente, corn os merecidos 

elogios ao voto do eminente Rel
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EXTRATO DA ATA 

REspe n° 736-46.2012.6.05.0035/BA. Relator: Ministro Herman 

Benjamin. Recorrente: Manoel Costa Almeida (Advogados: Odilar Carvaiho 

JUnior - OAB: 20006/BA e outros). Recorridos: Márvio Lavor Mendes e outro 

(Advogados: Rafael de Alencar Araripe Carneiro - OAB: 25120/DF e outros). 

Usaram da palavra, pelo recorrido Márvio Lavor Mendes, o 

Dr. Rafael Carneiro e, pelo Ministério PCiblico Eleitoral, o Dr. Nicolao Dino. 

Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente 

do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento para reformar o 

acôrdão regional e cassar os diplomas dos recorridos, nos termos do voto do 

relator.

Presidéncia do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras 

Rosa Weber e Maria Thereza de Assis Moura, os Ministros Luiz Fux, 

Herman Benjamin, Henrique Neves da Silva e Admar Gonzaga, e o 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSAO DE 31 .5.2016.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ELEITORAL RELAT OR,

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE D O SUL

Recurso Eleitoral n.º 553-35.2016.6.21.0053
Procedência: SOBRADINHO - RS (53ª ZONA ELEITORAL – SOBRADINHO)
Assunto: RECURSO  ELEITORAL  -  REPRESENTAÇÃO  –  CARGO  –

PREFEITO  –  VICE-PREFEITO  –  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE
SUFRÁGIO – CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO – MULTA –
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  -  PEDIDO  DE  CASSAÇÃO  DE
REGISTRO – PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA -  PEDIDO
DE  MINORAÇÃO  DE  MULTA –  PEDIDO  DE  DUPLICAÇÃO  DE
MULTA

Recorrentes: JULIO MIGUEL NUNES VIEIRA, ALENCAR FURLAN
LUIZ AFFONSO TREVISAN e ARMANDO MAYERHOFER

Recorridos: JULIO MIGUEL NUNES VIEIRA, ALENCAR FURLAN
LUIZ AFFONSO TREVISAN e ARMANDO MAYERHOFER

Relator: DESEMBARGADOR  ELEITORAL  MIGUEL  ANTÔNIO  SILVEIRA
RAMOS

PARECER

REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 4 1-A DA LEI N.
9.504-97.  LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL TRAZIDA ÀS  FLS. 74-75.
PARTICIPAÇÃO  DO  INTERLOCUTOR  NA CONVERSA.  LOCAL  PÚB LICO.
ENTREGA DE RANCHOS E VALE RANCHOS.  COMPROVAÇÃO. PRÁ TICA
DE CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, III, E VI, B , DA LEI 9.504-97.
PROPAGANDA INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE ANTECED EM O
PLEITO.  USO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO  PARA COMITÊ  DE  CAMP ANHA
DURANTE  HORÁRIO  DE  EXPEDIENTE  NORMAL.  OFERECIMENTO  DE
VANTAGEM INDEVIDA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO A RT. 73, §4º,
DA  LEI  N.  9.504-97.  PELO  RECONHECIMENTO  DA  LICITUDE  DA
GRAVAÇÃO AMBIENTAL TRAZIDA ÀS FLS. 74-75 E PELA CON DENAÇÃO
DOS  REPRESENTADOS   PELA  PRÁTICA  DE   CAPTAÇÃO  ILÍCIT A  DE
SUFRÁGIO,  PREVISTA NO  ART.  41-A  DA  LEI  N.  9.504-97,  E  CONDUTA
VEDADA,  PREVISTA NO  ART.  73,  III,  E  VI,  B,  DA LEI  9 .504-97,  COM  A
APLICAÇÃO  DAS  SANÇÕES  DE  CASSAÇÃO  DO  DIPLOMA  DOS
REPRESENTADOS E MULTA.

I – RELATÓRIO

Diante  da  profícua  narrativa  elaborada  pelo  Magistrado  de  primeiro
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grau dos principais atos processuais realizados, adota-se o relatório da sentença,

sendo esse aqui reproduzido (fls. 1.195-1.197):

JÚLIO  MIGUEL  NUNES  VIEIRA  e  ALENCAR  FURLAN  ajuizaram

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL em desfavor de LUIZ AFFONSO TREVISAN

e  ARMANDO  MEYERHOFER,  todos  qualificados  nos  autos.  Os

representantes  alegaram,  em  síntese,  que  os  representados  praticaram

captação ilícita de sufrágio, conforme art. 41-A da Lei nº 9.504/97, mediante a

prática de fatos durante a campanha eleitoral. Referiram que os representados

foram candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito neste município, e que,

com  o  auxílio  de  outras  pessoas,  ofereceram,  doaram,  prometeram  e

entregaram ranchos e vales ranchos a diversos eleitores, com o objetivo de

captação de votos no período da campanha eleitoral. Disseram que o primeiro

representado ofereceu vantagem pessoal a eleitora com o fim de obter-lhe o

voto.  Arguiram  os  representantes  a  prática  de  condutas  vedadas  pelos

representados,  nos  termos  do  art.  73  da  Lei  nº  9.504/97,  mediante  a

distribuição gratuita de materiais de construção e que o programa habitacional

municipal  foi  utilizado de forma assistencialista e eleitoreira,  desvirtuando a

real  finalidade,  para  fins  de  captar  votos.  Aduziram  que  os  representados

distribuíram britas em propriedades privadas, uma vez que o Município não

dispõe de programa específico para distribuição desse material para famílias

carentes. Disseram que houve distribuição gratuita de britas produzidas pelo

Britador Municipal, com autorização do representado Luiz Affonso Trevisan, na

condição  de  prefeito,  o  que  repercute  vantagem  pessoal  em  face  da

candidatura  a  reeleição,  acarretando  desigualdade  de  condições  entre  os

candidatos.  Alegaram  que  os  representados  realizaram  publicidade

institucional dos atos, obras e serviços municipais em rede social, mediante a

publicação  de  matéria  pela  assessoria  de  imprensa  municipal  no  dia

08/07/2016, período eleitoral, compartilhada pela servidora Luciana Siman e

“curtida” pelo representado Armando. Disseram que as servidoras municipais

Luciana Siman, Beloni Turcatto e Saionara Soder realizaram campanha 
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eleitoral  em horário  de  expediente,  em  diversos  momentos,  em favor  dos

representados,  ocorrendo  desvio  de  finalidade  na  prestação  dos  serviços

públicos.  Manifestaram-se  acerca  do  cabimento  e  tempestividade  da

representação  eleitoral,  bem  como  da  competência,  legitimidade  ativa  e

passiva. Argumentaram sobre a captação ilícita de sufrágio, dos princípios da

lisura das eleições e da moralidade eleitoral, das condutas vedadas e sanções

cabíveis. Requereram a juntada de documentos pelos representados, a oitiva

de testemunhas e a busca e apreensão das filmagens feitas pelas câmeras de

segurança  do  depósito  do  supermercado  Treviso.  Por  fim,  requereram  a

procedência  da  representação,  para  que  ambos  os  representados  sejam

apenados com as sanções dos artigos 41-A e 73, §§4º, 5º, 6º, 8º e 9º, ambos

da Lei nº 9.504/97, com a cassação do registro de candidatura ou, caso o

julgamento ocorra após a diplomação, a aplicação da pena de cassação de

seus diplomas e multa. Acostaram documentos (fls. 41-556).

Recebida a inicial  e determinada a notificação dos representados (fls.  558-

559).

Notificados, os representados apresentaram defesa escrita às  fls.  569-602.

Preliminarmente,  arguiram  litispendência  parcial  com  relação  a  dois  fatos

descritos na inicial (distribuição de britas e materiais de construção), que são

objeto  da  AIJE  nº  507-46.2016.6.21.0053.  Alegaram  ilegitimidade  passiva,

dizendo que não praticaram e sequer consentiram ou tiveram conhecimento

da  prática  de  qualquer  ato  vedado,  estando  ausente  a  demonstração  da

gravidade das circunstâncias em que ocorreu a conduta ilegal impingida. No

mérito, impugnaram as alegações dos representantes. Referiram que houve

supressão de áudio na gravação cuja ata notarial foi realizada, demonstrando

má-fé  dos  representantes.  Ressaltaram  que  os  representados  obtiveram

maioria de votos praticamente em todas as seções eleitorais, razão pela qual

houve  uma  diferença  de  573  votos  no  resultado  final.  Alegaram  ser

imprescindível a realização de perícia grafotécnica a fim de determinar se a

grafia lançada no documento da fl.  88 corresponde a de Carlos Volmir dos

Santos. Disseram que nada foi localizado na busca e apreensão realizada no

Mercado  Padilha  no  expediente  eleitoral  503-09.2016.6.21.0053.  Negaram

qualquer  entrega  ou  oferta  de vantagem para eleitor  em troca de votos e
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rebateram as alegações constantes na inicial. Defenderam a estrita obediência

à legislação durante a campanha eleitoral,  pugnando pela condenação dos

representantes  por  litigância  de  má-fé.  Pugnaram  pelo  acolhimento  das

preliminares,  com  o  julgamento  do  feito  sem  apreciação  do  mérito  ou,

alternativamente,  a  improcedência  dos  pedidos,  mantendo-se  os  diplomas

conferidos  aos  representados.  Arrolaram  testemunhas  e  acostaram

documentos (fls. 603-858).

A Magistrada deu-se por suspeita por motivos de foro íntimo (fl. 863), tendo o

feito sido remetido ao substituto de tabela (fl. 869).

O Ministério Público opinou pelo prosseguimento do feito, com a realização de

audiência de instrução (fls. 875-878).

Acolhida  a  preliminar  de  litispendência  (fls.  880-884),  julgando-se  extinto

parcialmente o feito, sem resolução de mérito, para que sejam excluídos os

fatos elencados no item “condutas vedadas”, subitens “Fato 01” e “Fato 02”

(fls.  12-17).  Rejeitada  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva.  Designada

audiência de instrução.

Realizada audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e

acostados documentos, cuja vista foi oportunizada a parte contrária. Houve a

homologação  de  oitiva  de  testemunhas.  Deferida  a  remessa  de  ofício  e

decretado o sigilo do feito. Indeferido o pedido de perícia grafotécnica (fls. 915-

925, 960-977).

Acostada resposta ao ofício (fls. 980-984).

Os representantes arguiram a suspeição do membro do Ministério Público,

acostando documentos (fls. 986-999).

O Ministério Público apresentou impugnação, requerendo a suspensão do feito

até  o  julgamento  da  alegação  da  suspeição  nos  autos  da  AIJE  nº  507-

46.2016.6.21.0053. Alternativamente, pugnou pela rejeição da suspeição ou,

ainda,  o  reconhecimento  da  intempestividade  e  preclusão  temporal  da

exceção arguida (fls. 1002-1013). Acostou documentos (fls. 1014-1055).

Determinada  a  autuação  de  incidente  em  separado  para  apreciação  da

suspeição arguida, para fins de prosseguimento do presente (fl. 1057).
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Os representados se manifestaram quanto ao ofício acostado às fls. 980-984,

requerendo o desentranhamento do documento de fl. 124 (fls. 1066-1067), o

que foi indeferido pelo juízo (fl. 1073).

Realizada audiência para continuidade da instrução, na qual houve desistência

da  oitiva  das  testemunhas,  o  que  foi  homologado.  Declarada  encerrada  a

instrução (fl. 1102).

Aportaram aos autos memoriais pelas partes (fls. 1108-1125, 1129-1138).

O  Ministério  Público  apresentou  parecer  de  mérito,  opinando  pela  parcial

procedência da representação, para fins de reconhecer tão somente a prática

de  condutas  vedadas,  consistentes  em  publicidade  institucional  dos  atos,

obras e serviços municipais em rede social (Facebook) nos dias 08/07/2016 e

23/09/2016, e campanha eleitoral realizada pelas servidoras Luciana Siman,

Beloní Turcatto e Saionara Soder em horário de expediente nos dias 16, 23 e

24/08  e  22  e  23/09/2016  (pelo  Facebook)  e  29/09/2016  às  10h17min

(manifestação em frente à rádio Sobradinho) pelos representados (fls. 1140-

1183).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

presente  Representação,  para  condenar  os  representados  LUIZ  AFFONSO

TREVISAN e ARMANDO MAYERHOFER pela prática de condutas vedadas (art. 73,

II, III e VI, “b” da Lei n. 9.504/97), aplicando-lhes a sanção de pagamento de multa

no valor de 15.000 (quinze mil) UFIRs cada. 

A sentença,  afastou,  no  entanto,  a  representação  quanto  aos  fatos

referentes à captação ilícita de sufrágio. Além disso, considerou ilícita a gravação

ambiental trazida aos autos às fls.74 e 75.

Inconformados,  os  representados  interpuseram  recurso  (fls.  1.270-

1.275v), requerendo, a reforma da sentença  no que tange ao reconhecimento da
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prática da conduta vedada prevista no art. 73,VI, b, da Lei n. 9.504-97 (propaganda

institucional), bem como da conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei n. 9.504-

97 (ceder servidores ou usar dos seus serviços, em horário de expediente). Alegam

que não tinham conhecimento ou participação na publicação na página do facebook,

de  modo  a  render-lhes  qualquer  benefício.  Aduzem  que  não  houve  qualquer

dispêndio de recursos do poder público e que não houve qualquer exaltação pessoal

dos  candidatos  concorrentes.  Requerem o  afastamento  das  multas  impostas  na

sentença. Defendem que não cederam servidores ou usaram de seus serviços em

horário  de  expediente,  para  realização  de  campanha  eleitoral  em  prol  de  sua

candidatura. Aduzem que nenhum elemento de prova foi trazido aos autos dando

conta de que efetivamente as servidoras Beloni e Saionara estivessem participando

de ato político em horário de expediente, pois poderiam estar em horário de folga ou

licenciadas pelo chefe imediato, no caso, prefeito em exercício, encargo probatório

que cabia aos representantes. Requerem o afastamento das multas impostas na

sentença.

Em suas razões recursais, os representantes alegam que a gravação

ambiental juntada aos autos às fls. 74-75 foi realizada em via pública e o interlocutor

principal  (Fabiano)  não  nega  o  seu  teor,  restringindo-se  à  alegação  de  estar

embriagado.  Aduzem que  a  testemunha Tiago  confirmou ter  recebido  rancho  de

Fabiano em troca de voto a pedido do prefeito Maninho (Luiz Afonso Trevisan), o

que teria sido confirmado pela testemunha Lauren. Em relação à entrega de vales

rancho  e  dinheiro,  alegam  que  todas  as  testemunhas  ouvidas  em  juízo

demonstraram coerência  em seus depoimentos não deixando dúvidas acerca da

ocorrência do fato de que Carlos Volmir dos Santos, vulgo “Côco” foi cabo eleitoral

de  Luiz  Afonso  Trevisan  e  Armando Mayerhofer  e  realizou  a  captação ilícita  de

sufrágio  com o consentimento dos representados.  Sustentam que a sentença foi

omissa quanto à prova juntada às fls. 979-984, não havendo falar em ilicitude, pois

produzidas em juízo e confirmada por testemunha compromissada. Defendem que
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restou comprovado que houve oferta de vantagem pessoal à Marieli Rodrigues com

o fim de obter-lhe o voto, o que foi corroborado pela ata notarial juntada às fls.121-

123. Em relação à doação de ranchos, alegam que o candidato à reeleição Maninho

Trevisan é proprietário do Supermercado Treviso, em Sobradinho, e que no período

de  campanha  eleitoral  procedeu  à  entrega  de  ranchos  através  de  seus  cabos

eleitorais:  Dirceu  Rode,  Bruno  Kegler,  Altair  Rotmundtt  e  Fábio  Rotmundtt.

Sustentam  que  houve  captação  ilícita  de  sufrágio,  com  o  consentimento  dos

representados. Requerem a total procedência da demanda, com a aplicação do art.

41-A da Lei  n.  9.504-97,  com a aplicação da sanção de cassação do registro  e

diploma dos recorridos, considerando a gravidade das condutas. Requerem, ainda, a

declaração de reincidência dos representados nas condenações do art. 73, §6º, da

Lei n. 9.504-97, com a duplicação da multa aplicada em sentença. 

Apresentadas  contrarrazões  (fls.  1.303-1.304  e  fls.  1.306-1.312v),

subiram os autos ao TRE/RS, e, após, vieram à Procuradoria Regional Eleitoral para

análise e parecer.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.I – PRELIMINARMENTE

II.I.I. Da tempestividade

O recurso interposto pelos representados é tempestivo.  A sentença foi

publicada  no  DEJERS  em 19/04/2018  (fl.  1.258)  e  em 20/04/2018  Júlio  Miguel

Nunes Vieira e Alencar Furlan apresentaram embargos de declaração (fls.  1.260-

1.262).

Em 26-04-2018  foi  publicada  a  decisão  que  negou  provimento  aos

embargos declaratórios (fl. 1.269), sendo que em 27-04-2018 foi interposto o recurso

por Luiz Affonso Trevisan e por Armando Mayerhofer (fls. 1.270-1.275v), e em 30-04-
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2018 foi interposto recurso por Júlio Miguel Nunes Vieira e Alencar Furlan (fls .1.277-

1.296).

 Portanto, foi observado o tríduo legal previsto no art. 41-A, §4º, da Lei

n. 9.504-97 c/c art. 258 do CE e §13 do art. 73 da Lei n. 9.504-97.

Logo, os recursos devem ser conhecidos. 

II.I.II. Da licitude da gravação ambiental trazida às fls. 74-75. Configuração da

captação ilícita de sufrágio: entrega de rancho.

Entendeu o juízo  a quo que “pelo local em que foram realizadas as

gravações havia expectativa de privacidade e confiança, sem o conhecimento dos

interlocutores,  por  motivos  estritamente  eleitorais,  de  como  que  deve  ser

considerada como prova ilícita”.

Entretanto, tenho que merece reforma a sentença nesse ponto, eis que

a conversa foi gravada por um dos interlocutores, em local público, conforme será

demonstrado a seguir.

De acordo com a ata notarial de fl. 74, que transcreveu o conteúdo do

CD juntado à fl. 75, um dos interlocutores da conversa, o de voz 1, que identificou-se

como Fabiano, menciona a liberação no dia anterior ao pleito, de “quatro mil e pouco

de rancho”, para uma “vilazinha”, em favor do quinze, senão vejamos o conteúdo da

conversa:

Voz 1: Tão chamando a polícia pra adiante ali. Voz 2: ÃÃÃÃÃ? Vão

termina? Voz 1: Tão chamando a polícia. Os cara tão chamando a

polícia pra ali adiante. Voz 3: São filho da puta né. Voz 2: Ma daonde,
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o pessoal tudo daqui? Voz 4: Não acredito. Voz 1: É os do onze, tão

chamando a polícia pra adiante aqui eu tenho que avisa eles. Voz 3:

larga fora né, é melhor não chama atenção então. Voz 2: Tu viu o cara

que passou do onze agora ali? Voz 1: É mas é, já, mas é por causa do

filho do Miguel, faz dezesseis anos que tenho mercado, nunca boto os

pé, onte ele boto os pé no mercado. Voz 2: Quem? Voz 3: Quem que

boto?  Voz 1:  o  filho  do  Miguel.  Faz dezesseis  anos  que  eu  tenho

mercado. Voz 3: Que barbaridade. Voz 2:  Viu! E amanhã de manhã

hum, vão te que libera home, se não ó. Voz 1: Não, ma eu to liberando.

Ali eu já liberei, hoje deu ssss..., quatro mil e pouco de rancho. Voz 3:

Quatro mil e pouco pra onde foi isso aí? Voz 1: Tudo Kit lá. Voz 3: Lá

em cima lá? Voz 1: Ma tem um lugar, tem que nem lá em cima, tem

uma vilazinha. Voz 3: Aham. Voz 1: Eu fechei tudo quinze. Os que era.

Essa mesa tem des desde que existe a mesa o PP nunca perdeu aqui.

Desde  que  existe  essa  mesa.  Voz2:  Vai  perde  dessa  vez?  Voz 1:

Dessa vez eu quero. Não é fácil. Voz 3: É foda né. Voz: É foda essa

mesa, mas quero vê se eu viro. Ma eu vo ali com eles. Voz 3: Isso aí,

show de bola. Qua é que teu nome ainda? Voz 1:  Fabiano. Voz 3:

Fabiano, jóia, prazer aí, abração. Voz 1: Beleza. Voz 3: Falo, depois

nós voltemo aí, se nós não vê a polícia aí. 

Por certo que a gravação acima transcrita configura apenas indício de

que houve a prática de captação ilícita de sufrágio, razão pela qual é mister o exame

da prova testemunhal ouvida em juízo para a sua complementação. 

Dessa forma, passo ao exame da prova testemunhal, em especial, a

oitiva  de  Fabiano  Puntel,  Jerônimo  Lazzari,  Arlei  Scotta  e  Marcos  Henrique

Franceschett,  os  quais  ao  que  tudo  indica,  foram os  interlocutores  da  conversa
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acima transcrita. 

ARLEI SCOTTA, que atuou como cabo eleitoral do representante Júlio

Miguel Nunes Vieira, ouvido como informante, declarou que:

Representante: Seu ARLEI, o que o senhor tem pra relatar sobre o fato

que aconteceu na Linha Quinca, na noite anterior à eleição?

Informante: Doutora, eu tenho pra relatar que havia vários comentários

na cidade de Sobradinho, que estariam sendo feitos vários churrascos

né,  durante  as  noites,  durante  a  campanha  eleitoral,  e  a  gente  foi

naquele dia, naquele sábado à noite, lá na Linha Quinca, verificar se

realmente estaria acontecendo conforme andavam os comentários. E

no a gente chegar lá naquela noite tinha aglomeração de automóveis

na frente desta, deste mercado, e estaria sendo feito um churrasco, tá?

estaria sendo feito um churrasco e dali a pouco chegou esse rapaz,

que tá nessa gravação.

Juíza: Qual é o rapaz?

Informante: É o... como é que é o nome dele? Eu esqueci.

Juíza: o senhor não lembra? Não tem problema, pode continuar.

Informante:  FABIANO,  FABIANO.  Daí  esse  FABIANO  chegou  e

começou  a  relatar,  e  o  JERÔNIMO  LAZZARI  pegou  o  celular  e,

simplesmente, pegou e começou a gravar, passou pro MARCOS, e o

MARCOS gravou essa gravação, que estaria sendo feito churrasco,

que lá naquela mesa da Linha Quinca nunca o PMDB tinha ganhado

as  eleições  naquela  mesa,  e  que  naquele  ato  ali  e  durante  esta

campanha, eles iriam virar a mesa e que eles iam ganhar nessa mesa,

tá? A mais pura verdade que eu tenho pra lhe falar. Inclusive, quando

ele tá falando no celular, ele diz pra nós e tá na gravação que estaria

vindo a Brigada, que tinha sido denunciado que eles tariam fazendo
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churrasco lá durante a noite e que ele já teria também... que a Brigada

estaria indo lá pra terminar com o evento deles, com a janta né, e que

ele teria redistribuído vários rancho numa vila lá em cima, que eles iam

virar realmente naquela mesa ali a... que iam ganhar as eleições.

Representante:  De  que  forma...  ele  explicou  a  forma  que  ele  tava

utilizando pra virar as eleições ou pra adquirir os votos das pessoas?

Informante: A forma que ele disse que ele estaria distribuindo rancho

numa vila.

Representante: Ele chegou a citar valores seu ARLEI?

Informante: Olha, o valor bem exato eu não recordo, mas é em torno

de R$ 4.000,00. É isso que tá na gravação, em torno disso ali que ele

já teria distribuído.

Representante: E o senhor confirma então que essa conversa foi com

o senhor FABIANO PUNTEL?

Informante: Sim, com o senhor FABIANO PUNTEL.

(...)

Defesa: O senhor era cabo eleitoral da campanha em prol de MIGUEL

e de ALENCAR?

Informante: Não gostaria de responder

Juíza:  Não,  mas  isso  não  é  uma  incriminação,  a  doutora  está

perguntando, o senhor tem que responder, não é uma incriminação. O

senhor era cabo eleitoral ou não? Sobre isso aí não tem incriminação

pro senhor, entendeu? O senhor tem que responder essa questão.

Informante: Olha, tanto é que eu fui lá.

Juíza: É uma pergunta, sim ou não?

Informante: Sim, sim.
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Juíza: Sim? Não tem problema.

Defesa: Senhor ARLEI, alguma vez o seu FABIANO, na conversa que

foi  gravada,  sabia  que  estava  sendo  gravado?  Vocês  pediram  a

concordância dele pra gravação?

Informante: Não recordo.

Defesa: Nessa conversa, ele mencionou que estaria a mando ou com

autorização, consentimento, de ARMANDO ou LUIZ AFFONSO?

Informante: Não recordo.

(...)

Promotora: Seu ARLEI, que dia que foi feita essa gravação?

Informante: No sábado à noite, na véspera da eleição.

Promotora: em que local essa gravação foi feita?

Informante: Linha Quinca.

Promotora:  Tá,  mas  assim,  foi  na  via  pública,  foi  dentro  desse

mercado?

Informante: Na frente do mercado e na frente  desse lugar que eles

estariam fazendo um churrasco num pavilhão ao lado.

Promotora: o senhor chegou a ver esse churrasco?

Informante: Eu não vi o churrasco, mas a gente viu que tinha vários

carros e pessoas lá dentro e a gente viu a fumaça e é óbvio que a

gente vai sentir o cheiro de churrasco estando perto do local.

Promotora: E por que o senhor estava lá?

Informante: Eu estava lá porque a gente, voltando a falar de novo, a

gente  escutou  vários  comentários  que  estaria  sendo  feito  isso  em

vários  locais  durante  a  campanha,  e  a  gente  foi  lá  constatar  se

realmente estaria sendo feito.

Promotora: Tá. Então lá era o mercadinho e ao lado estava sendo feito

esse churrasco?

Informante: Num pavilhão, isso.
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Promotora: Tá. Quando o senhor começou a gravar ele ou chamou ele

pra conversar, o senhor então já disse aqui, vou só questionar de novo,

o senhor não disse que estava gravando ele ou disse?

Informante: Quem gravou na verdade foi meu colega.

Promotora: Ah ta, não foi o senhor que gravou, desculpa.

Informante: Eu só faço algumas perguntas.

Promotora:  Tá,  tá.  E  ele  teria  confirmado  então  pro  senhor  essa

distribuição de ranchos?

Informante: Sim.

Promotora: o senhor chegou a verificar alguém saindo dali com rancho

naquele momento?

Informante: Naquele momento não.

Promotora: Tá. Depois, dando alguma volta ali, o senhor chegou a ver

isso acontecer em algum momento?

Informante: Não.

Promotora: Não chegou a ver?

Informante: Não cheguei a ver.

Promotora: Tá. Aquela comunidade ali é uma comunidade pequena, é

uma comunidade grande, como é que é ali? O senhor pode me dizer?

Informante: Eu acho que é uma comunidade grande, é uma vila né.

Tem várias casas, uma perto da outra.

Promotora: R$ 4.000,00 em rancho, não sei se o senhor tem também

essa ideia, quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com isso?

Informante: Mas olha, ali diz, ele fala que é numa vila, aos fundos, lá

acima, né? Eu não teria condições de responder pra senhora.

Promotora: mas seriam, por exemplo, ranchos grandes? O senhor não

chegou  a  ver  nada  disso?  Se  seriam  sacolas  grandes,  sacolas
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pequenas?

Informante: Não, eu não vi.

Promotora: Porque a gente precisa saber é quantas pessoas poderiam

ter sido beneficiadas, né? Como ninguém... disse que o senhor não viu

a entrega...

Informante: Eu não tenho...

Promotora: Não viu?

Informante: não vi.

Promotora: Não viu nem o tamanho de qual rancho seria, qual carro

estaria fazendo a entrega?

Informante: Não, não vi.

Promotora: Nada disso.

Informante: Não.

Promotora: Não viu nem ninguém saindo dali pra fazer essa entrega?

Informante: Não, não vi.

Promotora: Nada mais.

Juíza: Só pra esclarecer, o FABIANO que o senhor falou, FABIANO,

acho que é o FABIANO PUNTEL

Informante: isto.

Juíza: Ele é... ou fazia campanha pro prefeito?

Informante: isso.

Juíza: Tá, nada mais.

Assim,  consoante  se  extrai  do  depoimento  prestado  por  ARLEI  em

juízo, foi MARCOS quem segurou o celular para gravar a conversa com Fabiano na

noite anterior ao pleito, sendo que o celular era de JERÔNIMO. Além disso, estavam

no mesmo carro ARLEI, JERÔNIMO e MARCOS, os quais pararam o carro para

conversar com FABIANO. A conversa, assim, teria ocorrido na rua,  em ambiente

público, e teria sido gravada por um de seus interlocutores.  Ainda, segundo, Arlei, a
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gravação teria sido feita no sábado à noite, véspera da eleição, na Linha Quinca, na

frente do Mercado, que é de propriedade de Fabiano, e na frente de um lugar que o

quinze estaria fazendo um churrasco (num pavilhão). 

O depoimento prestado por MARCOS HENRIQUE FRANCESCHETT,

genro do representante Júlio Miguel Nunes Vieira, confirma que com ele estavam no

carro ARLEI e JERÔNIMO e que encontraram com Fabiano, dono do mercado, na

noite de sábado, véspera das eleições, conforme depoimento a seguir:

Representante: Seu MARCOS, o que o senhor tem pra relatar sobre o

fato dessa gravação que aconteceu na noite anterior a eleição na Linha

Quinca?

Informante: Enfim, nós tava, eu, o ARLEI e o JERÔNIMO tava dando

volta em Sobradinho, e a gente ficou sabendo que na Linha Quinca

tinha uma janta né, daí a gente foi lá dar uma olhada ver se, se era

janta, o que que era né. Fomo da uma olhada lá. E chegando lá vimos

que tinha, que tinha uma janta forte lá no pavilhão lá, no ginásio acho

que era. E nos encontramos com o rapaz lá, que tem um mercado lá

Representante: Sabe o nome dele seu MARCOS?

Informante: Não conheço ele, é... não conheço, agora não me lembro o

nome dele certo. E comentou com nós que lá tava forte, que naquela

noite lá de... da janta, muita gente chegando pra jantar né. E ele faz

parte, ele é dono do mercado né.

Representante:  E  ele  relatou  alguma  coisa  sobre  distribuição  de

ranchos?

Informante:  Sim,  ele  falou,  ele  falou  que  aquele  dia  eles  tinha

distribuído bastante, bastante rancho, em torno de R$ 4.000,00 a R$

5.000,00 de rancho.

Representante:  E  foi  só  naquele  dia  ou  ele  vinha  distribuindo  ou
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realizando a distribuição?

Informante: Vinha, vinha distribuindo, vinha distribuindo.

Representante: E ele demonstrou alguma intenção assim, ele chegou a

relatar a intenção que ele teria em tá distribuindo esses ranchos?

Informante: Eu lembro que ele nos falou que... que a mesa do PP lá

era muito forte né. E esse ano ia ver se ia derrubar a mesa do PP, e ia

virar.

Representante: E o senhor tem conhecimento se houve a vitória dos

representados naquela mesa?

Informante:  Parece que houve.  Não sei  a quantia,  mas parece que

houve. Foi virado.

Representante:  o  senhor  confirma  então  que  esse  diálogo,  essa

conversa foi com o senhor FABIANO PUNTEL, na noite, no sábado

anterior à eleição?

Informante: Eu não conheço esse rapaz, parece que o primeiro nome

dele é FABIANO, é verdade.

Representante:  Além  de  tá  acontecendo  o  jantar,  foi  relatado  pelo

FABIANO assim alguma... algum medo, algum cuidado com a polícia?

O senhor chegou a saber por qual motivo eles tavam apreensivos com

a Polícia?

Informante:  Sim,  nós  tava  vindo  com  a  minha  camioneta  e  no

conversar, o JERÔNIMO pegou o telefone dele e gravou e eu segurei o

telefone na minha mão, do lado da camioneta, e ele começou a falar. A

recém tinha passado um carro da Polícia e eu tive que sair dali porque

tava  chamando  a  atenção.  Até  tinha  passado  outro  carro  na  hora

também, um Monza.

Representante: Vocês chegaram ver pessoas entrando e saindo, tinha

movimentação de pessoas naquele lugar?

Informante: Sim, tinha bastante... tinha movimento de pessoas.
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Representante:  Vocês  conversaram  com  esse  rapaz  no

estabelecimento, na via pública?

Informante: Na rua ali.

Representante: Na rua. Ele chegou no carro de vocês?

Informante: Não, não, nós tava passando, devido ao fato que tinham

falado  pra  nós  que  tinha  janta  lá  naquele  local,  e  no  chegar  lá,

passamos por ele, daí paramos e ele começou a falar pra nós que ele

tinha janta, hoje foi distribuído mais de R$ 4.000,00, R$ 5.000,00 de

rancho

Representante: Ele chegou a relatar assim um lugar específico onde

ele tava fazendo essa distribuição de ranchos?

Informante: Na Linha Quinca, mais em cima da...

Representante: Em algum momento ele relatou assim que foi a pedido

dos representados que ele tava fazendo isso?

Informante: Não, não me recordo.

(...)

Defesa: O senhor disse que participou, tanto que pegou o celular pra

fazer  a  gravação  do  que  ele  estava  lhe  falando,  vocês  deram

conhecimento ou pediram autorização dele pra gravar?

Informante: Ele viu na minha mão o celular.

Defesa: Ele sabia que estava sendo gravado?

Informante: tava vendo o celular.

Defesa: Vocês comunicaram a ele que estavam gravando?

Juíza:  Tem  que  responder  a  pergunta,  tá?  MARCOS  tem  que

responder a pergunta, se vocês comunicaram.

Informante: Não comunicamos.

Defesa: Não comunicaram.

(...)

Defesa:  O  senhor  não  sabe  também porque  foi  suprimida  a  última
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parte da conversa dessa gravação?

Informante: Também não sei.

Defesa: A situação que vocês três que estavam gravando a conversa,

no  final  vocês  confirmam,  constatam a  situação  de  embriaguez  do

FABIANO.

Informante: Não me recordo.

Defesa: O senhor não recorda? Não foi o senhor que gravou?

Informante: Não me recordo, faz tanto tempo.

Defesa:  O  senhor  que  gravou,  o  senhor  constatou  que  ele  estava

embriagado?

Informante: Não, praticamente não.

Defesa: E por que vocês comentaram então em risos que ele estava

totalmente embriagado? O senhor não recorda?

Informante: Não recordo.

(...)

Promotora:  MARCOS  essa  gravação  se  deu  em  frente  ao

estabelecimento do seu FABIANO?

Informante: Sim, logo em frente.

(...)

Promotora: O senhor sabia que ele estava em campanha por algum...

alguma das coligações?

Informante: Ele falando pra nós.

Promotora: Ele que falou pra ti naquele dia.

Informante: Ele falou.

Promotora:  Tá.  Tu sabe me dizer  quantas pessoas mais  ou  menos

estavam naquele jantar?

Informante: Não.

Promotora: Nem em número de carros assim mais ou menos?

Informante: Tinha bastante carros, não vou dizer assim ah tinha 10, 15,
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30 carros. Tinha bastante carros. Não era 2, 3 carros, era mais.

Promotora: Tá. Quanto tempo mais ou menos vocês ficaram ali, que

deu essa gravação assim, tu te recordas?

Informante: Foi rápido, questão de 05, 10 minutos eu acho, mais ou

menos, sei lá.

Promotora: Nesse meio tempo e não sei se depois vocês ainda giraram

ou ficaram ali naquela Linha Quinca, por alguns minutos?

Informante: Não.

Promotora: Ou só foram ali e saíram?

Informante: Só fomos ver ali, averiguar se tinha essa festa mesmo ali.

Promotora:  E,  nesse  momento,  vocês  chegaram  a  visualizar,  a

presenciar  alguém  saindo  pra  entregar  algum  rancho?  Ou  alguém

chegando em alguma casa pra entregar algum rancho?

Informante: Pessoas saindo pra tomar cerveja fora do estabelecimento,

agora entregar assim a gente não filmou.

Promotora: Isso vocês não chegaram a ver?

Informante: Eu não vi.

Promotora:  Tá,  porque  aqui  o  fato  é  mais  baseado  na  entrega  de

ranchos, tá? Em algum outro dia da campanha, pelo que eu vi tu eras

cabo eleitoral também né? Mais ou menos isso?

Informante: Eu vim aqui pra visita e...

Promotora: Ahãm (afirmativamente). Em algum outro dia da campanha,

tu chegaste a presenciar alguma entrega de rancho ali naquela Linha

Quinca?

Informante: Não.

Promotora: Não?

Informante: (fez sinal negativo com a cabeça)

Promotora: Conhece aquela região ali?

Informante: mais de passagem assim.
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Promotora: Mais de passagem. Tu sabe se é uma comunidade grande,

uma comunidade pequena?

Informante: pequena.

Promotora: Pequena?

Informante: É.

(...)

Até  mesmo  o  informante  FABIANO  PUNTEL,  ouvido  em  juízo,

confirmou que tem comércio na Linha Quinca e que reside lá há 17 anos. Afirmou,

porém,  que  não  lembra  da  conversa  que  teve  na  noite  de  sábado,  véspera  da

eleição com Ariel, Marcus e Jerônimo. Reconheceu que a conversa deve ter ocorrido

na rua, porque “dentro de casa não ia ser”.

Os depoimentos  colhidos  em juízo,  portanto,  emprestam validade  à

gravação ambiental, pois teria ocorrido em local público, na rua, e a conversa teria

sido gravada por um de seus interlocutores, Marcus. Por essa razão a gravação

ambiental deve ser considerada lícita. 

Cumpre  examinar,  portanto,  se  comprovada  a  captação  ilícita  de

sufrágio, por meio da entrega de ranchos por Fabiano, proprietário de mercado, em

favor da candidatura dos representados. 

De fato, na gravação ambiental, Fabiano, a Voz 1, se identifica e diz

que faz 16 anos que tem mercado. Além disso,  refere que naquele dia  já havia

liberado quatro mil e pouco de rancho para uma vilazinha, em favor do quinze.

Colhe-se do depoimento prestado por Fabiano em juízo:

Defesa: Seu FABIANO o senhor mora na Quinca?
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Informante: Sim

Juíza: Fato 01 nós estamos né?

Defesa: Agora é o fato 01. Há quanto tempo o senhor mora na Linha

Quinca?

Informante: 17 anos.

Defesa: O senhor tem comércio lá?

Informante: Tenho.

Defesa: seu FABIANO, o senhor foi convidado para estar aqui, porque

nos  autos  apareceu  uma  gravação  feita  pelos  participantes  da

campanha do MIGUEL e do ALENCAR, na qual o senhor teria sido

gravado, dizendo que teria entregue ranchos, alguma coisa assim, e

que mudaria os votos da Linha Quinca. O senhor sabe do que que se

trata essa gravação? Como foi feita? O senhor entregou rancho em

troca de voto pra alguém na Linha Quinca?

Informante: Não, nunca entreguei nada.

Defesa:  O senhor soube dessa  gravação? Sabia  que estava sendo

gravado? Alguém lhe pediu autorização pra lhe gravar?

Informante: Não. Inclusive, fiquei sabendo quando fui intimado pra ser

réu.

Defesa: Pra ser testemunha?

Informante: É.

Defesa: E o senhor sabe que condições houve essa gravação, quando

que foi?

Informante:  Não  lembro,  aquele  dia  eu  tava  muito  bêbado,  eu  tava

muito embriagado, eu tava mal mesmo.

(...)

Promotora: Sobre a gravação, mais especificamente, qual é o local? O

senhor lembra em que local o senhor teve essa conversa com o seu

ARLEI?
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Informante: Eu não lembro, porque eu tava muito bêbado aquele dia.

Promotora: o senhor não lembra nem aonde foi? Se foi na rua ou se foi

dentro de casa, se foi dentro do carro?

Informante: Deve ter sido na rua, porque dentro de casa não ia ser.

(...)

Para comprovar  a captação ilícita de sufrágio,  cumpre transcrever o

depoimento de TIAGO ROBERTO DE SOUZA, ouvido em juízo como testemunha de

que  Fabiano lhe ofereceu um rancho quando esteve em seu mercado, a pedido do

então prefeito Maninho:

Representante: Seu TIAGO, o que que aconteceu, o que o senhor tem

pra relatar aqui em juízo sobre o fato dessa relação que o senhor tem

com o senhor FABIANO? O que o  senhor  tem pra contar  aqui  pra

Juíza?

Testemunha: Assim oh, no começo, quando eu fui no FABIANO, eu fui

pra comprar umas coisa pra mim né, pra minha casa. Daí eu cheguei lá e

ele tinha me oferecido um rancho que ele disse que o MANINHO tinha

pedido.

Juíza: Quem é o MANINHO?

Representante: o MANINHO prefeito.

Juíza: O prefeito

Testemunha: que tinha mandado. Daí, só que eu peguei. Daí depois

ele ficava me ameaçando que eu não podia passar mais na estrada.

Juíza: O senhor pegou o rancho?

Testemunha: Peguei.

Juíza: Pra votar no MANINHO prefeito?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

(...)

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - Fone (51) 3216-2000
CEP 90010-395 – Porto Alegre/RS  -  http://www.prers.mpf.mp.br

Num. 48197887 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:28
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432799800000045995376
Número do documento: 20113022432799800000045995376

Num. 13843861 - Pág. 28



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

Representante: o senhor conhecia o seu FABIANO já?

Testemunha:  Sim,  eu  conhecia,  muito  tempo,  desde  quando  eu

comecei morar na Quinca.

Representante: Faz quanto tempo que o senhor mora na Quinca?

Testemunha: Já faz... eu fiquei morando lá dez anos.

Representante: Dez anos?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: e dez anos o senhor conhece o FABIANO?

Testemunha: Dez anos eu conheço ele.

Representante: Tá, e o senhor conheceu ele então quando ele abriu

esse mercado?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: Era um mercado grande, pequeno, no início, como é

que era?

Testemunha:  no  início  era  pequeno  o  mercado.  Daí  depois  foi

crescendo.

Representante: Foi crescendo?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: Hoje ele é um mercado mais forte?

Testemunha: Hoje é um mercado mais forte

Representante: O seu FABIANO é... ele é bem de vida assim ou ele...

Testemunha: Olha, pra ele, eu acho que ele é bem de vida.

Representante: É?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante:  me  diz  uma  coisa,  ele  é  assim  considerado  uma

liderança lá naquela comunidade? Ele é uma pessoa assim bem vista?

Como é que é? Ele tem influência com as pessoas?

Testemunha: Que eu... assim oh doutora, que... lá, ele é bem visto lá,

é... por tudo né.
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Representante: Conhecido por muitas pessoas lá na localidade?

Testemunha: Conhecido por muitas pessoas

Representante:  A  Linha  Quinca  é  um  bairro  com  dificuldade,  as

pessoas tem dificuldade econômica ou como é que é lá nessa... ou tem

umas partes assim, como é que é a Linha Quinca?

Testemunha:  A Linha  Quinca  tem  uma  vila,  tem  02  vila,  onde  eu

morava lá em cima é uma vilinha, e aqui embaixo também, daí é, bem

dizer, é uma vila, é um bairro.

Representante: É?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante:  E  lá  onde  o  senhor  mora  tem  outras  pessoas  na

mesma condição do senhor assim, que são pessoas mais humildes,

com menos poder econômico?

Testemunha: Ahãm (afirmativamente)

Juíza: Sim ou não? O senhor tem que falar

Testemunha: Sim.

Representante: Sim.

Juíza: O senhor pode ficar olhando pra mim, tá? O senhor tem que

falar pra mim, tá? o senhor tem que contar os fatos para mim, tá?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: Então, o senhor relatou que ele ofereceu o rancho pro

senhor?

Testemunha: Ahãm (afirmativamente)

Representante: O senhor disse que pegou esse rancho?

Testemunha: Sim.

Representante: Tá. E o que tinha nessa... era como? Que tipo de coisa

que foi?

Testemunha: Sim, era pouquinha coisa, daí, só que eu não levei pra

mim, a minha mãe precisava das coisa né, daí eu peguei e dei pra ela.

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - Fone (51) 3216-2000
CEP 90010-395 – Porto Alegre/RS  -  http://www.prers.mpf.mp.br

Num. 48197887 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:28
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432799800000045995376
Número do documento: 20113022432799800000045995376

Num. 13843861 - Pág. 30



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

Arrumei pra ela, porque ela também precisava.

Representante: E o que que tinha assim TIAGO?

Testemunha: Tinha carne, essas coisa, arroz, farinha, essas coisinha,

azeite, erva, só, era umas coisinha.

Representante:  Heim  TIAGO,  lá  no  bairro  Quinca  tu  soube  de

comentário,  algum vizinho,  conhecido  teu  também recebeu  esses...

essas sa... esses ranchos?

Testemunha: Sim, a LAURA.

Representante: LAURA?

Testemunha: Sim, a LAURA.

Representante: Sabe o sobrenome dela?

Testemunha: Ahã (negativamente), eu só conheço por LAURA.

Representante: E onde é que ela mora?

Testemunha: Ela mora na vila pra cima do FABIANO PUNTEL, daí tem

uma entradinha à esquerda ali, é bem em cima do canto do mato ela

mora.

Representante: mais gente ou só a LAURA?

Testemunha: Tem o... o JOCE também.

Representante:  Não  precisa  citar  nomes,  mas  se  o  senhor  lembra

assim que outras pessoas comentaram que ganharam?

Testemunha: Sim, tem um monte de gente que ganhou.

Representante: Na tua vila?

Testemunha: Na minha vila tem.

Representante: Além do rancho, foi solicitado que colocasse adesivo

na casa, alguma outra coisa?

Testemunha: Sim, queresse que botasse, só que eu não botei. Nunca

botei.

Juíza: Eu não entendi o que o senhor falou?

Testemunha: Sim, eles queriam que eu botasse, mas nunca botei.
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Representante: Tá. E na hora o senhor relatou, isso foi a pedido ou foi

espontâneo,  isso  foi  a  pedido  do  senhor  FABIANO...  foi  o  senhor

FABIANO espontaneamente ou foi a pedido dos representados?

Testemunha:  Sim,  o  FABIANO também,  ele  queria  que  eu  botasse

adesivo na casa, quando ele passou lá. Daí eu disse que adesivo na

minha casa eu não botava, de nenhum.

Representante: Mas o rancho, eu to perguntando pro senhor, o rancho

foi a pedido do prefeito?

Testemunha: Sim, o FABIANO disse que o prefeito MANINHO tinha

mandado ele me da o rancho.

Representante: E ele te pediu o teu voto? Ele pediu pra que tu votasse

nele?

Testemunha:  O FABIANO disse que o  MANINHO tinha pedido meu

voto.

Representante: O que aconteceu depois da eleição, daí TIAGO?

Testemunha:  Daí  depois  da  eleição  eu  não  podia  passar  mais  no

FABIANO né, que ele ficava me ameaçando, que ele me prometia, me

prometia pros meus amigo também.

Juíza: Só eu não entendi a expressão `prometia¿? Que que é prometia

que o senhor quer falar?

Testemunha: Ele ficava me prometendo

Juíza: O que é prometer? Ameaçar?

Testemunha: É, me ameaçando de morte.

Representante: Tá. Esse fato chegou a ser registrado pelo senhor?

Testemunha: Sim, eu registrei.

Representante: Tá. O senhor mora ainda na localidade de Quinca?

Testemunha: Não, agora eu me mudei, eu moro aqui na cidade.

Representante: Isso teve alguma influência assim, por medo, alguma

coisa que o senhor saiu de lá seu TIAGO?
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Testemunha: não, eu são de lá porque a minha sogra começou a ficar

doente, daí eu tive que vim pra cidade, ficar perto de recurso pra eles.

Representante: O senhor conhece JOCELI LIRA?

Testemunha: Conheço, ele mora lá na Quinca.

Representante: O senhor teve alguma relação com ele assim?

Testemunha: Quando ele ia lá no meu patrão, que eu trabalhava lá na

Quinca, ele ia lá, nós era amigo, mas nós trabalhava junto né?

Representante: Hum, trabalhavam juntos.

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Representante: O senhor sabe dizer se ele já trabalhou pro Prefeito

MANINHO alguma vez?

Testemunha: Olha, pelo que ele me falou, ele me disse que fez uma

casa uma vez, que o Prefeito tinha pedido pra ele fazer, daí ele queria

que eu fosse junto, e eu fui junto. Ele prestava serviço pro Prefeito

antes, ele me falou.

Representante: O senhor trabalhou com ele nessa mesma construção?

Testemunha: Trabalhei com ele.

(...)

Defesa: Seu TIAGO, o senhor disse que foi ameaçado pelo FABIANO,

quando é que foi isso?

Testemunha: Foi depois da eleição.

Defesa: Depois da eleição.

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: Muito tempo depois?

Testemunha: Não, faz uma semana

Defesa: Uma semana?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: Uma semana depois da eleição o senhor foi ameaçado?

Testemunha: Ahãm (afirmativo).
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Defesa: E quando que o senhor fez o registro na Delegacia?

Testemunha: Eu fiz depois que ele me ameaçou.

Defesa: Logo depois?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: No mesmo dia?

Testemunha: No mesmo dia

Defesa: No mesmo dia?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: E o senhor foi sozinho na Delegacia?

Testemunha: Fui sozinho

Defesa:  Por  que  o  senhor  não  processou  o  FABIANO se  ele  tinha

ameaçado tão fortemente o senhor?

Testemunha: Mas é assim doutora oh, eu tenho o registro

Defesa: Mas o senhor, naquela ocasião, poderia ter processado ele,

pra ele vim aqui no fórum responder o processo, porque que o senhor

não fez isso?

Testemunha: Não é que eu não quis, eu queria fazer o registro né.

Defesa: Ah, o senhor não quis.

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: E o senhor disse que recebeu o rancho do FABIANO a mando

do MANINHO pra votar no MANINHO, certo?

Testemunha: Ahãm (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Defesa: o senhor votou no MANINHO?

Testemunha: Não

Juíza: Não, não pode perguntar de votação.

Defesa: Ele disse no registro doutora.

Representante: Voto é secreto, doutora.

Defesa: Ele externou no registro público da Delegacia.

Juíza: Tá doutora tá, mas eu não quero que se venha, vá por essa
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linha, tá doutora, peço tá?

Defesa: Tá certo

Juíza: Pode continuar.

Defesa: Com quem que o senhor trabalhava seu FABIANO?

Testemunha: Eu?

Defesa: É, quando o senhor morava na Quinca.

Testemunha:  Eu  trabalhava  com  EDUARDO  ZUCHETTO  e  ELI

ZUCHETTO.

Defesa: O senhor não trabalhava lá nunca com o seu FABIANO e nem

com JOCELI?

Testemunha: Não.

Defesa: Quando que foi que o senhor construiu essa casa com o seu

JOCELI?

Testemunha: Essa casa foi na primeira eleição do MANINHO.

Defesa: e aonde que era essa casa?

Testemunha: Era no bairro Floresta.

(...)

Promotora: Seu TIAGO, tu eras morador da Linha Quinca né?

Testemunha: Ahãm (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Promotora: Então tu deve ter visto se o FABIANO fez campanha pro

candidato MANINHO naquela época?

Testemunha: (Fez sinal afirmativo com a cabeça)

Promotora: Tá. Tu disseste que sabia de outras pessoas que tinham

recebido  rancho,  chegou  a  nominar  algumas  aqui,  todas  essas

pessoas que tu nominou aqui, não lembro o nome agora que tu falaste,

mas todas pro MANINHO?

Testemunha: Sim, todas pro MANINHO.

Promotora: Ahãm (afirmativamente). Essas pessoas te contaram isso?

Testemunha: Sim, tem umas que me contaram né.
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Promotora: Ahãm (afirmativamente)

Testemunha: E tem umas que não me contaram.

Promotora: Como? Não entendi essa tua...

Testemunha: tem umas pessoa que chegavam e me contaram `é, fiz

tal coisa¿ e tem outras que não, outras me escondiam né, porque eram

meus amigos.

Promotora: Ahãm (afirmativamente). Qual mais ou menos o valor desse

rancho que tu chegou a receber?

Testemunha: Olha, dá uns R$ 200,00.

Promotora:  Essas outras pessoas ali  que tu nominou era o mesmo

rancho com a mesma proposta?

Testemunha: Não, daí essas daí era outras coisa né.

Promotora: Ahãm (afirmativamente). Tu chegou a ver elas receber esse

rancho?

Testemunha: Não, vê eu não vi.

Promotora: Ahãm (afirmativamente).

Testemunha: Eles me contaram que eles tinha pegado tal coisa.

Promotora:  Ahãm  (afirmativamente).  E  sempre  com  essa  mesma

proposta, em troca do voto?

Testemunha: Ahãm (afirmativamente), sempre com essa proposta.

Promotora: Tu poderia nominar pra nós aqui novamente essas pessoas

só pra de repente se a gente tiver interesse em ouvir elas?

Testemunha:  (Fez  sinal  afirmativo  com  a  cabeça)  A  LAURA,  o

EDUARDO ZUCHETTO, e o JOCELI LIRA.

Promotora:  Ahãm  (afirmativamente),  todos  moradores  da  Linha

Quinca?

Testemunha: todos da Linha Quinca

(…)
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Consoante se observa do depoimento prestado pela testemunha Tiago,

portanto,  houve oferta  de rancho por Fabiano, proprietário do mercado Puntel,  a

pedido do então prefeito Maninho, em troca de voto. 

Importante,  referir,  ainda,  que  a  testemunha  TIAGO  ROBERTO DE

SOUSA registrou ocorrência no dia 24-10-2016, dia em que teria sido ameaçado por

Fabiano a “não botar mais os pés” no mercado Puntel em Linha Quinca, devido ao

fato  de  ter  recebido  um rancho  de  Fabiano  para  votar  no  candidato  a  Prefeito,

Maninho Trevisan, e ter votado no candidato Miguel, conforme constou da fl. 81. 

Outro fato que corrobora os acima narrados, no sentido de que houve

captação ilícita de sufrágio, mediante a entrega de rancho a pedido do então prefeito

Trevisan,  é  que  no  pleito  de  2016,  diferentemente  do  ocorrido  nas  eleições

anteriores  (2008,  2012,  2013),  o  PP não foi  vencedor  na  localidade  de  Quinca,

conforme indica o gráfico constante da inicial (fl. 05). Ao contrário, nas eleições de

2016, o quinze, atingiu votação superior ao onze, com uma diferença que chegou a

40 votos. 

Evidente que o fato de ter sido a primeira vez que Partido 15 venceu as

eleições na localidade de Quincas, por si só, não leva à conclusão de que houve

compra de votos por parte do candidato a prefeito Trevisan. No entanto, esse fato,

somado às demais provas trazidas aos autos, como a gravação ambiental de fls. 74-

75, que deve ser considerada lícita, e os depoimentos prestados em juízo por Arlei,

Marcos,  Fabiano e Tiago,  aliado ao registro  de ocorrência  da testemunha Tiago,

evidenciam um conjunto probatório firme acerca da ocorrência de captação ilícita de

sufrágio por parte do representado Trevisan, que contou com distribuição de rancho

por Fabiano, proprietário do Mercado Puntel. 

Lembrando  que  o  fato  de  a  testemunha  LAUREN  TEREZINHA
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BUTZKE REHBEIN, residente da Linha Quinca, ter negado o recebimento de rancho

pelo Mercado Puntel e ter afirmado que nada sabe a respeito de compra de votos,

não tem o condão de afastar as demais provas colhidas na presente representação.

Dessa forma, entendo comprovado o fato 01, que diz respeito à

configuração de captação ilícita de sufrágio, previ sta no art.  41-A, da Lei n.

9.504-97,  pelo  representado  Luiz  Affonso  Trevisan,  em  benefício  de  sua

candidatura à eleição majoritária pelo partido 15.

II.I.II. Da configuração de captação ilícita de suf rágio: entrega de vale rancho. 

Para  a  comprovação  da  prática  de  captação  ilícita  de  sufrágio  foi

juntado aos autos o vale de fl. 88, em que manuscrito: “Mercado Padilha” e “Coco”

com letra bastão, ou seja, letras separadas e maiúsculas. Para certificar-se de que a

palavra manuscrita no vale teria sido escrita por Carlos Volmir dos Santos, o Côco, a

magistrada de primeiro grau solicitou que o mesmo escrevesse o seu nome pelo

menos 3 vezes e também o seu apelido (fl. 987).

Acerca da alegada entrega de rancho e vale rancho, foram ouvidas as

seguintes testemunhas em juízo.

A testemunha MARIA FRANCISCA FÁTIMA DE SOUZA, ouvid a em

juízo (CD de fl. 988), disse que reside no bairro P inhal. Que conhece Carlos, o

Côco. Que as suas vizinhas foram até sua casa ofere cer vale rancho, que teria

sido ofertado pelo vereador Tuki. Que recebeu dois vales de R$ 80,00. Que lhe

pediram para votar no vereador Tuki. Que o rancho f oi  retirado no mercado

Padilha e no mercado Bom Vizinho. Que teria que usa r um adesivo do vereador

do 15. Que Côco foi até sua casa e colocou o seu no me, Côco, no vale para ter

validade. Que Côco era cabo eleitoral do vereador T uki do 15. Que Côco não
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pediu voto para o prefeito, apenas para o vereador Tuki. 

A testemunha VALÉRIA BORGES, ouvida em juízo (CD de  fl.  988),

disse que reside no bairro Pinhal.  Que conhece Carl os Volmir,  o Côco. Que

Côco fazia campanha no bairro para o Maninho e para  o Tuki. Que Côco lhe

procurou porque tinha o adesivo do 11 e estava com a água cortada. Côco lhe

disse que se quisesse água ligada tinha que trocar de prefeito para o do 15.

Côco pediu para votar no 15. Mora no bairro de Alen car. 

A testemunha ROSECLER MUSSART, ouvida em juízo (CD de fl. 988),

disse que mora no bairro Pinhal. Conhece Carlos Vol mir, o Côco. Disse que

Côco  trabalhava  para  o  15.  Que Côco lhe  procurou pa ra  oferecer  um vale

rancho no valor de R$ 80,00 para votar no Maninho e  no Tuki. Disse a Côco que

no 15 não votava. O vale era o pedaço de uma folha de caderno. Côco mandou

ela escrever o nome dela em cima e o nome dele emba ixo. Que isso aconteceu

umas três semanas antes das eleições. Fez a compra do rancho no mercado

Bom Vizinho. Disse que tinha o 11 na sua casa. Tiro u a folha de seu caderno.

Disse  que  Carlos  só  sabe  escrever  “Coco”.  Foi  ao  me rcado  e  retirou  a

mercadoria. Disse que sempre foi do partido 11. 

A testemunha LAURECI SANTOS PADILHA, ouvida em juízo (CD de fl.

988), disse que ele e sua esposa são proprietários do mercado Padilha. Disse que

não fez nenhum acordo com o candidato Maninho ou vereadores para a distribuição

de ranchos. Não tem conhecimento de distribuição de vales, ranchos e dinheiro no

seu mercado. Não recebeu nenhum vale de rancho, nem sua esposa. Disse que

houve diligência da polícia por ordem da justiça eleitoral em seu mercado. Disse que

na época da campanha não estava no mercado o tempo todo, somente a partir das

18 horas e nos finais de semana. Conhece Côco e não fez campanha para nenhum

vereador. Não reconheceu o vale de fl. 88.
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 CARLOS VOLMIR DOS SANTOS, ouvido em juízo como informante (CD

de fl. 988), disse que tem o apelido de Côco. Disse que não trabalhou como cabo

eleitoral para nenhum candidato. Não reconheceu o manuscrito de fl. 88. Reside no

bairro Pinhal e ajuda as pessoas da comunidade. Disse que “quem precisa procura o

Côco”. Escolheu apoiar Maninho e Armando. A sua esposa raspou a cabeça como

promessa para a eleição de Maninho e Armando. Tem a segunda série do ensino

fundamental. 

 SIRLEI DOS SANTOS, ouvida em juízo como informante (CD de fl. 988),

disse que é esposa de Carlos Volmir dos Santos, o Côco. É filiada ao PP, porém era

simpática à candidatura de Maninho e Tuqui. Reside no bairro Pinhal. Nem ela nem

Côco  fizeram campanha  ou  foram cabo  eleitoral.   Disse  que  Maninho  Trevisan

ajudou muito sua filha e que se Maninho e Tuki se elegessem iria raspar a cabeça.

Que sua filha trabalhou como empregada de Maninho Trevisan e que ficou devendo

obrigação a ele. Disse que recebeu oferta de “valor de comida” para troca de apoio,

simpatia eleitoral e que não aceitou. Disse que é vice-presidente do bairro e que é

referência  no  bairro.  Possui  dez  filhos.  Sua  escolaridade  é  5a  série  do  ensino

fundamental. 

FABIANO PUNTEL, ouvido em juízo como informante (CD de fl. 988),

disse  que  não  fez  campanha  eleitoral  para  nenhum  candidato.  Que  em  seu

supermercado não houve troca de vales.

A testemunha LAUREN TEREZINHA BUTZKE REHBEIN, ouvida em

juízo  (CD de  fl.  988),  disse  que  não  é  filiada  a  nenhum partido e  que  não  fez

campanha eleitoral  para nenhum partido.  Residia  na  Linha  Quinca na época da

campanha eleitoral. Não viu ninguém distribuindo rancho, nem Fabiano. Disse que

quem recebeu rancho  foi  Tiago  e  não ela.  Que Gorete  e  Junior  lhe  ofereceram
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dinheiro e não aceitou.  Que Tiago recebeu rancho de Gorete e Junior. Gorete e

Junior lhe ofereceram emprego para trabalhar na campanha de Miguel e Alencar.

Gorete e Junior lhe ofereceram dinheiro e rancho para votar em Miguel e Alencar. 

A testemunha ELISANIO BERNARDI, ouvido em juízo (CD de fl. 788),

disse que não é filiado a partido político e não fez campanha eleitoral. Disse que

fornece  verduras  para  o  supermercado  Treviso.  Seguidamente  abastece  o

supermercado Treviso. Durante a campanha eleitoral não viu ninguém abastecendo

veículo com ranchos. Disse que não faz entregas de mercadoria à noite, em nenhum

dia da semana. 

A testemunha CEZAR AUGUSTO ZUCHETTO, ouvida em juízo (CD de

fl.  788), disse que não é filiado a nenhum partido e não vez campanha eleitoral.

Nunca viu nenhum veículo carregado com rancho durante a campanha eleitoral no

depósito do mercado Treviso. Faz entrega de hortifruti no mercado Treviso. Que seu

filho também faz entregas de mercadorias no mercado Treviso.

A testemunha HEITOR CARLOS KOHLER, ouvida em juízo (CD de fl.

788), disse que não tem filiação partidária e não fez campanha eleitoral. Disse que

trabalha  com  equipamentos  de  combate  a  incêndio  e  presta  serviço  ao

supermercado  Treviso.  Que  durante  a  campanha  eleitoral  não  viu  veículos

carregando  ranchos  no  depósito  do  supermercado  Treviso.  Não  ouviu  falar  em

fornecimento de rancho em troca de votos. Nunca prestou serviços durante a noite,

apenas dentro do horário de expediente da empresa. 

A testemunha MARCELO VIEIRA DA TRINDADE , ouvida em juízo (CD

de fl. 788), disse que fornece óleo diesel aos geradores do supermercado Treviso.

Durante  a  campanha  eleitoral  entrou  no  pátio  do  supermercado  Treviso  para
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fornecimento de óleo diesel, mas nunca presenciou veículo carregado com rancho.

Nunca ouviu falar de fornecimento de rancho em troca de voto.

A testemunha HOAREZ DA ROSA FERREIRA, ouvido em juí zo (CD

de fl. 927), disse que recebeu um vale rancho de R$  80,00 de Taquara, que tem

um mercado no bairro Medianeira. Disse que em troca  Taquara disse que teria

que votar no 15 e que era o prefeito Maninho que es tava dando. Disse que

aceitou  o  rancho  porque  estava  precisando.  Disse  qu e  sua  mulher  foi  no

mercado e pegou carne. Disse que Taquara é funcioná rio da Prefeitura. Disse

que foram distribuídos uns quantos vales no Mediane ira. Taquara pediu para

ele  colocar  adesivo,  mas  não  colocou.  Não  quis  dize r  o  nome  de  outras

pessoas que teriam recebido o vale rancho. 

SÔNIA REGINA DE MORAES, ouvida em juízo como informante (CD

de fl. 927), disse que foi ameaçada na campanha eleitoral passada por Luiz Affonso

Trevisan e que registrou ocorrência. Disse que é filiada ao PP e que participou da

campanha  eleitoral.  Trabalhou  na  empresa  West  Coast  por  14  anos  e  decidiu

concorrer  à  vereadora.  Disse  que  depois  da  convenção  quando  seu  nome  foi

oficializado continuou a trabalhar na empresa West Coast, mas teria que cuidar o

que falava do prefeito Trevisan, que estaria ajudando muito a empresa. Que durante

a campanha eleitoral foi feita toda a pintura e a reforma do prédio em que funcionava

a fábrica da West Coast, que era da prefeitura. Disse que durante toda a campanha

tinha boatos de que se falasse mal do prefeito Maninho iria para a rua. Que uma

funcionária da empresa West Coast, chamada Vera Souza, lhe disse que o prefeito

já havia acertado a sua demissão, caso “ganhasse a Prefeitura”. Um mês antes das

eleições não poderia mais tratar com a Prefeitura. Disse que o Prefeito Maninho

visitou a empresa West Coast em campanha eleitoral e que a ela foi negado fazer

propaganda de sua candidatura à vereadora dentro da empresa. Que duas semanas

depois das eleições foi demitida, sendo alegado redução de custos, enquanto que
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no panfleto da campanha de Maninho dizia que a empresa estava crescendo, que ia

gerar 200 empregos em Sobradinho. Disse que somente ela foi demitida. Disse que

também  vieram  a  ser  demitidas  as  duas  pessoas  que  haviam  pedido  a  sua

demissão, o gerente Marcus Sérgio e o diretor Antônio Rocha. Acredita que sua

demissão teve influência política. Disse que saiu da empresa em 17 de outubro. 

A testemunha Edemar Soares Antunes, ouvida como testemunha (CD

de fl.  927),  disse que é filiado ao PP e não participou ativamente da campanha

eleitoral das últimas eleições. Disse que na semana anterior às eleições foi gravado

grande  movimento   no  depósito  do  supermercado  Treviso  na  parte  da  tarde

somente.  Não  viu  o  que  estavam  carregando  ou  descarregando.  Disse  que  o

movimento começou na quarta e havia veículos de pessoas que conhecia, como

Bruno e Dirceu. Disse que sua casa fica nos fundos do mercado Treviso. 

A testemunha ALMEDO COSTA, ouvida em juízo (CD de fl. 928), disse

que viu a entrega de rancho na Baixada.  A combi da entrega de rancho era do

mercado do Maninho. Houve entrega para o seu cunhado, que é pobre e são 9

pessoas  na  família.  Houve  entrega  de  carne,  pão,  comida.  Seu  cunhado  não

costumava comprar  no mercado Treviso.  Houve  a  entrega de rancho em caixas

doadas pelo prefeito Maninho em troca de voto. São 8 votos na família. A entrega foi

gratuita e foi no sábado antes da eleição. Não recebeu nenhuma vantagem para

estar em juízo. 

Assim,  dos  testemunhos  acima,  colhe-se  que  Maria  Fr ancisca

Fátima de Souza, Rosecler Mussart e Hoarez da Rosa Ferreira confirmaram o

recebimento de oferta de vale rancho no valor de R$  80,00 cada em troca de

voto para o candidato Maninho Trevisan.
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Para  corroborar  com  as  afirmações  das  testemunhas  a cima

mencionadas  sobre  a  oferta  e  recebimento  de  vale  ra ncho,  a  testemunha

Almedo Costa afirmou que seu cunhado também recebeu  rancho do mercado

Treviso, em troca de voto para o candidato Maninho Trevisan. 

Também reforçam os depoimentos de entrega de rancho  e vale

rancho  a  estranha  movimentação  no  depósito  do  merca do  Treviso,  de

propriedade do candidato Maninho Trevisan, desde a quarta da véspera das

eleições, testemunhada por Edemar Soares Antunes, c uja casa localiza-se nos

fundos do mercado Treviso.

Além do rancho e  vale  rancho,  houve  oferta  de  relig ar  a  água,

conforme  afirmado  pela  testemunha  Valéria  Borges,  c aso  trocasse  sua

intenção de voto para o quinze, em favor dos candid atos Maninho Trevisan e

Tuki.

Dessa forma, entendo que há prova suficiente da oferta de rancho e

vale  rancho  em  troca  de  voto  para  o  quinze.  Resta,  portanto,  examinar  se  os

representados Luiz Afonso Trevisan,  o Maninho Trevisan,  e Armando Mayerhofer

participaram direta ou indiretamente da pática de captação ilícita de sufrágio ou se,

ao menos, tinham conhecimento dessa prática em seu favor. 

De acordo  com a  prova  testemunhal  colhida  nos  autos ,  restou

evidente  que  Carlos  Volmir  dos  Santos,  o  Côco,  e  su a  esposa,  Sirlei  dos

Santos, são lideranças na comunidade e estavam apoi ando a candidatura dos

representados.  

Nesse  sentido,  o  próprio  Côco,  indagado  acerca  de  q ual  partido

estava apoiando, disse ser o quinze. Também a espos a Côco, Sirlei, cofirmou
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que era simpatizante à candidatura dos representado s e que se se sentia grata

pela ajuda que Luiz Affonso tinha prestado à sua fi lha.  

Chama atenção,  inclusive,  que Sirlei  chegou a fazer  promessa de

raspar  sua  cabeça,  caso  os  representados  se  sagrass em  vencedores  nas

eleições,  o  que  acabou  se  concretizando,  conforme  s e  depreende  do  seu

depoimento prestado em juízo, bem como da fotografi a anexada à inicial (fl.

09),  juntamente  com  a  postagem  na  página  de  Armando  Mayerhofer  no

facebook, em que constou a seguinte mensagem:

Muito  obrigado  ao  Coco,  a  Sirlei  e  toda  sua  família  do  Bairro

Pinhal que sempre foram 11 e que nesta eleição fora m de 15. A

amiga Sirlei prometeu raspar a cabeça se o 15 ganha sse e aí está

a prova que cumpriu a promessa. 

Note-se que a testemunha Maria Francisca Fátima de Souza chegou

a  afirmar  que  para  o  vale  rancho  ter  validade  seria  necessário  que  Côco

colocasse seu nome no vale. Também a testemunha Ros ecler Mussart disse

que Côco lhe pediu para escrever o seu nome e ele e screveu o dele no vale

rancho.  

Importante, ainda, referir que Luiz Affonso Trevisa n é proprietário

do mercado Treviso,  o mesmo que estaria entregando rancho para o cunhado da

testemunha Almedo Costa.  Também a movimentação intensa desde a quarta-

feira anterior às eleições no depósito do mercado T reviso , afirmada por Edemar

Soares  Antunes,  confirma  que  os  representados  tinham  ciência  da  entrega  de

ranchos. 
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Nesse ponto, merece destaque o fato de que as testemunhas ouvidas em

juízo, como Heitor Carlos Kohler e Marcelo Vieira da Trindade, negaram sua entrada

no  depósito  fora  do  horário  de  expediente  do  mercado  Trevisan  para  prestar

serviços.

Assim, a estranha movimentação no depósito do merca do Treviso na

semana anterior às eleições, com carregamento de ca rga fora do horário de

expediente,  avistada  pela  testemunha  Edemar  Soares  Antunes  corrobora  a

afirmação de entrega de rancho.  Além disso, após as eleições, nos mesmos dias e

horários não teria havido mais a entrada e saída de veículos do depósito.

Deve ser provido, portanto, o recurso dos represent antes, para que

seja reconhecida a prática de captação ilícita de s ufrágio, prevista no art. 41-A

da Lei n. 9.504-97, pelos representados.

II.I.III.  Da  configuração  de  captação  ilícita  de  su frágio:  oferecimento  de

vantagem pessoal

 Em suas razões recursais, os representantes alegam que a sentença foi

omissa em relação ao oferecimento de vantagem pessoal pelo representado Affonso

Trevisan à eleitora Marieli  Rodrigues. Alega que, para a comprovação do fato, foi

juntado pelo Conselho Tutelar o documento de fls. 979-984, bem como a ata notarial

de fls. 121-123. 

Em consulta aos autos, verifica-se que a sentença não foi omissa em

relação  a  esse  fato,  mas  sim,  considerou  ilícita  a  prova  trazida  aos  autos,

consistente na gravação descrita na ata notarial de fls. 121-123, considerando que a

captação  ambiental  teria  ocorrido  em  local  com  expectativa  de  privacidade  e
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confiança  e  sem  o  conhecimento  dos  interlocutores,  por  motivos  estritamente

eleitorais.  (fl. 1.233).

Em relação ao documento juntado à fl.  124,  lavrado pelo  Conselho

Eleitoral, entendeu o magistrado que:

Quanto ao fato, os representantes acostaram Ata notarial (fls. 121/123)

e cópia da ata do Conselho Tutelar (fl. 124).

Com  relação  a  gravação  descrita  na  ata  notarial,  reporto-me  ao

disposto nos Fatos 01 e 02 quanto a ilicitude da prova, considerando

que  a  captação  ambiental  ocorreu  em  locais  com  expectativa  de

privacidade e confiança e sem o conhecimento dos interlocutores, por

motivos estritamente eleitorais.

Assim, acolho a manifestação do Ministério Público e declaro a ilicitude

da prova.

O  documento  lavrado  pelo  Conselho  Tutelar  (fl.  124)  contém  as

seguintes informações:

“Veio  até  o  CT  MARIELI  RODRIGUES  relatando  que  no  mês  de

setembro  recebeu  a  visita  do  prefeito  LUIZ  AFONSO TREVISAN e

algumas  pessoas  em  sua  residência,  onde  a  mesma  chegou

perguntando  se  estava  tomando  muito  chá  de  losna,  e  também

perguntando se o Conselho tinha ajudado ter sua filha de volta sendo

que teve aquela situação onde a mãe ganho um bebê e deixa-o no

mato e  o Conselho entrega para a mãe de volta  e  no caso dela  o

Conselho não faz nada, segundo MARIELI o LUIZ AFONSO disse que
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seria um caso de ir para a rádio. MARIELI disse ainda que o prefeito irá

ajudá-la  ter  sua  filha  de  volta  nem  que  tenha  que  contratar  dois

advogados  e  também  irá  chamar  o  CT  para  saber  disso  tudo.

Explicamos a MARIELI que as decisões que vem do MP e da Juíza nós

aceitamos  e  que  quando  foi  entregue  sua  filha  MARIA a  sua  tia

TEREZA foi dito que quando provasse que tinha se tratasse e estava

boa ia ter a sua filha.”

Importante destacar que o referido documento está acobertado pelo

sigilo,  considerando  que  se  trata  de  ato  praticado  pelo  Conselho

Tutelar,  o que ensejou a  Notícia  de fato  nº  01894.000.028/2016 do

Ministério Público, conforme referido à fl. 1168.

Ao  ser  ouvida  em  juízo,  a  Conselheira  Tutelar  CATARINA BRIDI,

afirmou que as cópias dos registros dos livros do Conselho Tutelar são

fornecidos apenas por meio judicial. Reconheceu o documento de fl.

124 como sendo cópia do livro de registros do Conselho Tutelar e disse

que conhece Marieli Rodrigues, em face dos atendimentos prestados

em favor da filha menor, MARIA VITÓRIA. Declarou que:

“(...)

Defesa: A senhora teve atendimento com relação a essa criança dela

durante  a  campanha  eleitoral  ou  após  a  campanha  eleitoral?  Teve

contato com a MARIELI?

Testemunha: Eu só tive um com... a MARIELI, após as eleições, um dia

ela  chegou lá,  me ameaçou,  tá?  E  eu  liguei  pra  AGNARA aqui  do

fórum, tá? E ela pediu que essa moça viesse até aqui, tá? Ela voltou,
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retornou daqui do fórum, foi lá me pedir desculpas e disse que não

voltaria mais no Conselho, que o processo dela ela teria que vim aqui

no fórum.

Defesa: Alguma vez, dona CATARINA, a MARIELI referiu pra senhora,

nesse  atendimento,  que  ela  teria  recebido  proposta  de  vantagem,

alguma coisa, por parte do LUIZ AFFONSO TREVISAN, prefeito?

Testemunha:  Não.  Primeiro  lugar  que o  Conselho Tutelar  não trata,

nunca falou nada em política lá dentro. Não.

Defesa: nunca recebeu nenhuma queixa, como diz, da dona MARIELI?

Testemunha: Não. Não.

Defesa:  a  senhora,  nessa  ata  aqui,  lembra  pela  letra,  sabe  quem

poderia ter feito esse registro dos conselheiros?

Testemunha: Não. Não, porque não, não sei.

Defesa: Quem estaria de, na escala nesse dia?

Testemunha: Ah eu não sei nem que... eu não sei o que aconteceu.

Defesa: Não tem o... aqui eu não consigo visualizar a data, doutora.

(...)
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Juíza:  A senhora  pode  olhar  aqui,  acho  que  aqui  também não  vai

aparecer a data. Aonde que a senhora viu data doutora?

Defesa: Não tem data (inaudível)

Juíza: Não tem data. Então tá, a senhora pode levantar e olhar aqui a

página 124.

Testemunha: É que, é assim oh, aqui em cima que a gente coloca o

plantão e a data e as conselheiras que tão naquele dia.

Juíza: Em cima?

Testemunha: É. Aqui não tem, eu não sei.

Juíza: Não consegue visualizar?

Testemunha: Não, e nem sei que dia foi, não sei.

Juíza: nem eu consigo.

Testemunha: Porque nós trabalhamos, cada dia trabalhamos em 02.

Defesa: Dona CATARINA, a senhora lá no, aqui no Conselho Tutelar,

visualizou alguma solicitação judicial ou do Ministério Público Estadual

para extração de cópia desta ata?

Testemunha: Não.
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(...)

Representante:  A  senhora  referiu  que  não  recebeu  a  queixa  da

MARIELI, não fez nenhum registro.

Testemunha: Não, não.

Representante: A senhora. Tá. E outro colega registrou ou a senhora tá

afirmando que o Conselho não registrou?

Testemunha: Se tem ali o xerox é porque alguém registrou, mas quem

foi que registrou eu não posso afirmar, porque eu não fui.

(...)

Representante: Mas, sobre, especificamente, este fato que está sendo

tratado no processo, a senhora tem algum conhecimento?

Testemunha: Não.

(...)¿

A  informação  das  fls.  980/984  refere  que  a  ata  mencionada  foi

elaborada pela conselheira MARIA GORETE MONTEIRO, e que no dia,

além  desta,  estavam  as  conselheiras  LIZÉLIA  BECKER  VIEIRA e

VERACI ROSO DA ROCHA.

Desta  forma,  do  que  consta  nos  autos,  tenho  que  não  restou

comprovada  a  alegada  oferta  de  vantagem  pessoal  feita  pelo

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - Fone (51) 3216-2000
CEP 90010-395 – Porto Alegre/RS  -  http://www.prers.mpf.mp.br

Num. 48197887 - Pág. 45Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:28
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432799800000045995376
Número do documento: 20113022432799800000045995376

Num. 13843861 - Pág. 51



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL 

representado em favor de Marieli Rodrigues, não havendo elementos

concretos e seguros acerca de suas circunstâncias, razão pela qual,

improcede a representação no ponto.

Primeiramente, quanto ao documento de fl. 121, trata-se de ata notarial

em que transcrito   conteúdo de um CD apresentado pelo  representante  Alencar

Furlan. 

No entanto, não é possível extrair do conteúdo da ata notarial,  se o

áudio  foi  gravado por  um dos  interlocutores,  se  houve  autorização  de  quem foi

gravado e se o local da gravação era público ou privado. Por essa razão, deve ser

mantida a sentença no ponto em que considerou ilícita a gravação ambiental. 

Quanto ao documento de fl. 124, lavrado pelo Conselho Tutelar, cujo

teor  foi  transcrito  acima,  em  que  Marieli  Rodrigues  relata  fato  que  em  tese

caracteriza captação ilícita de sufrágio, cumpre tecer as seguintes considerações.

De  acordo  com as  informações  prestadas  pelo  Conselho  Tutelar  a

respeito  do documento juntado à fl.  124,   de fato  houve  o  atendimento da Sra.

Marieli  Rodrigues,  sendo  que  estavam  na  sala  as  Conselheiras  Maria  Gorete

Monteiro,  Lizélia  Becker  Vieira  e  Veraci  Roso da Rocha  (fl.  991-992).  Ainda,  de

acordo com as informações prestadas pelo Conselho Tutelar, por se tratar de um

caso  delicado,  foi  acionado  o  Colegiado  para  uma  reunião,  a  fim  de  tomar  as

medidas cabíveis, tendo sido lavrada a ata do dia 11-10-2016 (fl. 993-994).

O Conselho Tutelar, inclusive, juntou cópia da ata de atendimento da

Sra. Mariele (fl. 995), com idêntico conteúdo à ata de fl. 124.
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Assim, a ata de fl.  124 faz prova da captação ilíci ta de sufrágio

pelo representado Affonso Trevisan, que fez promess a de “ajudar Mariele a ter

sua filha de volta, nem que tivesse que contratar d ois advogados e também iria

chamar o Conselho Tutelar para saber disso tudo”, n o mês de setembro, em

pleno período de campanha eleitoral.

Veja-se que, ainda, que a ata de fl. 121 não seja considerada prova

lícita  para  a  comprovação  da  captação  ilícita  de  sufrágio  por  parte  de  Affonso

Trevisan,  nela  consta  que  Marieli  “não  era  do  partido  de  Maninho”  e,  por  esse

motivo, teria recebido a visita do candidato em sua residência com  o objetivo de

cooptar seu voto, conforme constou da ata de fl. 124.

Em relação à oitiva da testemunha Marieli Rodrigues, foi homologada a

sua desistência, conforme ata de audiência de fl. 925.

Dessa  forma,  em  que  pese  Marieli  não  tenha  vindo  a  juízo

confirmar  o  fato  narrado  ao  Conselho  Tutelar,  enten do  que  o  documento

registrado por este Conselho (fl. 124) é hábil a co mprovar a captação ilícita de

votos. 

II.I.IV. Da configuração de conduta vedada: propaga nda institucional, art. 73,

VI, b, da Lei n. 9.504-97

 

O juízo  de  primeiro  grau  reconheceu  a  prática  de conduta  vedada,

prevista no art.  73,  VI,  b,  da Lei  n.  9.504-97, pelos representados,  em razão da

publicação na página do facebook referida na inicial (fl. 17) e na ata notarial (fls. 198-

199). Segundo o magistrado, referida publicação teve o intuito de promoção pessoal

dos agentes públicos, na medida em que o candidato Armando compartilhou referida

postagem, ferindo o princípio da impessoalidade.
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Cabe, portanto, transcrever o conteúdo da referida postagem, extraída

da página de Sobradinho-RS  no facebook, do dia 08 de julho (fl. 17):

A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto está

investindo  230  mil  reais  em  melhorias  nas  estruturas  físicas  das

escolas  municipais,  as  quais  estão  recebendo  pintura  interna  e

externa, reforma de banheiros, troca de piso, manutenção dos ginásios

de  esportes,  fechamento  com  cerca  de  PVC  e  aquisição  de

equipamentos. Na Escola Dr. Adolpho Sebastiany, do Bairro Vera Cruz

foi  ampliada  a  cozinha,  sala  dos  professores  e  os  banheiros.  Nas

Escolas de Educação Infantil  está sendo feita a substituição do piso

comum por laminado,  que serve como isolante  térmico,  ajudando a

manter  a  temperatura  ambiente.  Foram  adquiridos  materiais

pedagógicos e brinquedotecas e ofertadas formações continuadas as

todos  os  profissionais  da  rede  municipal  de  ensino.  Está  sendo

construída uma nova escola ao lado do Polo de Educação, no valor de

R$ 1.200.000,00 e quadras poliesportivas cobertas no Bairro União,

Campo  da  Aviação  e  no  Bairro  Pinhal  –  obra  esta  já  concluída.

Também foi terminado o  ginásio Castelão e a quadra do Ginásio da

Fejão  e  serão  construídas  três  quadras  esportivas  com  rede  nos

bairros Peões e Copetti, e em Linha Apolinário.

Segundo  se  depreende  da  postagem acima transcrita,  efetivamente

houve violação ao art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504-97.

Nessa linha de entendimento, cumpre transcrever excerto da sentença,

que concluiu pela configuração de publicidade de caráter institucional  (fls.  1.247-

1.250):
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A referida publicação se encontra acostada na fl. 17 da inicial e na Ata

Notarial de fls. 198/199, na qual se constata que se trata de perfil de rede

social denominado “Sobradinho-RS”, criada com o objetivo de divulgar os

acontecimentos vinculados ao Município.

Consta  na referida Ata  que,  na data  de 08/07/2016,  às 11h25min,  foi

realizada a publicação da matéria objeto da representação, da qual houve

18  compartilhamentos,  dentre  eles  pelo  representado  Armando

Mayerhofer, na mesma data.

Resta,  assim,  caracterizada a publicidade de matéria  com o intuito de

promoção pessoal dos agentes públicos, na medida em que o candidato

ARMANDO  compartilhou  a  referida  postagem,  ferindo  o  princípio  da

impessoalidade.

Como bem referido pelo Ministério Público (fl. 1176),

a vedação prevista na Lei das Eleições deve ser compatibilizada com a

norma  do  art.  37,  §  1º,  da  Constituição  da  República,  que  admite  a

publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos

públicos, desde que revestidos de caráter educativo, informativo ou de

orientação  social,  dela  não  podendo  constar  nomes,  símbolos  ou

imagens  que  caracterizem  promoção  pessoal  de  autoridades  ou

servidores públicos.

A divulgação de “notícias”  em sites oficiais  de órgãos públicos tem o

caráter quase inerente de “publicidade institucional”. A prática evidencia

que,  em  geral,  as  informações  expostas  têm  viés  favorável  à

Administração, relatando feitos sob um ângulo positivo.  Daí o rigor da
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proibição  da  Lei  Eleitoral,  por  presumir  que  esse  tipo  de  publicidade

(ainda  que  gratuita),  em  período  pré-eleitoral,  tende  a  favorecer  os

candidatos  da  situação,  que  supostamente  darão  continuidade  às

políticas públicas noticiadas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme a

lição de RODRIGO LÓPEZ ZILIO, in Direito Eleitoral, Porto Alegre, Ed.

Verbo Jurídico, 5.ed., 216, p. 615:

“O art. 73, VI, b, da LE proíbe que, no trimestre anterior ao pleito, seja

efetuada publicidade institucional na circunscrição. Portanto, a regra é a

vedação  ampla  e  irrestrita  à  propaganda  institucional  no  período

proscrito. Para a caracterização do ilícito é desnecessário exigir qualquer

reflexo  da  publicidade  no  processo  eleitoral.  Com  efeito,  a  norma

proibitiva  é  clara:  veda-se,  no  período  glosado,  toda  a  publicidade

institucional,  e  não  apenas  a  propaganda  institucional  com  caráter

eleitoral. Como assentado pelo TSE: a) é `desnecessária a verificação de

intuito eleitoreiro” para a configuração dessa  conduta vedada (Agravo

Regimento  em Agravo  de  Instrumento  nº  719-90  -  Rel.  Min.  Marcelo

Ribeiro  -  j.  04.08.2011);  b)  a  divulgação  do  nome  e  da  imagem do

beneficiário  da  propaganda institucional  não  é  requisito  indispensável

para a configuração de conduta vedada pelo art.  73,  VI,  b,  da  Lei  nº

9.504/97” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 999878-

81 - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior ¿ j. 31.03.2011); c) a proibição de

publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição possui

natureza  objetiva  e  configura-se  independentemente  do  momento  em

que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período

vedado e  o fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do

Governo do Paraná no twitter, rede social de cadastro e acesso gratuito,
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não afasta a ilicitude da conduta (Recurso Especial Eleitoral nº 1421-84

¿ Rel. Min. João Otávio Noronha ¿ j. 09.06.2015).”

Somado a isso, a referida matéria foi compartilhada por Luciana Siman

em  23/09/2016,  conforme  fl.  199,  a  qual,  inclusive,  compartilhou  na

mesma data  outra  matéria  publicada  pela  página  de  Sobradinho-RS,

referente a trabalhos de recuperação das estradas rurais em Granja do

Silêncio,  onde  há  menção expressa  ao  nome  do  representado  (LUIZ

AFFONSO TREVISAN), com o título “Vote 15” atribuído pela servidora.

Todavia, consoante documento de fl. 853, LUCIANA estava em gozo de

férias,  razão  pela  qual,  atípica  a  conduta  especificamente  quanto  à

postagem de fl. 200 para a servidora, o que, no entanto, não beneficia

os representados.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES  2014.  RECURSOS  ORDINÁRIOS.  AÇÃO  DE

INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.  PUBLICIDADE

INSTITUCIONAL.  GOVERNADOR,  VICE-GOVERNADOR  E

SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  PUBLICIDADE  INSTITUCIONAL.

CONDUTA VEDADA DO ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97, ABUSO DE

AUTORIDADE  (ART.  74  DA LEI  9.504/97)  E  ABUSO  DE  PODER

POLÍTICO  (ART.  22  DA  LEI  COMPLEMENTAR  64/90).  CONDUTA

VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.1. O fato narrado na ação de

investigação  judicial  eleitoral  consiste  na  veiculação  de  notícias

referentes ao governo do Distrito Federal no site da Agência Brasília,

canal institucional do GDF e em página do Facebook, nos três meses

que antecederam o pleito. 2. Ainda que se alegue que as publicações
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questionadas  veicularam  meras  notícias,  resultado  de  atividades

jornalísticas da administração pública, a publicidade institucional não se

restringe apenas a impressos ou peças veiculadas na mídia escrita,

radiofônica e televisiva, porquanto não é o meio de divulgação que a

caracteriza,  mas,  sim,  o  seu  conteúdo e  o  custeio  estatal  para  sua

produção e divulgação. 3. O art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 veda, no

período de 3 meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade

institucional,  excetuando-se  apenas  a  propaganda  de  produtos  e

serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e

urgente  necessidade  pública,  reconhecida  previamente  pela  Justiça

Eleitoral.  4.  As  notícias  veiculadas  não  se  enquadram  nas  duas

exceções legais, estando caracterizada a conduta vedada que proíbe a

veiculação  de  publicidade  institucional  no  período  proibitivo.  5.  É

evidente que o governo do Distrito Federal, no período crítico vedado

pela legislação eleitoral, prosseguiu com a divulgação na internet (rede

social  e  sítio  eletrônico)  de  inúmeras  notícias  que  consistiram  em

publicidade institucional, sem passar pelo crivo da Justiça Eleitoral, que

poderia, em caráter preventivo, examinar se elas se enquadravam na

hipótese  de  grave  e  urgente  necessidade  pública  exigida  para  a

pretendida veiculação em plena campanha eleitoral. 6. A jurisprudência

deste Tribunal firmou-se no sentido de que o chefe do Poder Executivo

é  responsável  pela  divulgação  da  publicidade  institucional,

independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição

zelar  pelo seu conteúdo (AgR-RO 2510-24,  rel.  Min.  Maria Thereza,

DJe de  2.9.2016).7.  Ademais,  igualmente pacificada a orientação de

que a multa por conduta vedada também alcança os candidatos que

apenas se beneficiaram delas, nos termos dos §§ 5º e 8º do art. 73 da

Lei 9.504/97, ainda que não sejam diretamente responsáveis por ela,

tal como na hipótese de vice-governador. ABUSO DE AUTORIDADE.
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ART. 74 DA LEI 9.504/97.8. A caracterização do abuso de autoridade,

na espécie específica e tipificada no art. 74 da Lei 9.504/97, requer seja

demonstrada, de forma objetiva, afronta ao disposto no art. 37, § 1º, da

CF, ou seja, exige que haja ruptura do princípio da impessoalidade com

a menção na publicidade institucional a nomes, símbolos ou imagens

que  caracterizem  promoção  pessoal  ou  de  servidores  públicos.

Precedentes.  9.  Não  ficou  comprovada  a  utilização  de  imagens  ou

símbolos  que  caracterizem  a  promoção  pessoal,  necessária  para

configurar o abuso do poder de autoridade tipificado no art. 74 da Lei

9.504/97. ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 22 DA LC 64/90.10. O

abuso do poder político, de que trata o art.  22, caput, da LC 64/90,

configura-se  quando  o  agente  público,  valendo-se  de  sua  condição

funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade

da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura

ou de terceiros. Precedentes.11. As circunstâncias do caso concreto se

revelaram graves, nos termos do que preconiza o inciso XVI do art. 22

da LC 64/90, porquanto:a) embora tenha se consignado no Portal de

Governo a vedação legal quanto à publicidade institucional, constou-se

no sítio eletrônico um link de acesso à página da agência de notícias

em que se prosseguia difundindo notícias de cunho institucional; b) não

se  tratou  apenas  de  um fato  isolado,  mas  de  centenas  de  notícias

configuradoras de publicidade institucional; c) foram elas veiculadas em

julho e nos meses relativos à campanha eleitoral (agosto e setembro);

d) as matérias diziam respeito,  diversas delas,  a áreas  sociais e de

interesse do eleitorado; e) algumas matérias chegaram a  enaltecer a

administração  dos  investigados.12.  Não  mais  se  exige,  para  o

reconhecimento  da  prática  abusiva,  que  fique  comprovado  que  a

conduta  tenha  efetivamente  desequilibrado  o  pleito  ou  que  seria

exigível a prova da potencialidade, tanto assim o é que a LC 64/90,
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com a alteração advinda pela LC 135/2010, passou a dispor: "Para a

configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de

o  fato  alterar  o  resultado  da  eleição,  mas  apenas  a  gravidade  das

circunstâncias que o  caracterizam".13.  Mesmo que tais  notícias não

tenham  o  nome  das  autoridades,  fotos  ou  símbolos  nem  tenham

mencionado  a  eleição,  a  lei  eleitoral  é  expressa  ao  vedar  a

continuidade de publicidade de caráter  institucional,  justamente para

não privilegiar mandatários no exercício de seus cargos eletivos, que

permanecem  na  condução  da  administração  mesmo  na  disputa  à

reeleição. 14. Não demonstrada a participação do candidato ao cargo

de vice-governador no ilícito apurado, não é possível lhe impor a pena

de  inelegibilidade  em  decorrência  do  abuso  do  poder  político.

Precedentes. Recurso ordinário do governador e do secretário estadual

de publicidade institucional  parcialmente provido, com o afastamento

do  abuso  de  autoridade  de  que  trata  o  art.  74  da  Lei  9.504/97,

mantendo-se o reconhecimento da conduta vedada do art. 73, VI, b, da

Lei  9.504/97  e  a  consequente  imposição  de  multa,  bem  como  a

declaração de inelegibilidade, em face do abuso do poder político de

que trata o art. 22 da LC 64/90. Recurso ordinário do vice-governador

parcialmente provido, para afastar o abuso de autoridade de que trata o

art. 74 da Lei 9.504/97, bem como a declaração de inelegibilidade, por

abuso do poder político (art. 22 da LC 64/90), diante da ausência de

responsabilidade  no  fato  apurado,  mantendo  a  aplicação  da  multa

decorrente  da  conduta  vedada  do  art.  73,  VI,  b,  da  LC  9.504/97.

(Recurso  Ordinário  nº  172365,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  ADMAR

GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 40,

Data 27/02/2018, Página 126/127)
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ELEIÇÕES 2016.  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. CONDUTA

VEDADA.  PROPAGANDA  INSTITUCIONAL.  PÁGINA  OFICIAL  DA

PREFEITURA. FACEBOOK. DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS

PELA  ADMINISTRAÇÃO.  PERÍODO  VEDADO.  APLICAÇÃO  DE

MULTA INDIVIDUAL DE R$ 5.320,50 NA ORIGEM. REITERAÇÃO DOS

ARGUMENTOS  EXPENDIDOS  NAS  RAZÕES  DO  AGRAVO.

DECISÃO  REGIONAL  EM  CONFORMIDADE  COM  A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.  AGRAVO  AO QUAL SE  NEGA

PROVIMENTO.1. (...) 2. A jurisprudência desta Corte assinala a ilicitude

da conduta consistente na publicação de notícias inerentes aos feitos

da Administração Pública, em período vedado, na página do Facebook.

Além disso, o fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de

cadastro  e  acesso  gratuito  não  afasta  a  ilicitude  da  conduta

Precedente:  REspe  1490-19/PR,  Rel.  Min.  JOÃO  OTÁVIO  DE

NORONHA, DJe de 5.11.2015.3. (...) 6. Agravo Interno ao qual se nega

provimento. (Agravo de Instrumento nº 16033, Acórdão, Relator(a) Min.

Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça

eletrônico, Data 11/10/2017)

Desta forma, diante do exposto, tenho que restou configurada a prática

de conduta vedada pelo art. 73, inciso VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 pelos

representados, merecendo acolhida a representação neste ponto.

 

De fato, a publicação acima transcrita beneficiou os representados na

disputa à reeleição e violou a isonomia entre os candidatos ao pleito majoritário,

mormente porque ocorrida no período de três meses que antecederam às eleições

de 02 de outubro de 2016. 
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Além disso, o representado Armando curtiu a referida publicação, o que

demonstra que o mesmo dela teve ciência.

Correta a sentença, portanto, no ponto em que entendeu configurada a

prática de conduta de vedada, prevista no art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504-97.

II.I.V Da configuração de conduta vedada: usar serv iços de servidor público

para comitês de campanha eleitoral durante horário de expediente, art. 73, III,

da Lei n. 9.504-97

O  juízo  de  primeiro  grau  reconheceu  o  uso  de  servidores

comissionados  para  praticar  atividades  de  campanha  eleitoral,  em  horário  de

expediente, em violação ao art. 73, III, da Lei n. 9.504-97, nos seguintes termos (fls.

1.250-1.255):

Os representantes alegaram que os representados usaram do serviço dos

servidores públicos durante o horário de expediente normal para a realização

de campanha eleitoral, sem que estivessem licenciados. Disseram que no dia

29/09/2016,  às  10h17min,  as  servidoras  Beloni  Turcato  e  Saionara  Soder

estavam  na  frente  da  Rádio  Sobradinho  realizando  manifestação  com

bandeiras e de forma verbal,  ocasião em que acontecia o debate eleitoral

entre os candidatos, sendo que após o debate, seguiram em caminhada pelo

centro da cidade em campanha em favor dos representados. Aduziram que

nos dias 16/08, 22 e 23/09/2016, a servidora Luciana Simam, em horário de

expediente, realizou campanha eleitoral e convites para comícios, em favor

dos  representados,  através  da  rede  social  Facebook,  o  que  também  foi

realizado  pela  servidora  Saionara  Soder,  nos  dias  16,  23  e  24/08/2016.

Alegaram  que  o  serviço  das  servidoras  foram  utilizados  com  desvio  de

finalidade, excedendo as prerrogativas consignadas no regimento e  normas

legais. Disseram que, passado o pleito eleitoral, os representados realizaram

uma série de demissões de servidores nomeados para cargos em comissão,

dentre  eles  as  servidoras  Luciana  Simam  e  Beloni  Turcatto.
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Os representados, por seu turno, defenderam a ausência de cedência dos

servidores públicos para atuar em comitê de campanha eleitoral de candidato,

partido  político  ou  coligação,  durante  o  horário  de  expediente  normal.

Disseram que as servidoras Luciana, Saionara e Beloni eram detentoras de

cargo em comissão, não se qualificando como servidoras públicas para fins

do art.  73, III  da Lei 9.504/97. Referiram que o primeiro representado não

tinha conhecimento da utilização,  por  servidores,  de acesso a rede social

Facebook, bem como que, durante o mês de setembro/2016, estava afastado

da Chefia  do Poder Executivo em razão de estar  no gozo de férias,  sem

qualquer  influência  nos  atos  referidos.  Quanto  ao  segundo  representado,

estava exonerado do cargo de Secretário desde junho/2016. Argumentaram

que a  participação das servidoras Saionara e Beloni  no ato  realizado em

frente a Rádio Sobradinho é de inteira responsabilidade das servidoras, não

havendo solicitação de participação pelos representados. Referiram que o ato

praticado  pelas  servidoras  não  pode  ser  considerado  suficiente  para

influenciar  o  resultado  do  pleito  eleitoral  e  afetado  a  igualdade  entre  os

candidatos.

Acerca do referido fato, às fls. 205/212 constam Ata Notarial e fotografias que,

segundo os representantes, são de servidores públicos realizando campanha

em horário de expediente, no dia 29/09/2016 às 10h17min, e postagens de

SAIONARA SODER, em tese, em 16/08/2016 às 13h16min, em 23/08/2016

às  15h07min,  em  24/08/2016  às  16h48min,  bem  como  postagens  de

LUCIANA SIMAN em 03/08/2016 às 09h39min, em 16/08/2016 às 14h40min,

em  22/09/2016  às  15h40min,  e  23/09/2016  às  14h20min.

Destarte, o fato acima descrito se enquadra, em tese, no inciso III do artigo 73

da  Lei  n.º  9.504/97,  que  de  maneira  específica,  visa  evitar  a  utilização

indevida  de  pessoal  da  Administração  Pública,  de  modo  que  interesses

políticos  prevaleçam em detrimento  do  bom andamento  da  administração

pública.  Veja-se:
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos

nos  pleitos  eleitorais:

[...]

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta

federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,

para  comitês  de  campanha  eleitoral  de  candidato,  partido  político  ou

coligação, durante o horário de expediente normal,  salvo se o servidor ou

empregado  estiver  licenciado;

Além disso, importante destacar que o artigo 73 da referida Lei disciplina as

condutas vedadas aos agentes públicos, que podem ser conceituadas como

espécie  de  abuso  do  poder  político  que  se  manifesta  através  do

desvirtuamento dos recursos materiais (incisos I, II, IV e § 10º do art. 73 da

Lei n.º 9.504/97), humanos (incisos III e V do art. 73 da Lei n.º 9504/97) e

financeiros  (incisos  VI,  “a”,  VII  e  VIII  do  art.  73  da  lei  n.º  9504/97).

Sobre  a  utilização  de  detentor  de  cargo  em  comissão  em  atividades  de

campanha  eleitoral,  oportuno reproduzir  comentário  de  RODRIGO LÓPEZ

ZÍLIO  sobre  o  tema  (Ob.  cit.,  pág.  520,  nota  n.  391):

No dia-a-dia da atividade forense, porém, a conduta vedada do art. 73, III, da

LE é praticada, mais comumente, pelos chamados “cargos em comissão”, os

quais,  de regra, não se submetem a cartão-ponto, tornando extremamente

difícil a eficaz aplicação da norma em apreço. Nesta situação, espera-se que

a  Justiça  Eleitoral  desempenhe,  com  veleidade,  a  função  de  zelar  pela

incolumidade do  pleito,  adotando  o  raciocínio  de  que,  se  o  servidor  está

“sempre  à  disposição”  da  Administração,  e  por  isso  não  tem  horário

determinado, não pode, enquanto “à disposição da administração”, praticar
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ato  de  campanha.

In casu,  tenho que restou suficientemente comprovado o ato imputado na

representação, pois, da análise dos documentos juntados, efetivamente, as

servidoras Luciana Siman, Beloni Turcatto e Saionara Soder se utilizaram do

seu horário de expediente laboral para praticar atos de campanha eleitoral em

favor  dos  representados.

Com relação a servidora Luciana Siman, realizou atos de campanha eleitoral

nos dias 03/08 às 09h39min, 16/08 às 14h40min, 22/09 às 15h40min, e 23/09

às  14h20min  (fls.  210/212).  Conforme o  documento  de fl.  853,  a  referida

servidora estava em gozo de férias por 20 dias, a contar de 12/09/2016, razão

pela  qual,  incide  a  norma  somente  nas  postagens  de  03  e  16/08.

Saionara Soder, por sua vez, realizou campanha eleitoral nos dias 16/08 às

13h16min, 23/08 às 15h07min, e 24/08 às 16h48min, conforme imagens de

fls. 209/210; e participou de manifestação em via pública no dia 29/09/2019

às  10h17min,  conforme  ata  notarial  de  fls.  205/207  e  fotografias  de  fls.

207/208.

A servidora Beloni Turcatto participou de manifestação em via pública no dia

29/09/2019  às  10h17min,  nos  termos  da  ata  notarial  de  fls.  205/207  e

fotografias  de  fls.  207/208.

Ao contrário do que alegado pelos representados, a ciência e aprovação dos

atos  praticados  pelas  servidoras  é  inconteste,  visto  que  o  segundo

representado “curtiu” duas das sete postagens de fls.  209/212, sendo que

ambos estavam presentes no debate realizado na rádio (fls. 205/208), o qual

contou com a presença dos servidores. Além disso, 03 das 07 postagens de

fls.  209/212 são compartilhamentos de página dos candidatos,  não sendo

crível alegarem desconhecimento do conteúdo desta,  bem como dos seus
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respectivos  compartilhamentos  por  servidores  em  horário  de  expediente.

Durante  a  instrução  processual  foi  ouvida  a  informante  JOSETE FÁTIMA

RAMIRES:

“(...)

Representante: JOSETE, o que a senhora tem pra relatar sobre o fato que a

senhora presenciou?

Informante: Bem, o fato é que nós estávamos em frente à Rádio Sobradinho,

escutando o debate dos partidos. Daí eu olhei e vi a chegada de secretários,

da senhora SODER né, a senhora BELONI, e um outro senhor alto que eu

não me recordo o nome, eles chegaram. Eu disse `mas que estranho em

horário de trabalho, né?', achei assim bem estranho e contra (inaudível) né.

Porque, acima de tudo eu sou cidadã e sou eleitor,  né? E eles tavam em

horário de trabalho. Daí atravessei a rua pra ver se tinham usado carro oficial,

mas não dava pra ver por causa do monte de gente, tinha bastante gente né

naquele... Daí eles, e eu tava com meu celular, daí eles me viram e disseram

`nós não estamos nos escondendo, pode tirar foto de nós aqui', daí eles se

colocaram né, assim um ao lado do outro né, e fizeram o gesto com a mão,

que era o número 15, e esperaram eu fotografar.

Representante: o que levou então a senhora a fotografar então foi a audácia

deles assim? O que a senhora sentiu?

Informante: (inaudível) eu me senti lesada diante da situação, porque acima

de tudo né, a gente paga imposto, a gente paga os funcionários né, pra eles

tá no serviço, no horário de serviço, tratando do interesse do povo.
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Representante: Dona JOSETE tinha uma grande aglomeração de pessoas

lá? Tinha muitas pessoas lá, do partido dos representados?

Informante: Tinha.

Representante: e essas pessoas que a senhora fotografou a senhora acha

que foram de... foi significativa a participação delas, assim elas influenciaram

assim naquele evento, naquele momento?

Informante: Com certeza.

Representante: A senhora sabe se eles realmente tavam trabalhando ou se

eles estavam lá licenciados ou de folga,  a senhora sabe informar  alguma

coisa nesse sentido? Se viu eles na prefeitura naquele dia?

Informante: Eu não estive na prefeitura, mas naquela semana eles estavam

trabalhando normalmente, só se foram dispensados naquele dia.

Representante: Eles ocupam que cargo na Prefeitura essas pessoas?

Informante:  Na  época,  a  senhora  SODER  né,  ela  era  secretária  da

administração,  a  senhora  BELONI  TURCATTO  é  da  Coordenadoria  da

Mulher, e um senhor era do... da de obras, lá do setor de obras.

Representante:  E a  LUCIANA SIMAN também trabalhava como cargo em

comissão?

Informante: Cargo em comissão, ainda, na época. ¿ fez sinal afirmativo com a

cabeça.

Representante: Na época, em cargo em comissão.
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(...)

Defesa: Dona JOSETE, a senhora é concursada da Prefeitura Municipal?

Informante: Sou concursada, professora concursada.

Defesa:  certo.  A senhora  confirma  então  que  as  pessoas  que  a  senhora

relatou e que fotografou, a SAIONARA, a BELONI, a LUCIANA, e o senhor

grande que eu também não lembro o nome, não são concursados? Eles são

concursados da prefeitura de Sobradinho, na época em cargo efetivo?

Informante: Na época, a senhora SODER era sim

Defesa: Concursada?

Informante: Não, concursada não, não tenho conhecimento.

Defesa:  se  essas  04  pessoas  que a  senhora  viu  participando  do  ato  do

debate, a senhora efetiva da Prefeitura?

Informante: Sou efetiva

Defesa: Concursada?

Informante: Concursada.

Defesa: E a senhora estava em horário de trabalho lá também?

Informante: Não, não estava em horário de trabalho. Meu turno, doutora, é no

turno da tarde. Então a manhã é...
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Juíza: Tá. A doutora tá lhe perguntando, desculpa doutora, qual era o vínculo,

se a senhora sabe qual era o vínculo deles, se eram concursados ou eram

cargo em comissão?

Informante: Cargos em comissão.

Defesa: os 04?

Informante: só o... o grande eu não tenho certeza

Defesa: Que data... a senhora lembra a data desse debate dona JOSETE?

Informante: Agora não estou lembrada, mas era o debate que a senhora pode

verificar na rádio Sobradinho provavelmente tem a gravação.

Defesa: Tá. E me diz uma coisa dona JOSETE, quando houve esse debate

na rádio, claro que era no final da campanha eleitoral

Informante: Isso, exatamente.

Defesa: O seu ARMANDO, que estava concorrendo à vice, LUIZ AFFONSO

estava concorrendo a prefeito

Informante: Isso

Defesa: Eles tavam no exercício de prefeito e vice?

Informante: Se eles estavam em exercício?
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Defesa: O LUIZ AFFONSO, no final da campanha, estava no exercício de

prefeito?

Informante: Não.

Defesa: Quem estava? Quem era o prefeito em exercício nesta época?

Informante: Não to lembrada do exercício na época.

Defesa: Quem era o prefeito que estava respondendo...

Informante: o seu JURANDIR

Defesa: Era o vice JURANDIR SERENA?

Informante: É, na época.

Defesa:  A senhora  sabe  se  alguém,  alguma  dessas  04  pessoas  que  a

senhora retratou estava de férias ou em qualquer folga assim que poderiam

estar perfeitamente lá?

Informante: De férias, não sei se estavam de férias.

Defesa: a senhora não sabe?

Informante: não sei.

Defesa: A senhora sabe se essas pessoas foram lá de livre e espontânea

vontade ou se foram autorizadas pelo prefeito em exercício? A senhora sabe

nos dizer?
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Informante: Não sei. Não, não.

Defesa: não sabe?

Informante: não sei lhe dizer.

(...)

Promotora: esses servidores que lá estavam, então, a senhora me disse que

são cargos comissionados? Não são concursados

Informante: Não são concursados, com exceção daquele senhor que...

Promotora: Que a senhora não sabe.

Informante: É

Promotora: Que horário que era isso? De tarde?

Informante: Era manhã.

Promotora: pela manhã?

Informante: Pela manhã.

Promotora:  Tá.  Esses  servidores  em  algum  momento  eles  disseram  pra

alguma pessoa que estava lá, que eles eram servidores públicos, de alguma

forma eles fizeram de algum trabalho que eles fizeram dentro da prefeitura?
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Informante: Não, tavam só com bandeira na mão.

Promotora: a senhora só viu isso que eles fizeram?

Informante: Só, que eles estavam em horário de trabalho, no caso se eles

estivessem trabalhando.

(...)”

Para corroborar as alegações da informante, a ata notarial de fls.  205/206

indica  que  a  fotografia  que estava  registrada no  aparelho  de  telefone  da

informante indicava como data e local 29/09/2016, 10:17 AM.

Somado a isso é o fato público e notório de que realmente a manifestação de

apoiadores aos candidatos ocorreu durante e após o debate eleitoral ocorrido

na Rádio Sobradinho.

Ademais, os representados não negaram a realização da campanha pelas

referidas servidoras,  mas tão somente alegaram que o dispositivo  não se

aplicaria a estas, pelo fato de serem detentoras de cargos em comissão.

No entanto, a condição de ocupante de cargo em comissão, não desnatura,

para  as  servidoras,  a  condição  de  servidor  público,  a  teor  do  que

expressamente prevê o § 1º do art. 73 da Lei Eleitoral.

Rodrigo López Zilio lembra que os legitimados passivos da representação por

conduta  vedada  são  o  candidato,  o  agente  público,  o  partido  político  ou

coligação partidária respectiva e que o art. 73 da LE, em seu par.1º, observa
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que  a  expressão  agente  público  possui  ampla  concepção,  atingindo  todo

aquele  que  possua  vínculo,  ainda  que  transitório  e  sem  remuneração,

independente da forma de investidura, com a Administração Pública (Direito

Eleitoral, 3ªed, p.504), anotando, adiante, que o candidato pode haver atuado

em conjunto com o agente público, ou apenas ser beneficiado com a ação

deste.

Note-se, ainda, que a utilização de servidores comissionados para praticar,

em  proveito  do  mandatário,  atividades  de  campanha  em  horário  de

expediente normal do órgão administrativo advém da característica do próprio

cargo, pois demissíveis ad nutum, o que obriga os interessados a apoiar e

obedecer  aos  gestores  públicos  no  intuito  de  preservarem  a  função  que

desempenham¹.

Destaco que, como bem apontado pelo Parquet (fl. 1179), 'a penalização dos

representados  independe  da  comprovação  de  serem  responsáveis  pela

campanha, bastando que tenham sido por ela beneficiados, nos termos da

legislação  e  jurisprudência  supramencionadas,  principalmente  porque  tais

condutas partiram de servidores de suas confianças (cargos em comissão)'.

Desse modo, o uso de servidores nessas condições, durante o horário regular

de atividades, vincula os representados ao disposto no art. 73, inc. III, da Lei

n.  9.504/97,  pois  foram  beneficiados  com  as  condutas  dos  servidores,

mostrando-se impositivo o acolhimento da representação quanto ao Fato.

Correta a sentença, portanto, no ponto em que reconheceu a prática da

conduta  vedada  prevista  no  art.  73,  III,  da  Lei  n.  9.504-97,  determinando  aos

representados  LUIZ  AFFONSO  TREVISAN  e  ARMANDO  MAYERHOFER  o

pagamento da multa no valor de 15.000 UFIRs cada, na forma do art. 73, §4º, da Lei

n. 9.504-97, verbis:
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§4º  O  descumprimento  do  disposto  neste  artigo  acarretará  a

suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará

os responsáveis a multa  no valor de cinco a cem mil UFIR. 

Não  merece  provimento  o  recurso  dos  representados,  no  entanto,  no

ponto em que requerida a aplicação do §6º do art.  73 da Lei n. 9.504-97, sob o

fundamento  de  que  haveria  decisão  condenatória  nos  autos  da  AIJE  n.  507-

46.2016.6.21.0053, senão vejamos. Com efeito, houve o trânsito em julgado da AIJE

n.  507-46.2016.6.21.0053  em  22-03-2018,  a  qual  foi  julgada  parcialmente

procedente pelo TRE-RS, determinando a aplicação da pena de multa no valor de

R$  5.320,50  aos  representados  AFFONSO  TREVISAN  e  ARMANDO

MAYERHOFER, com fundamento no §4º do art. 73 da Lei n. 9.504-97. O acórdão foi

assim ementado:

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE

ELEITOS.  ELEIÇÕES 2016.  AFASTADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

DO APELO. REJEITADA PREFACIAL DE SUSPEIÇÃO DA REPRESENTANTE DO

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. MÉRITO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E

POLÍTICO.  CONCESSÃO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE  MATERIAIS  POR  FORÇA  DO

FUNDO  HABITACIONAL  DO  MUNICÍPIO  SEM  A  OBSERVÂNCIA  REQUISITOS

LEGAIS. AUMENTO GASTOS COM COMBUSTÍVEL. INCREMENTO DE SERVIÇOS

PÚBLICOS. ILÍCITOS ELEITORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. ART. 73, § 10, DA LEI

N. 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO BENS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA

ELEITORES ESPECÍFICOS. CONDUTAS VEDADAS. SANÇÃO. ART, 73, §§ 4º E 5º,

DA  LEI  N.  9.504/97.  INCIDÊNCIA  DE  MULTA.  PROVIMENTO  PARCIAL.  1.

Preliminares. 1.1. Afastada preliminar de não conhecimento do apelo. A renovação,

nas razões recursais, da matéria apresentada na defesa e nas alegações finais está

adequada  ao  enfrentamento  da  sentença.  Expostos  os  motivos  de  reforma  da

decisão. Presentes, assim, os requisitos para conhecimento do recurso. 1.2. Rejeitada

prefacial de  suspeição do membro do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau.

Inexistência de provas de parcialidade da representante do Parquet Eleitoral, pois o

simples vínculo familiar com candidato ao pleito em outra circunscrição eleitoral, na
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qual a Promotora não atua, não denota seu interesse em beneficiar ou prejudicar a

qualquer dos litigantes. 2. Mérito. Concessão de materiais distribuídos por força do

Fundo Habitacional do município, com a entrega de benesses sem a observância dos

requisitos  legais,  com o intuito  de obter  a simpatia  do eleitor  em ano eleitoral.  O

aumento dos valores orçados e investidos no programa não caracteriza, por si  só,

abuso ou ilícito  eleitoral.  As pessoas beneficiadas enquadravam-se nas exigências

legais,  não havendo provas de desvio de finalidade do programa em benefício da

candidatura dos recorridos. Mantida a sentença, no ponto. 3. Reconhecido aumento

do gasto com combustível em ano eleitoral. No entanto, comparativo realizado pelo

Ministério Público demonstra que o acréscimo foi paulatino e razoável. Ademais, não

há evidências de eventual benefício eleitoral obtido com o aumento dos gastos com

combustível, não caracterizando ilícito eleitoral. 4. O art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97

proíbe a distribuição gratuita de bens no ano em que se realizar a eleição, quando não

houver  estado  de  calamidade  ou  de  emergência  ou  não  existir  programa  social

instituído por lei e já em execução no ano anterior. No caso, o conjunto probatório

demonstra  que  houve a  entrega  de  brita  a  eleitores  específicos,  cuja  distribuição

ficava vinculada às ordens  do prefeito. Da mesma forma, a realização de obra pela

Administração Municipal na propriedade de determinado eleitor, sem a existência de

lei  regulamentando  programa  social  nesse  sentido.  Caracterizada  violação  ao

dispositivo legal. Condutas consideradas vedadas. 5. Realização de obras públicas

durante  o  período  eleitoral  com  a  intenção  de  exaltar  a  figura  do  candidato  à

reeleição. Não comprovada finalidade eleitoral das obras. A continuidade dos serviços

públicos,  com  a  realização  de  melhorias  em  vias  públicas,  em  benefício  da

comunidade,  não caracteriza,  por  si  só,  ilícito  eleitoral.  Inexistência  de provas,  ou

sequer indícios, de que tais  obras foram realizadas em contrariedade à legislação

eleitoral.  6.  Afirmação  de  que  houve  a  intensificação  do  aluguel  de  máquinas

escavadeiras pelo Município, a fim de atender o maior número de eleitores durante o

período  eleitoral.  O  acervo  probatório  coligido  não  traz  elementos  concretos  da

suposta ilicitude. 7. As sanções para as condutas vedadas estão previ stas no art.

73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97, envolvendo mult a e cassação do diploma. No

caso dos autos, a sanção pecuniária deve ser adequa da à gravidade dos fatos e

fixada no mínimo legal.  Relativamente à pena de cassação do registro ou diploma,

esta somente será aplicada em casos de maior gravidade. Na hipótese, os fatos não

justificam a aplicação da pena de cassação do diploma. Incidência apenas da sanção

de multa. Parcial provimento. 
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Naquela AIJE foram imputados os seguintes fatos a Luiz Affonso Trevisan

e Armando Mayerhofer: 

FATO 1) gastos com fundo habitacional para distribuição de materiais de

construção em volume superior aos anos anteriores; FATO 2) elevação

dos gastos com combustível  no ano eleitoral;  FATO 3)  ampla e maior

distribuição de britas a eleitores no ano do pleito; FATO 4) incremento de

serviços públicos prestados à comunidade no ano eleitoral;  e FATO 5)

locação de máquina escavadeira para os munícipes sem fiscalização e

cobrança adequadas, com finalidade eleitoral.

Dos  fatos  acima referidos,  houve  condenação  em relação  aos  fatos  3

(distribuição  de  brita  pela  Administração  Municipal  a  eleitores  de  forma

individualizada) e  4 (construção de um bueiro pela Administração Municipal a eleitor

específico) caracterizando a vedação do art. 73, §10, da Lei n. 9.504-97.

Assim, não há falar em aplicação do §6º do art. 73 da Lei  n. 9.504-97, eis

que no caso dos autos não houve a reiteração da prática de conduta vedada em

relação a qual já havia sido proferida decisão proibitiva.

III – CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  opina  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL pela

licitude da gravação ambiental trazida às fls. 74-75 e, no mérito, pela condenação

dos representados pela prática de captação ilícita de sufrágio, com fulcro no art. 41-

A da Lei n. 9.504-97, e conduta  vedada, prevista no art. 73, III, e VI, b, da Lei  n.
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9.504-97, com a aplicação das seguintes sanções: 

a) cassação do diploma dos representados LUIZ AFFONSO TREVISAN

e ARMANDO MAYERHOFER e aplicação da multa prevista no art. 41-A da Lei  n.

9.504-97; e

b) aplicação da multa prevista no art. 73, §4º, da Lei n. 9.504-97, aos

representados, no valor de 15.000 UFIRs cada, conforme fixado em sentença.

Porto Alegre, 18 de junho de 2018.

Luiz Carlos Weber
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

G:\A PRE 2018 Dr. Weber\Classe RE\AIJE\553-35 - representação-captação ilícita de sufrágio-conduta vedada-licitude da prova ambiental-local público-Sobradinho.odt
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4.. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N0  408-98.2016.6.24.0051 - CLASSE 32 - 
TIMBÓ GRANDE - SANTA CATARINA 

Relator: Ministro Edson Fachin 
Recorrentes: Gilmar Massaneiro e oi.tro 
Advogados: Alexandre Dorta CaneIla— OAB: 163101SC e outros 
Recorrido: Valdeci Cardoso dos Santos 
Advogados: Luiz Magno Pinto Basto4 Junior - OAB: 1 7935/SC e outros 
Recorrido: Ministério Público Eleitora! 

ELEIÇÕES 201h. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 
VEREADOR. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97. ART. 22 DA 
LC N° 64/90. FRELIMINAR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL 
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM 
AUTORIZAÇÃO 1 JUDICIAL. LICITUDE DA PROVA. 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERTA DE 
BENESSES EM TROCA DE VOTO. CONFIGURAÇÃO. 
ABUSO DE PODER POLÍTICO OU DE AUTORIDADE. 
NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. 
RECURSO ESPECIAL A QUE SE DA PARCIAL 
PROVIMENTO. 
1. A jurisprudêhcia que vem sendo aplicada por este 
Tribunal Superior, nos feitos cíveis-eleitorais relativos a 
eleições anteriores a 2016, é no sentido da ilicitude da 
prova obtida mdiante gravação ambiental realizada por 

- 	um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais e 
desacompanhada de autorização judicial, considerando- 
se lícita a provasomente nas hipóteses em que captada 
em ambiente público ou desprovida de qualquer controle 
de acesso. 	1 
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2 

Não obstante esse posicionamento jurisprudencial, 
mantido mormnte em deferência ao princípio da 
segurança jurídiça, entendimentos divergentes já foram, 
por vezes, suscitados desde julgamentos referentes ao 
pleito de 2012, dmadurecendo a compreensão acerca da 
licitude da gravção ambiental realizada por um dos 
interlocutores sem o conhecimento dos demais e sem 
autorização judicial. 

À luz dessas sinalizações sobre a licitude da 
gravação ambiental neste Tribunal e da inexistência de 
decisão sobre o tema em processos relativos às eleições 
de 2016, além da necessidade de harmonizar o 
entendimento desta Corte com a compreensão do STF 
firmada no RE n 583.937/RJ (Tema 237), é admissível a 
evolução jurisprúdencial desta Corte Superior, para as 
eleições de 2016 e seguintes, a fim de reconhecer, como 
regra, a licitude da gravação ambiental realizada por um 
dos interlocutores sem o conhecimento do outro e sem 
autorização judióial, sem que isso acarrete prejuízo à 
segurança jurídica. 

A despeito da repercussão geral reconhecida pelo 
STF no RE n° 1.040.515 (Tema 979) acerca da matéria 
relativa à (i)licitude da gravação ambiental realizada por 
um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais 
nesta seara eleitóral, as decisões deste Tribunal Superior 
sobre a temática não ficam obstadas, dada a celeridade 
cogente aos feitos eleitorais. 

Admite-se, para os feitos referentes às Eleições 2016 
e seguintes, que! sejam examinadas as circunstâncias do 
caso concreto 1 para haurir a licitude da gravação 
ambiental. Ou seja, a gravação ambiental realizada por 
um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e 
sem autorização ijudicial, em ambiente público ou privado, 
é, em regra, lícitá, ficando as excepcionalidades, capazes 
de ensejar a inválidade do conteúdo gravado, submetidas 
à apreciação do julgador no caso concreto, de modo a 
ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que 
afetam a lisura ea legitimidade das eleições. 

6. No caso, analisando o teor da conversa transcrita e o 
contexto em que capturado o áudio, a gravação ambiental 
afigura-se lícita, visto que os recorrentes protagonizaram 
o diálogo, direcionando-o para oferta espontânea de 
benesses à 1 eleitora, de modo que restou 
descaracterizada a situação de flagrante preparado. 
7. O ilícito desórito no art. 41-A da Lei n° 9.504/97 se 
consubstancia côm a oferta, a doação, a promessa ou a 
entrega de bénefícios de qualquer natureza, pelo 
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candidato, ao eleitor, em troca de voto, que, comprovado• 
por meio de acervo probatório robusto, acarreta a 
com inação de sanção pecuniária e a cassação do registro 
ou do diploma. 
8. Acertada a decisão regional, visto que, a partir do teor 
da conversa antriormente transcrito, objeto da gravação 
ambiental, deprebnde-se ter havido espontânea oferta de 
benesses, pelosrecorrentes, à eleitora Juscilaine Bairros 
de Souza e seus familiares - oferecimento da quantia de 
R$ 500,00 (quiiihentos reais), facilitação do uso dos 
serviços médico$ da Unidade de Saúde Moisés Dias, 
oferta de gasoliqa e de veículos para transportar, no dia 
das eleições, os parentes que moram em outro município 
e promessa de lemprego para o marido da eleitora -, 
vinculada ao esecial fim de obter votos para o então 
candidato Gilberto Massaneiro, que participou ativamente 
da conduta. 
9. O art. 221  XVI, da LC n° 64/90, com a redação 
conferida pela Lp n° 135/2010, erigiu a gravidade como 
elemento caracterizador do ato abusivo, a qual deve ser 
apurada no caso concreto. A despeito da inexistência de 
parâmetros objetivos, a aferição da presença desse 
elemento normativo é balizada pela vulneração dos bens 
jurídicos tutelados pela norma, quais sejam, a 
normalidade e legitimidade das eleições, que possuem 
guarida constitucional no art. 14, § 90, da Lei Maior. 
10. Consoante jtirisprudência deste Tribunal Superior, o 
abuso do poderj político ou de autoridade insculpido no 
art. 22, caput, da LC n° 64/90, caracteriza-se quando o 
agente público, yalendo-se de sua condição funcional e 

•• 	 em manifesto desvio de finalidade, compromete a 
igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em 
benefício de candidatura própria ou de terceiros (RO n° 
172365/DF, ReI. íMin. Admar Gonzaga, DJe de 27.2.2018; 
RO n° 466997/PR, ReI. Gilmar Mendes, DJe de 
3.10.2016; REspe n° 33230/RJ, Rei. Mm. João Otávio de 
Noronha, DJe de.  31.3.2016). 
11. Na hipótese ios autos, em que pese a moldura fática 
evidencie o usd desvirtuado da instituição pública, as 
circunstâncias no se afiguram suficientemente graves 
para macular a legitimidade e a isonomia do pleito, 
porquanto os fatos comprovados no acórdão cingem-se à 
eleitora específica e à ocasião única, o que, embora aptos 
a caracterizar captação ilícita de sufrágio, mostram-se 
inábeis para atrair a gravidade necessária à configuração 
do ato abusivo. 
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12. Recurso especial parcialmente provido apenas para 
afastar a configuração do abuso do poder político em 
relação a ambos os recorrentes, mantendo-se a 
condenação de Gilberto Massaneiro pela prática de 
captação ilícita de sufrágio. Julgo prejudicado o pedido de 
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. 

Acordam os ministràs do Tribunal Superior Eleitoral, por 

maioria, em dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a 

configuração do abuso do poder políico em relação a ambos os recorrentes, 
mantida a condenação de Gilberto Massaneiro pela prática de captação ilícita 

de sufrágio, e julgar prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo 

ao recurso especial, nos termos do voto do relator. 

Brasília, 9 Qff1tTd2O4.Q. 

MINISTRO EDSONFAÇHIN - RELATOR 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRÔ EDSON FACHIN: Senhora Presidente, 

trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Gilmar Massaneiro, servidor 

público municipal, e Gilberto Massaneiro, candidato eleito ao cargo de 

vereador do Município de Timbó Grande/SC no pleito de 2016, em face de 

acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC) que ,) 

afastou a litispendência entre AIJE r° 408-98 e Rp n° 410-68 para julgar os 

processos conjuntamente; ii) rejeitou às preliminares de nulidade da sentença 

por cerceamento de defesa e de ilicitude da prova obtida por meio de gravação 

ambiental; e iii) manteve a condenação imposta pelo juiz eleitoral aos 

recorrentes pela prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder de 

autoridade, afastando apenas a pena de multa imposta a Gilmar Massaneiro 

pela prática do art. 41-A da Lei n° 9.504/97. 

Na origem, o Ministério Público Eleitoral e Valdeci Cardoso dos 

Santos - então candidato, não eleito, ao cargo de vereador nas eleições de 

2016 no Município de Timbó Grande/SC - ajuizaram, respectivamente, Ação 

de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE n° 468-98.2016.6.24.0051/SC) e 

Representação Eleitoral (Rp n° 41068.2016.6.24.0051/SC) em desfavor de 

Gilmar Massaneiro, servidor públiço municipal, e Gilberto Massaneiro, 

candidato eleito vereador naquele Município nas eleições de 2016, pela 

suposta prática de captação ilícita desufrágio e abuso do poder político ou de 

autoridade. 

Na inicial da AIJE, respaldada em notícia apresentada por 

Hélio Correa e Valdeci Cardoso dos Santos, alegou-se que Gilmar Massaneiro, 

servidor da Unidade de Saúde Moisés Dias de Timbó Grande, teria utilizado as 

dependências desse hospital municipal em prol da candidatura do seu irmão, 

Gilberto Massaneiro, angariando votos de eleitores carentes da localidade que 

buscavam atendimento médico nessa unidade pública de saúde. 

Arguiram que os invéstigados, em conversa travada com a 

eleitora Juscilaine Bairros de Souza, em sala reservada da unidade de saúde, 

propuseram-lhe vantagens em espécie, tais quais, oferecimento da quantia de 
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R$ 500,00 (quinhentos reais), promessa de emprego ao marido dela, 

facilitação aos familiares para a màrcação de consultas médicas e para a 

realização de cirurgias e proposta de fornecimento de combustível ou 

transporte para eleitores arregimentados por ela para o dia da eleição, tudo em 

troca de .votos. 

O áudio da mencionada conversa foi registrado pela própria 

eleitora cooptada, além de ter sido acostado aos autos, pelos investigantes, 

mídia virtual com as imagens das câmeras de segurança do hospital, que 

captaram os dois investigados na presença da sobredita eleitora. 

Esses mesmos fatos foram narrados na inicial da 

Representação Eleitoral ajuizada por Valdeci Cardoso dos Santos. 

O juízo eleitoral, nõs autos da Rp n° 410-68/SC, acima 

mencionada, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, assentando a 

existência de litispendência com a AIJE n° 408-981SC, ante a similitude dos 

pedidos e causa de pedir (fis. 140-144, do apenso). 

Lado outro, na AIJE n° 408-98/SC, o juízo eleitoral julgou 

procedente os pedidos nela formulados, com esteio nos arts. 22, XIV, da LC n°  

64/90 e 41-A da Lei n° 9.504/97, declarando a inelegibilidade dos investigados, 

aplicando multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e cassando 

o diploma de vereador de Gilberto Massaneiro. 

Sobrevieram recursos eleitorais, em ambas as ações, 

interpostos por Gilberto e Gilmar Massaneiro, nos autos da AIJE n° 408-98, e 

por Valdeci Cardoso dos Santos, na Representação n°410-68. 

Na Corte Regional, os feitos foram submetidos à mesma 

relatoria, ante o reconhecimento de conexão assentada na decisão de fls. 254-

256. 

O TRE/SC deu provimento ao recurso manejado por Valdeci 

Cardoso dos Santos nos autos da representação para afastar a litispendência, 

reformando a decisão que extinguiu 'o processo sem resolução do mérito, e 

detêrminar o seu julgamento conjuntocom a AIJE n° 408-98. 
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Nos autos da AIJE, foram rechaçadas as preliminares, de 

cerceamento de defesa e de ilicitude da gravação ambiental e, no mérito, 

foram parcialmente providos os apeks, apenas para afastar a pena de multa 

imposta a Gilmar Massaneiro com esteio no art. 41-A da Lei das Eleições, 

mantendo-se as demais condenaçõe. O acórdão recebeu a seguinte ementa 

(fls. 304/305): 

- ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL - SUPOSTA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - 
ABUSO DE PODER DE AUTORIDADE - CANDIDATO A 
VEREADOR. 
- PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - INOCORRÉNCIA - 

-. . 

	

	CONEXÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE - REFORMA DA 
SENTENÇA - PROVIMENTO DO RECURSO - JULGAMENTO 
CONJUNTO DOS FEITÕS. 
- NULIDADE DA SENTNÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - 
DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS POR REQUISIÇÃO DOS 
RECORRENTES - EXPRESSA INTIMAÇÃO PARA PRESTAREM 

. 

	

	ALEGAÇÕES FINAIS - QUESTÃO REFERIDA NAS RAZÕES DE 
RECURSO - INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO - REJEIÇÃO. 
- GRAVAÇÃO AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
INTIMIDADE/PRIVACIDADE - GRAVAÇÃO REALIZADA EM 
AMBIENTE RESTRITO, POR UM DOS INTERLOCUTORES, SEM A 
CIÊNCIA DOS OUTROS, DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO 
JUDICIAL, DE FORMÀ CLANDESTINA - LICITUDE - RESSALVA 
DO PONTO DE VISTA DA RELATORA PELA ILICITUDE - 
PRELIMINAR SUPERADA - ADMISSIBILIDADE DA GRAVAÇÃO. 

- ALEGAÇÃO DE 1 CIRCUNSTÂNCIA EQUIPARÁVEL AO 
FLAGRANTE PREPARADO - VALORAÇÃO DA PROVA QUE 
CONDIZ COM O MÉRITO DA CAUSA - GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL 
QUE NÃO DEMONSTRA INSTIGAÇÃO DO CANDIDATO PARA A 
PRÁTICA DO ATO 1 ILÍCITO - CANDIDATO QUE PEDE 
VOLUNTARIAMENTE VOTOS DE PARENTES E DE CONHECIDOS 
DA ELEITORA EM 1 TROCA DE BENESSES - PROVA 
TESTEMUNHAL QUE RATIFICA A OCORRÊNCIA DA CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO 
- TERCEIRO NÃO PARTICIPE DA DISPUTA ELEITORAL QUE, EM 
NOME DO CANDIDATO, VENHA A COMETER UMA DAS 
CONDUTAS NÚCLEO pESCRITAS NO CAPUT DO ART. 41-A DA 
LEI DAS ELEIÇÕES, NÃO RESPONDE POR CAPTAÇÃO ILÍCITA 
DE SUFRÁGIO - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO - 

. 	• 	AFASTAMENTO DA IPENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO 
. 	 TERCEIRO. 

. 	 - ABUSO DO PODERi DE AUTORIDADE - USO EFETIVO DAS 
. DEPENDÊNCIAS 	DE 	PRÉDIO 	PÚBLICO 	PARA 

. 

	

	, COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, INTERMEDIADA 
POR SERVIDOR, COMp MOEDA DE TROCA, PARA A OBTENÇÃO 
DE, VOTOS PARA O IRMÃO, CANDIDATO A VEREADOR - 
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PÁRTICIPAÇÃO DIRETA DO CANDIDATO NA CONDUTA ABUSIVA 
- CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO CONFIGURADA - 
INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE, APLICÁVEL A 
AMBOS. 

Os embargos declaratórios opostos por Gilberto e Gilmar 

Massaneiro foram rejeitados por ausência de omissão, contradição e dúvida no 

acórdão atacado (fis. 397-409) 

Nas razões do recursô especial, interposto com esteio no art. 

276, 1, a e b, do Código Eleitoral, as parte apontam ofensa aos arts. 139, 1, e 

373, II, do CPC; 50, XXXVI e LVII, dai Constituição da República; 60  da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro; e 368-A do Código Eleitoral. 

Sustentam a ilicitude da gravação realizada pela eleitora 

Juscilaine Bairros de Souza, nestes termos: "tal prova, a nosso sentir, são 

imprestáveis para o fim de condenar os recorrentes, não só porque produzidas 

em qualidade duvidosa, mas também porque e principalmente realizadas e 

produzidas de forma ilícita, gravadas em local privado (onde o público em geral 

não tem acesso) e sem qualquer espécie de autorização judicial. (fI. 419). 

Suscitam divergência jurisprudencial entre o acórdão objurgado 

e os julgados desta Corte Superior proferidos na AC n° 060001 5-86 e no RO n° 

1904-61/RR, arguindo que o TSE assenta a ilicitude de gravação ambiental 

quando realizada sem prévia autorização judicial. 

Aduzem a necessidade de revaloração das provas acostadas 

aos autos, alegando que o TREISC apenas considerou parte do acervo 

probatório que os prejudica, desprezando-se a parte que os favorece. No 

ponto, arguem que demonstraram "a profunda e contundente participação de 

Jusdilaine Bairros de Souza na orquestrada ação de prejudicá-los, inclusive na 

produção das supostas provas em que se baseou o Ministério Público Eleitora!' 

(fI. 421). 

Com amparo em trechos do voto vencido proferido pelo 

Desembargador César Abreu, alegam que a eleitora realizou a gravação a 

mando de àdversários políticos dos recorrentes e que o oferecimento de 

benesses foi induzido por ela, caracterizando o flagrante preparado. Nessa 

esteira, afirmam que "incorreu em equívoco o acórdão combatido ao não 
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considerar ilícitas as provas produzidas pela acusação, consubstanciada em 

gravação de flagrante preparado, sem autorização judicial, em flagrante afronta 

ao assente entendimento desse egrégio TSE sobre a matéria" (fis. 427). 

Defendem, ainda, que "o acórdão recorrido, ao apreciar as 

provas em desacordo com o cosolidado entendimento manifestado por essa 

Corte Superior Eleitoral também fere o princípio da segurança jurídica, que 

possui seu fundamento normativo insculpido no ad. 50,  XXXVI, da Constituição 

Federal e ad. 60  da Lei de Introdução ao Código Civil, e está intimamente 

ligado à confiança que o cidadão possui em um ordenamento que está sempre 

em mutação" (fi. 427). 

Aduzem violação ao art. 368-A do Código Eleitoral que 

inadmite prova testemunhal singular exclusiva para embasar a perda de 

mandato, arguindo que, no caso, "a única testemunha dos autos, que 

supostamente teria sido cooptada, é a Sra. Jusdilaine Bairros de Souza, 

testemunha única, cujo depoimento levou a cassação do embargante Gilberto" 

(fi. 429). Pugnam, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, 

alegando que a afronta à jurisprudência consolidada pelo TSE e aos 

dispositivos mencionados evidencia "os pressupostos de plausibilidade do 

direito invocado e de perigo no atraso da prestação jurisdicional, mormente 

pela grande possibilidade de êxito do presente recurso especia!' (fI. 435). 

Por fim, pleiteiam a anulação da decisão regional para que 

outra seja proferida, desconsiderando as provas ilícitas, obtidas sem 

autorização judicial, e as delas decorrentes ou, alternativamente, o provimento 

do recurso especial para, reformando-se o acórdão regional, julgar 

improcedentes os pedidos formulados na presente ação de investigação 

judicial eleitoral. 

O Presidente do TRE/SC admitiu o recurso (fis. 637-643). 

Valdeci Cardoso dos Santos apresentou contrarrazões às fis. 

654-659. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo parcial 

conhecimento do recurso e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (fis. 666- 

669). 
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Registra-se que, em 27.11.2017, Gilmar e Gilberto Massaneiro 

ajuizaram a AC n° 0604144-66.2017.6.00.0000, visando à concessão de efeito 

suspensivo ao recurso especial por eles interposto contra acórdão prolatado 

pelo TRE/BA nos presentes autos. 

O pedido foi indeferido pela então Relatora, Ministra Rosa 

Weber, em decisão publicada no DJe de 27.11.2017, na qual se consignou 

que, "para as eleições de 2016, caso dos autos, este Tribunal Superior, em 

julgamentos pretéritos, já sinalizou futura alteração de entendimento, mediante 

aplicação prospectiva (prospective overruIing) - nos termos assentados na 

jurisprudência do STF -, à luz dos primados da segurança jurídica, visando a 

'garantir a estabilidade, proporcionando tranquilidade no jurisdicionado, na 

medida em que esse possa moldar sua conduta contando com certa dose 

considerável de previsibilidade" (ID 10366, pág. 4). 

A relatora acrescentou perfilhar o entendimento do STF acerca 

da licitude, em princípio, da gravação,  ambiental, assentando que "a valoração 

[da prova] deverá ser feita com cautela e em cotejo com as demais 

peculiaridades do caso, como parecê ter ocorrido na hipótese vertente" (ID 

170366, pág. 5). 

Nessa esteira, entendéu que, à luz da evolução jurisprudencial 

quanto ao tema das gravações ambientais e do quadro fático delineado no 

acórdão regional, a adoção de conclusão diversa acerca da validade da prova, 

ao menos em juízo perfunctório, esbarraria no óbice plasmado na Súmula n° 

24/TSE. Em face dessa decisão foi irterposto agravo interno que se encontra 

pendente de julgamento, conforme seextrai de consulta ao sistema PJe. 

E o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): Senhora 

Presidente, o recurso merece parcial provimento. 

Discute-se nos presentes autos a configuração da captação 

ilícita de sufrágio e do abuso do poder de autoridade imputados aos 

recorrentes, considerando a existência de prova obtida por meio de gravação 

ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais 

e sem autorização judicial, cuja (i)Iicitude constitui o ponto fuicral da 

controvérsia. 

A princípio, convém ressaltar que a matéria relativa à (i)Iicitude 

da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o 

conhecimento dos demais é controvertida nesta seara eleitoral, tanto que teve 

sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do 

RE n° 1.040.515 (Tema 979), quõ, embora se encontre pendente de 

julgamento, não impede a discussão da temática no âmbito desta Corte 

Superior, dada a celeridade cogente aos feitos eleitorais. 

Acerca desse tema, registra-se a existência de jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal - reafirmada no RE n° 583.937, julgado em 

19.11.2009 sob regime de repercussão geral -, segundo a qual, nas ações 

penais, é lícita a utilização da gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores sem o consentimento do outro (Tema 237). Nessa assentada, o 

Relator, Ministro Cezar Peluso, consignou que "não parece sensato impedir o 

uso de gravação que se traduza na prova cabal da veracidade daquilo que, em 

juízo, afirme a parte, ou a testemunhã, como objeto de conversa telefônica de 

que haja participado". 

Na seara eleitoral, contudo, a partir de um escorço 

jurisprudencial sobre o tema, constata-se que o entendimento desta Corte, 

desde as eleições de 2010, vem sendo no sentido de não se admitir a 

gravação ambiental realizada por umdos interlocutores sem o consentimento 

do outro, como meio válido de prova, nas ações cíveis-eleitorais. 
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Essa jurisprudência se fundamenta no direito à privacidade e à 

intimidade e, sobretudo, no entendimnto de que, no âmbito eleitoral, devem 

ser consideradas as disputas acirradas inerentes à competição eleitoral, de 

sorte que o estado de animosidade •1instalado nos participantes do processo 

político de escolha dos candidatos a nandatos eletivos poderia impulsioná-los 

a se valer desse meio probatório de nodo ardiloso, acarretando a deturpação 

da lisura do pleito e a manipulação injusta contra participantes da disputa 

eleitoral. 

No julgamento do REspe no 637-61/MG, de relatoria do Mm. 

Henrique Neves, DJe de 21.5.2015,1 este Tribunal Superior, debruçando-se 

novamente sobre o tema, asentou que a gravação ambiental 

desacompanhada de prévia autofização judicial e realizada sem o 

consentimento dos envolvidos pode ser considerada lícita, desde que obtida 

por áudios ou vídeos captados eml ambientes públicos e desprovidos de 

qualquer controle de acesso. Na este:ira do voto do relator, inexistiria, em tais 

situações, ofensa à intimidade ou à privacidade dos envolvidos na gravação, 

consoante se extrai da ementa do julgpdo: 

RECURSOS ESPECI4dS. AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 

Nos termos da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, 
a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o 
conhecimento de um deles e sem prévia autorização judicial, é prova 
ilícita e não se presta à icomprovação do ilícito eleitoral, porquanto é 
violadora da intimidade Precedentes: REspe n° 344-26, rei. Mm. 
Marco Aurélio, DJE de 28.11.2012; AgRRO n° 2614-70, rei. Mm. 
Luciana Lóssio, DJE de 7.4.2014; REspe n° 577-90, rei. Mm. 
Henrique Neves, DJE de 5.5.2014; AgRRespe n° 924-40, rei. Mm. 
João Otávio de Noronha, DJE de 21.10.2014. 

As circunstâncias registradas pela Corte de origem indicam que o 
discurso objeto da gravação se deu em espaço aberto dependências 
comuns de hotel, sem lo resguardo do sigilo por parte do próprio 
candidato, organizador da reunião. Ausência de ofensa ao direito de 
privacidade na espécie, sendo lícita, portanto, a prova colhida. 

Recuso especial conhècido e desprovido. Ação cautelar julgada 
improcedente. 
(REspe n° 637-61/MG, FR, eI. Mm. Henrique Neves, DJe de 21 .5.2015) 
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Dessa forma, adotou-se como critério de aferição da validade 

das gravações eventual expectativa de privacidade que o ambiente gera no 

interlocutor. Assim, existindo perspectiva de privacidade gerada pelo ambiente 

e pelas circunstâncias dos fatos, as gravações realizadas sem o conhecimento 

do outro interlocutor se afiguram ilícitas. Por outro lado, se realizadas em local 

aberto ao público ou em ambiente cujo caráter privado tenha sido 

descaracterizado, as gravações podem ser utilizadas na instrução processual 

eleitoral. 

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes: AgR-

RESpe n° 25617/MA, Rei. Mm. Rosa Weber, DJe de 26.4.2018; REspe n° 

545421SP, ReI, designado para acórdão Min. Herman Benjamin, DJe de 

18.10.2016; REspe n° 640-36/MG, Rei. Min. Giimar Mendes, PSESS de 
10.7.2016.  

A despeito das divergências, por vezes sinalizadas, acerca da 

temática no âmbito desta Corte, inclusive por mim, no AgR-REspe n° 

53980/PA, essa diretriz jurisprudencial guiou o julgamento dos feitos relativos 

aos pleitos anteriores ao ora em referência (2016), mormente em deferência ao 

princípio da segurança jurídica. 

É certo que o preceito da segurança jurídica assegura a 

previsibilidade do direito positivo e dos posicionamentos jurisdicionais. No 

âmbito eleitoral, "assume sua face de princípio da confiança para proteger a 

estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma 

participam dos pré lios eleitorais. A importância fundamental do princípio da 

segurança jurídica para regular transcurso dos processos eleitorais está 

plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da 

Constituição" (STF, Recurso Extraordinário n° 637.485/RJ, Rei. Mm. Giimar 

Mendes, DJe de 21.5.2013). 

Todavia, o princípio da segurança jurídica não pode se 

apresentar como óbice à análise do tema por esta Corte, sobretudo quando, 

em relação a determinado pleito, ainda não exista julgado sobre o assunto, 
revelando-se oportuna a alteração da compreensão jurisprudencial anterior, 
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visto que estará garantida a isonomia entre os jurisdicionados envolvidos no 

mesmo processo eleitoral. 

Nesse sentido, confira-se o seguinte posicionamento 

doutrinário: 

Não se olvida que a uniformidade dos entendimentos e mesmo a sua 
positivação, resultante da reiteração nos julgados, deixam 
transparecer certa previsibilidade durante determinado período. 
Nesse interregno o entendimento é absorvido pelos jurisdicionados e 
se sabe, em nome da segurança jurídica, qual o posicionamento 
adotado pelas diversas instâncias em que tramita o processo 
eleitoral. É a previsibilidade. 
Pergunta-se, todavia, até que ponto essa segurança jurídica 
traduzida pela previsibilidade deve ser preservada no direito eleitoral 
cujas normas têm por obrigação acompanhar as mudanças que são 
sempre impactantes no ambiente eleitoral, no qual disputas políticas 
dão o tom do momento. 
A importância assumida pela Justiça Eleitoral e pelo Direito Eleitoral 
passa pela credibilidade, nos julgamentos e pela coerência entre os 
julgados e sobretudo pela disposição para mudar o que mesmo 
sedimentado carece - a partir de um dado momento, de alteração 
para que seja eficaz. Ressalta-se, por oportuno, que as alterações 
advindas de novos posicionamentos carecem de reflexão, estudo, 
comparação, para que os julgados que formarão novos precedentes 
também tragam em sua repetição a marca da coerência." 
(ALCÂNTARA, Adriana: Soares. A formação da jurisprudência 
eleitoral: necessidade Je reflexão e coerência. ln: FUX, Luiz; 
PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura 
(Coord.); PECCININ, Luiz Eduardo (Org.). Direito Constitucional 
Eleitoral. Belo Horizont: Fórum, 2018. p. 305-321. Tratado de 
Direito Eleitoral, v. 1.) 

Em relação ao pleito de 2016, verifica-se que ainda não existe 

julgado que tenha se debruçado sobre a temática da (i)licitude da gravação 

ambiental, a qual, embora ventilada no REspe n° 469-96/SP, de relatoria do 

Mm. Napoleão Nunes, está pendente de discussão, em razão do pedido de 

vista do Min. Admar Gonzaga. 

Ademais, conforme rrencionado alhures, existe entendimento 

do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, sedimentado, sob a 

sistemática da repercussão geral, no sentido de ser lícita a gravação levada a 

efeito por um dos interlocutores sem conhecimento do outro (QO-RG-RE n°  

583.9371RJ, ReI. Min. Cezar Peluso, bJe de 18.12.2009). 
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Cumpre registrar os seguintes precedentes da Suprema Corte 

na esteira da referida questão de ordem: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO 
DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 
GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. 
TEMA 424. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO 
STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS 
INTERLOCUTORES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE 583.937-QO-RG. 
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO 
DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES 
RECURSAIS 	ANTERIORES. 	MANI FESTO 	INTUITO 
PROTELATÓRIO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO 
CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

(AgR-ARE n° 1134463/PR, Rei. Mm. Luiz Fux, DJe de 6.8.2018); 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 
CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. GRAVAÇÃO DE 
CONVERSA AMBIENTAL REALIZADA COM A ANUÊNCIA DE UM 
DOS INTERLOCUTORES. TEMA 237. RE 583.937. DEVOLUÇÃO 
DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 
328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. 
DEVOLUÇÃO IMEDIATA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 50, 

LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCIPIOS DA AMPLA 
DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
(AgR-ARE n° 1093677/MS, ReI. Mm. Luiz Fux, DJe de 4.4.2018); e 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. DIREITO PENAL. LICITUDE DA GRAVAÇÃO 
AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. 
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. 
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 50,  INCS. LIV E LV, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO 
GERAL. PRINdPIO DO JUIZ NATURAL. NATUREZA 
1 NFRACONSTITUCIONAL. 	AUSÊNCIA 	DE 	OFENSA 
CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO. 
(AgR-ARE n° 933530/RS, ReI. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
15.3.2016). Grifos nossos 
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Ainda que essa jurisprudência da Suprema Corte tenha se 

firmado no âmbito penal, mister sual aplicação para o equacionamento dos 

feitos desta esfera eleitoral que versem sobre a mesma questão jurídica, 

notadamente para uniformizar o entendimento dos órgãos judiciais. 

Isso porque, se no âmbito penal admite-se a gravação 

ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro 

para fundamentar condenação de um indivíduo à restrição de sua liberdade de 

locomoção (que constitui um dos direitos mais substanciais do ordenamento 

jurídico), com maior razão é sua admissibilidade na seara eleitoral para o fim 

de preservar o interesse público de lisura do processo eleitoral, que ultrapassa 

a esfera jurídica do candidato. Não se justifica o caráter absoluto, no caso e 

nesse horizonte, do direito à privacidade e à intimidade que respalda a atual 

orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior. 

Reforçam a previsibilidade jurídica desse entendimento nesta 

seara eleitoral, em deferência ao primado da segurança jurídica, as diversas 

sinalizações deste Tribunal Superior sobre a possibilidade de futura alteração 

de compreensão quanto à (i)licitude da prova obtida por meio de gravação 

ambiental, como nos REspe n° 697-31/MA, REspe n° 2-351RN e AgR-REspe 

n° 133250/RN, atinentes a pleitos anteriores. 

Especificamente quanto ao REspe n° 2-35/RN, relativo às 

Eleições 2012, ressalta-se que foi proposta fixação de tese para o pleito de 

2016 e seguintes, pelo Ministro Herman Benjamin, a qual não foi acolhida, 

embora tenha a Corte consentido em analisar a temática posteriormente. 

Confiram-se os fundamentos da tese proposta: 

No meu sentir, deve-se ter como regra a validade de gravações 
ambientais sem autorização judicial e sem conhecimento de um dos 
interlocutores, nos termos do raciocínio da Suprema Corte - ainda 
que em matéria penal - quando em prol do interesse público e da 
lisura do processo eleitoral. 

Assim, a jurisprudência desta Corte Superior deve balizar-se no 
sentido de, ao mesmo tempo em que preserva de modo geral 
direitos fundamentais, tais como os de intimidade e proteção à vida 
privada, sopesa a imprescindível e irrestrita observância a valores 
como lisura do processo eleitoral, legitimidade e moralidade do pleito 
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e paridade de armas, a fim de garantir a observância ao princípio 
democrático do art. 1, § r da CFI88. 
Em outras palavras, direitos fundamentais de privacidade e 
intimidade não são absolutos e podem ser relativizados em casos 
específicos em nome dsses pilares democráticos, aqui entendidos 
como justa causa para utilização de importante mecanismo 
probatório. 

Daí a necessidade de se valorar, caso a caso e com cautela, a prova 
obtida mediante gravações ambientais, mas admitindo-se como 
regra não a ilicitude, lmas sim a licitude desse relevantíssimo 
mecanismo de busca daverdade real. 
Ou seja, se a prova tivefl sido obtida com provocação ou induzimento 
de modo a se retirar da bonversa o que se quer obter de declaração 
da outra parte, poderá e11a ser imprestável no caso concreto. Porém, 
simples antagonismo pólítico, choque de interesses e até mesmo 
inimizades declaradas não devem prejudicar, em regra, 
investigações pelo aprimoramento das instituições democráticas. 
Como consequência, a prova colhida por um dos interlocutores, 
consistente em gravaçãô em ambiente público ou privado, não deve 
ser declarada ilícita de imediato, mas vista com parcimônia diante do 
conjunto probatório. 
O peso que essa prova adquirirá - pelas circunstâncias que 
envolvem o processo eleitoral - é questão a ser aferida no caso 
concreto. Sendo certa ou muito provável a sua fragilidade, pelos 
ânimos e meios dirigidós à sua produção, deve ser avaliada com 
cuidado pelo julgador e preferencialmente acompanhar outras 
provas. 
Nesse sentido, o e. Mmi Cezar Peluso, relator do RE/STF 402.717, 
DJe de 13.2.2009, ressaltou que "não se admitirá a divulgação sem 
justa causa de fatos que digam com a privacidade das pessoas. 
Caberá ao juiz avaliar. Generalizar a proibição é que não me parece 
adequado". 

Nessa toada, entendeFse que admitir a licitude desse meio de 

prova, seja em ambiente público ou privado, não implica reconhecer a validade 

de toda e qualquer gravação ambiental, visto que as circunstâncias em que ela 

for obtida, no caso concreto, podem otstar sua utilização no processo. 

Com efeito, caberá ao julgador, na análise de mérito de cada 

caso, distinguir as situações em que gravação é efetivada de forma ardilosa, 

mediante induzimento ou constranginento do interlocutor à prática de ilícito, 

daquelas em que a gravação é ralizada para captar condutas ilegais 

espontaneamente praticadas. Nasi hipóteses em que constatada a 

manipulação injusta da gravação ambiental contra participantes da disputa 
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eleitoral, o seu valor probante restará enfraquecido nos autos, acarretando a 

inocuidade do conteúdo para comprovar os fatos a que se destina. 

Desse modo, em princípio, deve ser admitida a licitude da 

gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento 

dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, 

ficando as excepcionalidades, capazes de desautorizar a utilização do 

conteúdo da gravação, submetidas à apreciação do julgador no caso concreto, 

de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam a 

lisura e a legitimidade das eleições. 

Trata-se, portanto, de evolução jurisprudencial deste Tribunal 

Superior, aplicável aos processos cíveis-eleitorais relativos às Eleições 2016 e 

seguintes, que não acarreta prejuízo à segurança jurídica, notadamente devido 

1) à necessidade de harmonizar o entendimento desta Corte com a 

compreensão chancelada pelo STF no RE n° 583.937/RJ; ii) às sinalizações 

feitas pelo TSE, em processos referentes a pleitos anteriores (2012 e 2014) 
para aplicação prospectiva, quanto à possibilidade de reconhecer a licitude da 

gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento 

dos demais e sem autorização judicial; e iii) à inexistência de decisão desta 

Corte acerca do tema nos processos referentes às eleições de 2016, que é a 

hipótese dos autos. 

Convém ressaltar que, conforme relatado anteriormente, a 

possibilidade de aplicação desse entendimento no caso dos autos já foi 

indicada na decisão proferida pela Ministra Rosa Weber no bojo da AC n° 

0604144-66.2017.6.00.0000, ajuizada pelos ora recorrentes com a finalidade 

de obter o efeito suspensivo ao recurso especial, nos seguintes termos: 

[...] para as eleições de 2016, caso dos autos, este Tribunal 
Superior, em julgamentos pretéritos, já sinalizou futura alteração de 
entendimento, mediante aplicação prospectiva (prospective 
overruling) - nos termos assentados na jurisprudência do STF -, à 
luz dos primados da segurança jurídica, visando a 'garantir a 
estabilidade, proporcionando tranquilidade no jurisdicionado, na 
medida em que esse possa moldar sua conduta contando com certa 
dose considerável de previsibilidade'. 
Iniciado o julgamento do REspe n° 2-351RN, em sessão de 
09.02.2017, proposta pelo Relator, Min. Herman Benjamin - no que 
foi acompanhado pelo Mm. Luiz Fux em voto-vista - , a fixação de 
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tese no sentido de que, a partir das eleições de 2016, é lícita, com 
regra, gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem 
conhecimento dos demais e sem autorização judicial, mesmo que se 
trate de espaço estritamente particular. 
Embora não definida a questão - considerado o pedido de vista 
formulado pelo Min. Gilmar Mendes, em 19.9.2017 -, inegável haver 
sólida tendência desta Corte Superior pela superação do 
entendimento aplicado aos pleitos de 2012 e 2014, pois, se o próprio 
STF reconhece a sua licitude no âmbito do processo penal, com 
maior razão o TSE deveria adotar a mesma premissa, embora 
necessária valoração dessa espécie de prova com cautela, a partir 
das nuances do caso concreto. 

Alinho-me ao referido, já firmado no âmbito da Suprema Corte 
acerca da licitude, em princípio, dessa prova, cuja valoração deverá 
ser feita com cautela e em cotejo com as demais peculiaridades do 
caso, como parece ter oàorrido na hipótese vertente. 

Dito isso, passa-se à análise do caso concreto. 

O TRE/SC, por maioria, rejeitou a preliminar de ilicitude da 

prova obtida por meio de gravação ambiental. 

Com esteio nas premissas expostas alhures, entende-se que a 

gravação ambiental questionada é, em princípio, admissível como prova lícita 

para comprovação dos fatos imputados aos recorrentes. Contudo, mister 

avaliar se, no caso, sua obtenção deu-se mediante flagrante preparado 

alegado pelos recorrentes, o que, se constatado, a tornaria inservível no 

processo. 

Consoante se extrai da moldura fática delineada no aresto 

regional, a gravação ambiental de conversa encetada entre os recorrentes e a 

eleitora Juscilaine Barros de Souza foi por ela realizada nas dependências da 

Unidade de Saúde Moisés Dias de Timbó Grande, precisamente em sala 

restrita a funcionários do hospital, cujo acesso foi facilitado por Gilmar 

Massaneiro, enfermeiro da instituição. Confiram-se os seguintes trechos do 

acórdão (fi. 314): 

Como resta evidenciado neste caso, a autora do áudio, Juscilaine 
Bairros dos Santos, documentou as conversas em uma das salas da 
unidade hospitalar, sendo certo, porém, que o acesso àquele espaço 
não era franqueado ao público, pois, conforme se pode verificar nas 
imagens da câmera de segurança n. 1 (vídeo à fI. 25), geradas no 
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dia 18.8.2016, por volta das 10h, ela somente pôde entrar 
acompanhada do enfermeiro Gilmar Massaneiro. 
Importante anotar que, apesar do caráter público da instituiçâo, tem-
se que a gravação foi realizada a portas cerradas, fora do alcance de 
qualquer outro sistema de vigilância E.. .1. 

Do referido balizamento fático, infere-se o caráter privado do 

ambiente em que se realizou a gravação ambiental, circunstância que não 

macula, por si só, a sua validade como meio de prova, visto que, doravante, a 

gravação é, em regra, admitida, à luz dos fundamentos anteriormente 

esposados. 

Destarte, a aferição da:  força probante da gravação ambiental 

no presente caso perpassa pela análise do teor da conversa e do contexto em 

que capturado o áudio impugnado, notadamente para se perquirir eventual 

manipulação da prova colhida, como sói ocorrer em situação de flagrante 

preparado, cujo exame, por se tratar de valoração probatória, adentra no 

mérito da demanda. 

Passe-se, portanto, à análise da alegação de flagrante 

preparado. 

O TRE/SC, ao se debruçar sobre as alegações de flagrante 

preparado, concluiu por sua inexistência visto que as benesses prometidas à 

Juscilaine de Souza e seus familiares foram espontaneamente oferecidas 

pelos irmãos Gilberto e Gilmar Massaneiro, não se verificando a atuação 

ardilosa por parte da eleitora no sentido de induzir os interlocutores a praticar 

ilícito eleitoral tão somente para incriminá-los, tal como alegado pelos 

recorrentes. E o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão (fls. 322-330): 

Premente se faz, pois, avaliar o contexto em que inseridos os 
diálogos, com o fito de aferir se houve ou não o alegado 
induzimento, ou, a contrario sensu, se o pedido de votos formulado 
ao eleitor teria sido voluntário, de modo a configurar a conduta ilícita 
E...]. 
E.. .1 
Vale lembrar que, nessa' espécie de delito, as provas são, na maioria 
das vezes, indiretas, devendo, por esse motivo, ser formada a 
convicção judicial pelo conjunto probatório, que, no entendimento 
desta Corte, deve ser rôbusto a permitir a conclusão da oferta pelo 
candidato ou, ao menos, a confirmação de que com ela teria anuído. 
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Isso, entretanto, não impede que se proceda com a devida cautela, 
já que não se pode dscartar, ante a peculiaridade das disputas 
eleitorais, o eventual manejo de evidências no intuito de forjar a 
ocorrência de infrações eleitorais e, assim, gerar o desequilíbrio as 
forças dos contendores.: 
Segundo a inicial, no princípio do período eleitoral, nas dependências 
do pronto atendimento da Fundação Hospitalar Moisés Dias, o 
candidato a vereadõr Gilberto Massaneiro e o irmão, Gilmar 
Massaneiro, técnico em enfermagem daquela instituição, teriam 
tentado aliciar a eleitora Juscilaine Bairros de Souza, oferecendo-lhe 
vantagens em espécie, gasolina, emprego para o marido, consultas 
médicas e cirurgias, em froca  de seu voto e de seus familiares. 

Narra-se que, na datà de 17.8.2016, por volta das 13h30min, 
Juscilaine Bairros de Souza se encontrava na sala de espera do 
referido posto de saúde, em companhia de sua mãe Tereza Bairros 
de Souza - que aguadava atendimento médico -, quando teria 
sido cumprimentada or Gilberto Massaneiro e, em seguida, 
convidada pelo enfermero Gilmar Massaneiro para conversar com o 
então candidato, compr9misso que ficou agendado para a manhã do 
dia posterior. 
No dia acordado, em torno das 10h, Juscilaine Bairros de Souza teria 
comparecido naquela unidade de saúde, ocasião em que 
conferenciou com o candidato recorrente, registrando a conversa, 
que a seguir se reproduz: 

Juscilaine Bairros de Souza:Bem, e você? 
Gilberto Massaneio: Viu, na verdade ontem a hora que eu te vi 
sabe, eu tava meis  apuradinho. 

Juscilaine Bairros de Souza: Aham. 
Gilberto Massaneio: Eu até tava falando com o nego, lá... ali é 
bem conhecido e eu sei que você tem experiência, você já 
trabalhou vez pasada para o quarenta. 
Juscilaine Bairros de Souza: Trabalhei. 
Gilberto Massaneiro: Viu, me diga uma coisa, você não tem 
compromisso com ninguém? 

Juscilaine Bairros de Souza: Não, eu nem tava morando aqui 
né, eu vim embora tava em Santa Cecília. 
Gilberto Massaneiro: Viu, mas, e você vota aqui também né? 

Juscilaine Bairros de Souza: Sim. 
Gilmar Massaneircb E parente de fora, você não tem que vote 
aqui? 
Juscilaine Bairros de Souza: Parente de fora que vote aqui, 
tenho. 

Gilmar Massaneirc: Você faz uma lista, qualquer coisa você 
liga para eles, dizéndo que o Gilberto vai arrumar gasolina ou 
(inaudível). 
Juscilaine Bairros àe Souza: eu tenho família em Lages. 
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Gilmar Massaneirõ: há, então desses que vem votar por aqui 
manda o carro ir bLiscar (inaudível). 

Gilberto Massaneiro: não sei se você conhece aquele que é 
pedreiro, que namora com a Neuci la do Buriti, uma 
enfermeira, eles moram ali. 
Juscilaine Bairros de Souza: Ah, o compadre Miguel. 

Gilberto Massaneiro: esse mesmo, ele tem uma saveirinha 
cinza... Aquele, nós já acertamos com ele, que ele vai me 
ajudar, e daí a mulher, a mãe da Cintia ali, ela mora lá 
também... e, o que que você acha, assim, de você me ajudar? 

Juscilaine Bairros de Souza: Eu posso te ajudar, mas eu tenho 
que ver com meui marido né, bem certinho, por que ele não 
pode se complicarJ. 
Gilmar Massaneirq: E aquela outra, a Margarete? 

Juscilaine Bairros de Souza: Ela casou, agora não sei se ela 
vai trabalhar esse: ano, não conversei mais com ela, que nós 
trabalhamos a vez:passada né. 
Gilmar Massaneiro: A família dela é bastantinho né, se nós 
conseguir um delameu, puxa né. 

Juscilaine Bairros de Souza: Não, bem tranquilo. 

Gilberto Massaneiro: Viu abençoada, assim á, é que nem eu 
disse assim, todo esse tipo de coisa tem um preço, e tipo 
assim á, eu para falar a verdade, sou uma pessoa assim, que 
não sou rico. 
Juscilaine Bairros de Souza: Ninguém é, né. 
Gilberto Massaneiro: É que nem diz o negócio, eu vivo do meu 
salário, mas tipo assim ó, se você puder me ajudar aí esses 30 
dias, que agora é só 45 dias, né. Se você puder me ajudar, tipo 
assim, eu posso tá te dando; talvez não seja muito, talvez você 
seja merecedora de muito mais, mas tipo assim R$ 500,00 eu 
te ajudava assim, pra você me ajudar. E, tipo assim, que nem 
eu digo, você já é çonhecida dos parentes tudo aí. 

Jiiscilaine Bairros de Souza: Tenho bastante parente por aqui. 

Gilmar Massaneird: E você (inaudível), conhece eu também. 

Gilberto Massaneiro: Daí abençoada, tipo assim, que nem eu 
te digo assim, eu nÃo vou te prometer assim, às vezes alguma 
coisa assim, tipo se nós ganhar, se o Ari ganhar, eu vou te 
ajeitar alguma coisa, mas o que tiver no nosso alcance, que 
nem eu digo assim, quem me ajudar, eu também vou ter que 
ter um compromisso com aquelas pessoas que me ajudaram, 
que nem aqui no hospital, se você precisar de alguma coisa, o 
Gilmar vai estar aqui, tomara que nunca você precise de 
médico, de consulta, de cirurgia, assim, mas a ideia assim, é 
tipo assim á, porqdie o combinado com nós e a coligação é três 
secretarias, e uma das secretarias é aqui né, e nós tamo 
pensando de levar o Gilmar um pouco mais alto aqui, daí ele 
vai poder ajudar muito mais você e a tua família também né. 
Eu digo assim ó, é que nem eu digo assim, é pessoa que você 
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já conhece né, què na verdade assim bem mais simples, que 
nem tem uma mulher ali com o Gilmar, ela falou assim ó, que 
ia vota pra nós. Viu é que nem eu disse, meninada é bom para 
ganhar, mas a gente vai poder te ajuda depois mesmo que 
chegar. 
Juscilaine Bairros ide Souza: É eu na verdade não sabia o 
(inaudível), porque eu não moro pra cá né, então eu não sei 
nem quem que e quem. Porque eu não fui em comício 
nenhum, não fui em lugar nenhum, daí na verdade, daí vou ser 
a primeira que tál  pedindo voto, porque eu tava em Santa 
CecIlia. 
Gilmar Massaneiro Aham. 
Juscilaine bairros de Souza: dois anos já, daí eu voltei agora 
para cá. 
Gilmar Massaneiro. Viu e você tá casada ou tá namorando? Tá 
casada? 

Juscilaine Bairros de Souza: Quatro anos já. 

Gilmar Massaneirp: Assim ó, você vai trabalhar aqui e veja, a 
primeira coisa, doá parentes teu, já certo ó, eu to trabalhando 
com o Gilberto e le falou se pode se esse aqui de cá o São 
Pedro, ou Santa Cecília, tu tem bastante gente lá em São 
Bento, você pode acertar, a gente vai buscar, como a gente 
também dá a gasolina (inaudível). 

Gilmar Massaneir: É que hoje é difícil né, quem não tem um 
carro, (inaudível). 

Gilmar Massaneiro: Daí você diz á Gilmar eu tenho seis, seis lá 
que vão vim em um carro, dois carros, três, seis ou dez, não 
sei, eu preciso disso aqui á, a gente já dá para você e você já 
fica responsável. S;ó que você não pode (inaudível). 
Gilberto Massaneiro: Viu é que nem esse favor, daí você vai 
conversar com o teu marido, ele vai, vocês vão troca uma ideia 
ver se ele concorda ou não. 

Juscilaine Bairros de Souza: É que ele não é daqui, ele é de 
fora. 
Gilberto Massaneiro: Tipo assim ó, abençoada, se ele disser 
sim, eu só peço para você assim á, eu to ajudando o Gilberto 
por causa da nossa amizade com ele e com Gilmar, eles são 
bem conhecidos, mas eu não to ganhando nada em troca, 
porque daí o seguiite, eu escutei uma conversa que o Roberto 
tá dando dinheiro, kaí eu vou ir, daí o seguinte ninguém vence. 
Na verdade, você j tem experiência nas outras e você já sabe. 

Gilmar Massaneiro: Viu porque o Roberto (inaudível) o "chupin" 
pega dele e não vqta, entendeu? (inaudível). 

Gilmar MassaneirQ; (inaudível) eles sugam todo mundo e aqui 
diz "não, pode deixar que eu vou trabalhar para você" 
(inaudível). O preo, paga mais, mas não vamos prometer 
coisa e depois nãoj cumprir... 
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Gilberto Massaneio: Viu, eu vou fazer o seguinte, eu não vou 
prometer coisa quê eu não vou cumprir para você, é que nem 
eu digo, o que que são coisas que depois a gente dá para 
ajudar né, aqui no lhospital dá para ajudar, alguma coisa assim 
pessoal, até na CâT,ara de Vereadores. 

Gilmar Massaneiro: E na empresa também. 
Gilberto Massaneiro: E tipo amanhã ou depois uma agente de 
saúde, você pode onseguir. 
Gilmar Massaneiro: Sim, o Gilberto é responsável lá pelo setor 
de contratação, un dia que pintar uma vaga, se precisar, para 
o teu marido, alguma coisa, um parente né. 
Juscilaine Bairros de Souza: Eu fui lá levar currículo, eles não 
pegaram. 
Gilmar Massaneiro: Eles não pegam, tudo hoje se não tiver um 
padrinho, eles não pegam ... se sabe. Tudo precisa é padrinho. 

Juscilaine Bairros ide Souza: É que meu marido é mecânico, 
ele ia trabalha de pedreiro né. 
Gilberto Massaneiro: Viu abençoada e outra coisa, essa parte 
de serviço de pedreiro é tudo comigo. 
Juscilaine Bairros de Souza: Não, mas ele é mecânico. 

Gilberto Massaneirp: Ah, mecânico, pois é. 

Juscilaine Bairros cjle Souza: E eu soube que tem uma vaga lá. 

Gilberto Massaneiro: E ele levou lá o currículo e eles não 
pegaram daí? 
Juscilaine Bairros;de Souza: Não, não pegaram nem o 
currículo. 
Gilmar Massaneiro: Ele é (inaudível) família? 
Juscilaine Bairros de Souza: Ele é Margoti. Gilmar Massaneiro: 
mas veja lá. rs 
Gilberto Massaneiro: e me diga uma coisa assim, ele tem 
segundo grau? 
Gilberto Massaneio: Ah, mecânico, pois é. 

Juscilaine Bairros 1e Souza: E eu soube que tem uma vaga lá. 
Gilberto Massaneio: E ele levou lá o currículo e eles não 
pegaram daí? 
Juscilaine Bairros de Souza: Não, não pegaram nem o 
currículo. 
Gilmar Massaneiro': Ele é (inaudível) família? 

Juscilaine Bairros 41e Souza: Ele é Margoti. 

Gilmar Massaneiro: mas veja lá. rs 
Gilberto Massaneiro: e me diga uma coisa assim, ele tem 
segundo grau? 
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Constata-se, dessa foma, que o comportamento dos agentes 
envolvidos não restou influenciado pela eleitora, ficando evidenciado, 
já no início do diálogo, que Gilberto Massaneiro a teria convocado 
para conversarem sobrei sua campanha eleitoral, ao se desculpar por 
não ter falado com a eleitora no dia anterior. 

Do conteúdo degravado, dúvida não emerge quanto à configuração 
da conduta ilícita, pois, apesar de a eleitora ter sido responsável pela 
gravação da conversa, tem-se que a sua participação não foi 
determinante para induzir os atores envolvidos a agir contrariamente 
à lei. 
Possível conferir, além disso, que partiu dos dois recorrentes a 
proposição para o fornecimento de combustível ou mesmo de 
transporte a eleitores quel  fossem por ela arregimentados. 

Notória, ainda, a partiipação do candidato, ao comentar com 
desenvoltura ou sem qualquer constrangimento a negociação do 
voto dela e de outros familiares, inclusive, com a promessa de futuro 
auxílio, não só de sua parte - fazendo remissão à empresa em que 
trabalhava e à Câmara de Vereadores -, mas também de Gilmar 
Massaneiro, que, segundo ele, poderia facilitar a todos o acesso aos 
serviços de saúde Iprestados naquela unidade hospitalar, 
especialmente porque tencionava ascender o irmão enfermeiro na 
carreira. 
Certo que Gilberto Maèsaneiro ofereceu vantagem pecuniária no 
importe de R$ 500,00 àlJuscilaine  Bairros de Souza, assim como já 
o teria feito a outro casal residente em São Pedro - conforme por ele 
mesmo revelado -, parécendo, aqui, ser verossímil a ideia de que o 
candidato objetivava o engajamento da eleitora em sua campanha, 
sendo mesmo razoável o valor oferecido em contrapartida aos seus 
préstimos. 
Nada obstante, o desnroIar da conversa revela a intenção do 
candidato em cooptar também o voto de pessoas próximas à 
eleitora. 
Reflete o intento as diretas intervenções de Gilmar Massaneiro nos 
diálogos mantidos com a eleitora, em especial, ao se comprometer a 
fornecer transporte ou gasolina, conforme o caso, a familiares dela 
residentes em São Bento e Santa Cecilia. 

A solicitação de Iistagm dos parentes de Juscilaine Bairros de 
Souza, aptos a votarem1 no município em que concorria o candidato, 
formulada por Gilmar Massaneiro, bem como a oferta de Gilberto 
Massaneiro de que poderia apadrinhar o seu marido, conseguindo 
um cargo na empresa Bbnet, onde seria o responsável pelo setor de 
contratação, são seguros indicativos disso. 
Nesse contexto, não s afigura razoável a tese de que restaria 
configurado, na hipótes, o flagrante forjado, pois a abordagem dos 
agentes indica que o objetivo, em suma, era o de cooptar os votos 
da família e de outros que pudesse a eleitora angariar em prol da 
candidatura, como, aliás, muito bem expôs o Procurador Regional 
Eleitoral, Dr. Marcelo daMota: 

As provas amealhadas apontam claramente para a prática da 
infração ao 41-A Ja Lei das Eleições e tornam indiscutível o 
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abuso de poderpolítico atribuído aos recorrentes, já que os 
recorrentes não negam que Juscilaine, à convite deles, 
compareceu em local público para com ambos conversar sobre 
a campanha polítida de Gilberto, momento em que lhe fizeram 
as ofertas indevidas, em troca de seu voto e do voto de 
eventuais familiares, o que afasta a tese defensiva que teriam 
apenas a intenção de contratá-la como cabo eleitoral [fi. 272]." 

Do teor da conversa transcrita no acórdão regional, depreende-se 
que o seu desdobramerto foi protagonizado pelos irmãos Gilberto e 
Gilmar Massaneiro qué questionaram, entre outras coisas, se 
Juscilaine de Souza trabalhou para algum candidato em eleições 
passadas, se tinha compromisso com algum candidato, se votava na 
localidade e se tinha parente de outro município que votava na 
localidade. 
Prosseguem direcionancilo a conversa com a oferta de benefícios, 
tais quais, oferecimento 1da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
facilitação do uso dos t  serviços médicos da Unidade de Saúde 
Moisés Dias; oferta de1 gasolina e de veículos para, no dia das 
eleições, transportar os parentes que moram em outro município; e 
promessa de emprego pára o marido da eleitora. 
Ressalta-se trecho da conversa em que Gilberto tenta manipular a 
versão dos fatos, orientando a eleitora a informar ao marido dela que 
estaria se dispondo a ajudá-lo somente por questão de amizade, 
pedindo para que ela omitisse o oferecimento de benefícios, nestes 
termos: "Gilberto Massaneiro: Tipo assim 6, abençoada, se ele disser 
sim, eu só peço para você assim 6, eu to ajudando o Gilberto por 
causa da nossa amizade com ele e com Gilmar, eles são bem 
conhecidos, mas eu não to ganhando nada em troca, porque daí o 
seguinte, eu escutei uma conversa que o Roberto tá dando dinheiro, 
daí eu vou ir, daí o seiuinte ninguém vence. Na verdade, você já 
tem experiência nas outras e você já sabe" (fi. 326). 

De todo o diálogo, petrcebe-se que a interlocutora se limitou a 
responder às perguntas formuladas pelos recorrentes, evidenciando-
se a oferta espontânea de benesses, de modo que se afigura 
descaracterizada a alegda situação de flagrância forjada. 

Ainda para sustentar a alegação de existência de flagrante 
preparado, os recorrentes apontam que a eleitora fora induzida a 
realizar a gravação ambiental por opositores políticos de Gilberto 
Massaneiro, arguição que tem respaldo probatório no depoimento da 
tabeliã cartorária que emitiu escritura pública com as declarações da 
eleitora, a qual teria afirmado em juízo que "Juscilaine Bairros de 
Souza estava acompanhada de Sandro Varela, tendo ele a orientado 
a adequar a narrativa às imagens de vídeo e pago os emolumentos" 
(fi. 330). 
Todavia, o TRE/SC analisou e valorou, com reserva, as declarações 
dessa testemunha que, lequer, foi compromissada, em razão de ser 
"esposa de Michel Gacia, causídico que inicia/mente atuou em 
defesa dos recorrentes [ ... ] circunstância que [ ... ]gera dúvida quanto 
ao teor de suas declarações" (fi. 331). 
A Corte Regional assevrou que, afora esse testemunho, inexistem 
outros elementos de prova hábeis a demonstrar o vínculo da eleitora 
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com adversários políticcs do recorrente, nestes termos: "além do 
conflito de interesses évidenciado neste caso, não há elemento 
comprobatório conclusivo quanto ao efetivo vínculo entre a eleitora 
Juscilaine Bairros de Soüza e o suposto candidato Sandro Varela" (fi. 
331). 
Demais disso, o TRE/SC consignou que os fatos verificados na mídia 
coligida aos autos, ôonsistente em vídeo das câmeras de 
monitoramento do hospital, não condizem com aqueles narrados 
pelos recorrentes, vejam-se os seguintes trechos da decisão (fls. 
331-334): 

"A defesa alega que no dia da gravação, 18.8.2016, Sandro 
Varella teria permnecido 'bom tempo sentado ao seu lado', 
porém, essa assértiva não tem sustentação, pois a data 
mencionada nem lsequer corresponde àquela em que teriam 
sido eles efetivaménte filmados. 
Com efeito, a presença do candidato opositor teria sido 
registrada no dia anterior, em 17.8.2016, conforme 
documentado no vídeo acostado à fI. 25. Ao assistir à mídia, 
possível verificar, já no início da filmagem, por meio da câmara 

.1 da sala de recepção, às 13h45m, a eleitora encostada à 
parede onde etá afixada a televisão, aguardando o 
atendimento médico. Já Gilberto Massaneiro acessa o recinto 
às 13h49min e logo se encaminha ao corredor direito. Neste 
exato momento, porém, a eleitora encontra-se no corredor 
oposto, encostada à parede, mas sem visão para a entrada, 
conversando com uma atendente. Na continuidade, vê-se que 
Juscilaine Bairrosk de Souza saí por volta das 113h59min, 
retomando às 14h10min, e posta-se de pé no mesmo local 
onde antes estava. As 14h11 mm, Gilmar e Gilberto aparecem 
no vídeo. Nesta hora, o candidato avista a eleitora, que, após 
um minuto, se senta. Às 114h16min, Gilmar e Gilberto 
Massarieiro saem. As 14h18min, entra um homem que 
aparenta ser San$ ro Varela, pois, assim como o candidato 
Gilberto Massaneio, cumprimenta os presentes, após o que se 
senta ao lado de Juscilaine, não sendo possível, porém, apurar 
o tempo em que lá1  permanece ou o que pretendia fazer. 
Apesar disso, tem-se que, somente de forma presumida, se 
poderia afirmar quê a eleitora - que, aliás, estava grávida -, 
encontrava-se no posto de saúde para forjar uma situação de 
flagrância. 

Com efeito, embora seja possível extrair da narrativa dos fatos 

captados pela mídia visual que Sandro,  Varela esteve no hospital e que em um 

determinado momento sentou-se ao iado de Juscilaine, as premissas táticas 

delineadas não evidenciam circunstância capaz de comprovar interferência do 

opositor político na produção da prova1  obtida pela eleitora. 

Num. 48197888 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:29
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432838600000045995377
Número do documento: 20113022432838600000045995377

Num. 13843861 - Pág. 104



REspe no  408-98.2016.6.24.00511SC 	 28 

Assim, observa-se que para modificar a conclusão do acórdão 

regional, quanto à insuficiência de provas a fim de demonstrar o vínculo da 

eleitora com os opositores políticos de Gilberto Massaneiro, seria 

imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em 

sede de recurso especial, consoante enunciado na Súmula n° 24 do TSE. 

Nessa toada, ressuma do contexto assentado no aresto 

regional a inexistência de elementos suficientes à comprovação de que a 

gravação ambiental colhida pela eleitora deu-se por meio de flagrante 

preparado, conforme consignado nos seguintes excertos (fl. 334): 

Carece de plausibilidade, assim, a suposta 'armação política' contra 
os dois recorrentes. 
De fato, não se observa, na espécie, tenham os recorrentes atuado 
mediante a provocação ou mesmo a indevida influência externa da 
eleitora, de modo a desvirtuar a espontaneidade ao agir e 
contaminar a legitimidade da prova encartada. 
Contrariamente ao que sustentam, os recorrentes não tiveram sua 
vontade viciada, estando manifestamente flagrante, isso, sim, a 
intenção de cooptar os votos da eleitora e de seus familiares. 
Além de participar ativamente de todo o diálogo, o candidato Gilberto 
Massaneiro permitiu que seu irmão, Gilmar Massaneiro, falasse e 
agisse em seu nome, na condição de verdadeiro cabo eleitoral, ao 
prometer vantagens materiais à eleitora, tudo com o claro objetivo de 
auferir dividendos para o pleito que se avizinhava. 

Da captação ilícita de sufrágio 

O ilícito descrito no art. 41-A da Lei no  9.504/97 se 

consubstancia com a oferta, a doação, a promessa ou a entrega de benefícios 

de qualquer natureza pelo candidato ao eleitor, em troca de voto, que, 

comprovado por meio de acervo probatório robusto, acarreta a cominação de 

sanção pecuniária e a cassação do registro ou do diploma. 

Ressalta-se que, para a configuração da captação ilícita de 

sufrágio, o pedido explícito de voto afigura-se desnecessário, bastando a 

evidência do especial fim de agir, qual seja, a vontade de obter o voto do 

eleitor cooptado. É o que prevê ,o art. 41-A, § 10, a saber: "para a 

caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, 

bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir". 
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Confiram-se os seguinles julgados desta Corte que perfilharam 

esse entendimento: 

ELEIÇÕES 2012. VEREi9DOR. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL. REPRESENfTAÇÃO COM BASE NO ART. 41-A DA LEI 
N° 	9.504/1 997. CIPTAÇÂO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
DISTRIBUIÇÃO DE VALES-COMBUSTÍVEL. PROVAS 
TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS E 
MANDATOS POLÍTICOS. MULTA ELEITORAL. DESPROVIMENTO. 

Não ocorrência de vidlação do art. 40, § 20, do CPC e do art. 22, 
incisos VI e VII, da LC n9 64/1 990. 

A configuração do ilícito previsto no art. 41-A da Lei no 9.50411997 
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) realização 
de uma das condutas típicas previstas no dispositivo legal pelo 
candidato ou por terceiro, desde que, nessa hipótese, haja, ao 
menos, ciência do ilícito pelo favorecido; (ii) o fim especial de agir, 
consistente na vontade de obtenção do voto, embora não se exija a 
presença do pedido expresso. Esse entendimento se reforça com a 
edição da Lei Complemntar n° 13512010, pois o reconhecimento do 
ilícito em questão, além Ide ensejar a grave sanção de cassação de 
diploma, afasta o políticc das disputas eleitorais pelo longo prazo de 
oito anos (art. 1,  inciso 1, alínea j, da LC n° 64/1 990). 

O conjunto probatório dos autos consistente em prova 
testemunhal coerente é apto a demonstrar o preenchimento de todos 
os requisitos da captação ilícita de sufrágio, sendo inviável o novo 
enquadramento jurídico dos fatos para fins de afastar as penalidades 
aplicadas. 

Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo 
regimental desprovido. 

(AgR-Al n° 494-86/MT, FeI. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.3.2017) 

RECURSO ORDINÁRIÕ. CASSAÇÃO. DIPLOMA. SUPLENTE. 
DEPUTADO ESTADUAL. MANUTENÇÃO. ALBERGUES. ENVIO. 
CORRESPONDÊNCIA. 1 PEDIDO DE VOTO. OFERECIMENTO. 
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. CONTINUIDADE. PERÍODO 
ELEITORAL. ANUÊNCIA. CANDIDATO. CONFIGURAÇÃO. 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE, SUFRÁGIO. 

A manutenção de serviços sociais no período eleitoral prestados 
por candidato, aliada aó envio de correspondência com pedido de 
voto e oferecimento da' continuidade dos serviços a eleitora cujo 
nome constava do cadstro de pessoas atendidas, demonstra que 
as práticas assistencialistas tinham como principal objetivo cooptar 
ilicitamente o voto do eléitor. 

Para a configuração da captação ilícita de sufrágio não é 
necessário pedido expresso de votos, sendo suficiente a 
demonstração do especial fim de agir. 

Recurso desprovido. 

(RO n° 8362-51/RS, RelI Mm. Dias Toffoli, DJe de 29.11.2013) 
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No caso, o TRE/SC c nsignou estarem presentes os requisitos 

legais da captação ilícita de sufrágio, inferindo que o então candidato 

participou diretamente dos atos configuradores do ilícito, veja-se (fls. 335-336): 

Na hipótese, a matérialidade da conduta está devidamente 
comprovada, respaldada não só na proposta eleitoral flagrada na 
gravação ambiental produzida, como também nos depoimentos da 
eleitora em Juízo. 
A instrução processual, nesse ponto, comprova a efetiva oferta ou 
doação de vantagens - como o pagamento de gasolina, o 
transporte de eleitores, a facilitação do acesso à prestação de 
serviços públicos de sàúde à família da eleitora, proposição de 
emprego -, em troca do voto da eleitora e, ao menos, de seus 
parentes, sem que para isso se tenha havido qualquer ardil ou 
induzimento da intermediação. 

E...] 
Na hipótese, a participaão do candidato Gilberto Massaneiro resta 
mais do que comprovada nestes autos, não tendo havido qualquer 
negação da defesa quanto à identidade dos interlocutores da 
gravação produzida. 
À vista de todos esses fatores, têm-se presentes os requisitos 
essenciais à configuração da captação ilícita de sufrágio perpetrada 
pelo candidato eleito vereador. 

Acertada, pois, a decisão regional, visto que, a partir do teor da 

conversa anteriormente transcrito, objeto da gravação ambiental, depreende-se 

ter havido espontânea oferta de bbnesses, pelos recorrentes, à eleitora 

Juscilaine Bairros de Souza e seus familiares - oferecimento da quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), facilitação do uso dos serviços médicos da Unidade 

de Saúde Moisés Dias, oferta de gasolina e de veículos para transportar, no 

dia das eleições, os parentes que mõram em outro município e promessa de 

emprego para o marido da eleitora -, vinculada ao especial fim de obter votos 

para o então candidato Gilberto Mssaneiro, que participou ativamente da 

conduta. 

No mais, quanto ao argumento de violação ao art. 368-A do 

Código Eleitoral que inadmite prova testemunhal singular exclusiva para 

embasar a perda de mandato, ficou assentado no acórdão integrativo regional 

que: "as conclusões deste cole giado não estão assentadas apenas no 

depoimento oral da eleitora cooptada,j havendo inferência a outras espécies de 

provas - imagens das câmaras de vigilância da unidade hospitalar e o teor da 
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gravação ambiental -, que, conjugadas, conduzem à irrefutável certeza da 

ocorrência dos ilícitos eleitorais imputados aos embargantes E...] este cole giado 

analisou com a devida cautela os aspectos controvertidos da demanda para 

formar seujuízo de convicção ao finaf' (fI. 399). 

Com efeito, não há que se falar em contrariedade ao art. 368-A 

do Código Eleitoral na espécie, visto que o testemunho da eleitora Juscilaine 

Bairros de Souza não foi o único elemento de prova que amparou as 

conclusões do TRE/SC, tal como alegado pelos recorrentes, havendo outras 

provas acostadas aos autos - como a gravação ambiental, as imagens das 

câmeras de vigilância do hospital e depoimentos de testemunhas - que 
corroboraram o depoimento da eleitora e, juntas, formaram o caderno 

probatório do qual se erigiu a convicção do julgador. 

Em vista disso, não merece reparos o acórdão regional que 

reconheceu a prática da captação ilícita de sufrágio pelo recorrente Gilberto 

Massaneiro, impondo-lhe as sanções de cassação do mandato e multa. 

Do abuso do poder político ou de autoridade 

A proibição do uso abusivo do poder, prevista no art. 22 da LC 

n° 64/90, visa a tutelar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e o 

livre exercício do direito de sufrágio a fim de salvaguardar a normalidade e a 

legitimidade das eleições. 

Os casos de abuso, todavia, não são "tipificados", pois a sua 

verificação depende de uma avaliação principiológica, incompatível com a 

enumeração legal de suas hipóteses. Conforme acentua José Jairo Gomes, "o 

conceito jurídico de abuso de poder é indeterminado, fluido e aberto; sua 

delimitação semântica só pode ser feita na prática, diante das circunstâncias 

que o evento apresentar. Portanto, em geral, somente as peculiaridades do 

caso concreto é que permitirão ao intérprete afirmar se esta ou aquela situação 

real configura ou não abuso de podér" (Direito eleitoral. 14. ed., São Paulo: 

Atlas, 2018, p. 365). 
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O art. 22, XVI, da LC n°  64/90, com a redação conferida pela 

LC n° 135/2010, erigiu a gravidade como elemento caracterizador do ato 

abusivo, a qual deve ser apurada no caso concreto. A despeito da inexistência 

de parâmetros objetivos, a aferição da presença desse elemento normativo é 

balizada pela vulneração dos bens jurídicos tutelados pela norma, quais sejam, 

a normalidade e legitimidade das eleições, que possuem guarida constitucional 

no art. 14, § 90, da Lei Maior. 

Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, para 

configuração do abuso de poder, faz-se mister a comprovação da gravidade 

das circunstâncias do caso concreto suscetível a adelgaçar a igualdade de 

chances na disputa eleitoral, conforme os seguintes precedentes: 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AIJE. ABUSO DE 
PODER POLÍTICO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. 
AUSÊNCIA. GRAVIDADE DOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 
Para a cassação do mandato por abuso de poder político tipificado 
no art. 22, XVI, da LC n° 64/90, é obrigatória a robustez do conjunto 
probatório que comprove ofensa à normalidade e à legitimidade do 
pleito. Precedentes. 

Em ambos os fatos imputados, a Corte Regional assentou ser 
insuficiente o conjunto probatório dos autos para configuração do 
abuso de poder político. Entendeu que os fatos não ostentaram 
gravidade suficiente para a cassação dos agravados por abuso de 
poder político, haja vista não ficar evidenciada ofensa à normalidade 
e à legitimidade do pleito. Para alterar tal conclusão, seria necessário 
rever o conjunto fático-probatório, o que é inadmissível nesta 
instância extraordinária. 

Agravo regimental desprovido. 
(AgR-Al n 56328/RS, ReI. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 
de 3.12.2018); 

ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM PROL DA CANDIDATURA DA 
IRMÃ DO PREFEITO. CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER E 
CAPTAÇÃO ILICITA DE SUFRÁGIO. INSUFICIÊNCIA DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DE 
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. RESCISÃO DE 
CONTRATOS TEMPORÁRIOS APÓS AS ELEIÇÕES E ANTES DA 
POSSE DOS ELEITOS. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA 
NO CASO CONCRETO APESAR DE NÃO PRATICADA NA 
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE 
IMPOSIÇÃO DE MULTA AO NÃO CANDIDATO. 
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E ... ] 
16. "Com a alteração p 
XVI do art. 22 da LC 64 
abusivo, que fosse av 
caracterizam, devendo-
caso concreto, os fato 
gerar desequilíbrio na d 
à lisura do pleito" (RE5 
Silva, DJe de 4.2.2015). 

a LC 135/2010, na nova redação do inciso 
O, passou-se a exigir, para configurar o ato 
da a gravidade das circunstâncias que o 
considerar se, ante as circunstâncias do 

narrados e apurados são suficientes para 
puta eleitoral ou evidente prejuízo potencial 

822-03/PR, Rei. Mm. Henrique Neves da 

(RO n° 222952/AP, ReI. Mm. Rosa Weber, DJe de 6.4.201 8); e 

ELEIÇÕES 2012. AGR4VO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE 
PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE NÃO 
COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

Para a configuraçãd do abuso de poder 'faz-se necessária a 
comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto que 
caracterizam a prática abusiva, de modo a macular a lisura da 
disputa eleitoral' (AgR-REspe n° 349-15/TO, ReI. Mm. Dias Toifoli, 
DJe de 27.3.2014). 

Das circunstâncias evidenciadas no decisum combatido, não é 
possível extrair a gravidade necessária para caracterizar o ato 
abusivo, notadamente diante do reduzido número de eleitores que 
estiveram em contato com o artista durante sua rápida visita ao 
município. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgR-REspe n° 563-65/GO, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 
10.12.2014) 

Especificamente quanto ao abuso do poder político, entende-

se que a legislação eleitoral visa coibir "a extrapolação do uso legítimo das 

prerrogativas conferidas aos agentes públicos para o regular desempenho de 

seus deveres institucionais em favor do interesse coletivo e em consonância 

com os princípios que regem a administração pública, agregando-se 

sobremaneira ao conceito de 'abusc' a necessária concorrência de motivos 

particulares em au ferir vantagem em benefício próprio ou de outrem envolvido 

na disputa eleitora!' (SANTOS, Fernando Muniz. Abuso de poder econômico 

eleitoral: por uma definição complessiva desse instituto. In: Os abusos nas 

eleições: a conquista ilícita de mandato eletivo. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 62). 
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Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, o abuso do 

poder político ou de autoridade inscuipido no art. 22, caput, da LC n° 64/90, 

caracteriza-se quando agente públicoj valendo-se de sua condição funcional e 

em manifesto desvio de finalidade, cómpromete a igualdade e a legitimidade 

da disputa eleitoral em benefício de candidatura própria ou de terceiros (RO n° 

172365/DF, Rei. Min. Admar Gonzag, DJe de 27.2.2018; RO n°  466997/PR, 

ReI. Gilmar Mendes, DJe de 3.10.2016; REspe n° 33230/RJ, ReI. Mm. João 

Otávio de Noronha, DJe de 31.3.2016). 

No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou 

configurado o abuso do poder de autoridade, nos termos do art. 22, XIV, da LC 

n° 64/90, com esteio nos seguintes fundamentos (fls. 337-338): 

Do contexto probatório coligido, sobressai a convicção de que houve 
excesso e o desvio do poder de autoridade, por meio do 

desmesurado uso da estrutura pública, em prol da candidatura de 
Gilberto Massaneiro. 
Oportuno ressaltar, neste aspecto, que o candidato possuía livre 
acesso às dependências da instituição hospitalar, em razão do 
vínculo de parentesco com o enfermeiro Gilmar Massaneiro, 
permitindo-se mesmo inferir, pelas imagens das câmaras de 
vigilância locais, que não havia óbice nenhum à disponibilização e 
uso das salas pelos irmãos. 
O abuso de poder de 4toridade não se encontra consubstanciado 
apenas na constatação do uso das instalações prediais, mas, 
principalmente, por serl  palco para comercialização de serviços 
públicos, intermediadaor um de seus próprios servidores, como 
moeda de troca para a óbtenção de votos em prol da candidatura de 
Gilberto Massaneiro. 
Nas palavras do representante ministerial de primeiro grau: "Ao 
utilizar o ambiente públiÇo, a estrutura pública, para angariar votos, a 
desigualdade na dispta eleitoral é automaticamente criada, 
mormente em municípis pequenos, como Timbó Grande. Portanto, 
a gravidade é indiscutível no caso concreto" [fi. 247]. 
Evidente, pois, o alegado proveito eleitoral, sendo irrefutável que os 
atos foram praticados com abuso, de modo a favorecer, 
incontestavelmente, a candidatura em questão, mostrando-se hábeis 
a comprometer o bem jurídico tutelado pela normativa de regência, 
quais sejam, a normalidde e a legitimidade do pleito. 

Extrai-se do acórdãd que o recorrente Gilmar Massaneiro, 

servindo-se da sua condição de agente público do hospital municipal, facilitou 

acesso, de seu irmão e candidato no prélio eleitoral, às dependências da 

instituição hospitalar para utilizá-la em prol da candidatura de Gilberto 
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Massaneiro, por meio do oferecimento de benesses à eleitora Juscilaine 

Bairros de Souza e seus familiares. 

Em que pese a moldura fática evidencie o uso desvirtuado da 

instituição pública, as circunstâncias não se afiguram suficientemente graves 

para macular a legitimidade e a isonomia do pleito, porquanto os fatos 

comprovados no acórdão se cingem à eleitora específica e à ocasião única, o 

que, embora aptos a caracterizar captação ilícita de sufrágio, mostram-se 

inábeis para atrair a gravidade necessária à configuração do ato abusivo. 

Com efeito, a prática que denota ilegalidade ou imoralidade, 

mas se revela desprovida de gravidade que afete a normalidade e a 

legitimidade das eleições, não gera repercussão na seara eleitoral de modo a 

configurar abuso de poder. Nessa esteira, confira-se a seguinte lição 

doutrinária: 

[ ... ] O abuso, em seu emprego coloquial, é o uso exagerado de algo; 
o aproveitamento exorbitante de atribuições, funções ou 
prerrogativas. No contexto eleitoral, é o abuso do poder que reflete 
na normalidade e legitimidade do pleito, eis que estes são, conforme 
demonstrado, o bem jurídico tutelado pela Constituição Federal, 
juntamente com a probidade administrativa e a moralidade para 
exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato. 
Esta ordem de ideias evidencia o conceito de que a mera ilegalidade, 
imoralidade ou mesmo improbidade administrativa que não revelem 
qualquer nota grave a atingir a normalidade e a legitimidade do pleito 
não são objeto de análise da justiça Eleitoral e, muito menos, podem 
configurar hipótese de abuso eleitoral." (PEREIRA, Flávio Henrique 
Unes e AMARAL, Bárbara Mendes Lôbo. Abuso de poder eleitoral: o 
alcance da noção de gravidade e de legitimidade do pleito tendo por 
pressuposto o princípio da mínima intervenção, p. 75. In: Direito 
Eleitoral - Aspectos materiais e processuais. Tarcísio Vieira de 
Carvalho Neto, Telson Luís Cavalcante Ferreira (coord.) São Paulo: 
Migalhas, 2016). 

Portanto, no ponto, merece reforma o acórdão regional para 

afastar a configuração do abuso do poder político ou de autoridade e, 

consequentemente, as penalidades previstas no art. 22, XIV, da LC n° 64/90 

impostas aos recorrentes. 

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, 

apenas para afastar a configuração do abuso do poder político em relação a 

ambos os recorrentes, mantendo-se a condenação de Gilberto Massaneiro 
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pela prática de captação ilícita de sufrágio. Julgo prejudicado o pedido de 

concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. 

É como voto. 

ESCLARECIMENTO 

O SENHOR MINISTRÔ LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhora 

Presidente, Vossa Excelência me permite? 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Pois 

não. 

O SENHOR MINISTRO Luís ROBERTO BARROSO: Eu ouvi o 

voto do Ministro Edson Fachin, que não tive a oportunidade de estudar antes 

desta sessão, e até me inclinaria pelamanutenção do acórdão relativamente à 

captação ilícita, sem propriamente rediscutir essa questão da licitude da prova, 

porque como a gravação se deu no âmbito de um hospital público, eu teria 

certa dúvida de caracterizar como ambiente privado. 

Além do que, o Supremo Tribunal Federal, mesmo em 

jurisprudência mais antiga, antes de tr flexibilizado mais a gravação, entendia 

que se alguém estiver sendo vítima de um crime, poderia gravar. E, aqui, eu 

penso que a conduta imputada é claramente caracterizadora de um crime, que 

é o art. 299 do Código Eleitoral. 

De modo que, por eses fundamentos, eu manteria a decisão, 

sem rediscutir a jurisprudência. Todavia, o Ministro Edson Fachin propõe 

revisitarmos esse tema. Eu mesmo - e penso que também outros colegas - 

vinha decidindo no sentido de aguardr o julgamento da repercussão geral no 

Supremo Tribunal Federal. 

A SENHORA MINISTA ROSA WEBER (presidente): O Tema 

979. 
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O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Porém, 

me chamou atenção o fato destacadopeIo Ministro Edson Fachin em seu voto, 

de que este é o primeiro julgamento relativo à eleição de 2016. Portanto, de 

uma certa forma, o que nós decidirmos aqui deverá ser adotado como padrão 

em todos os julgamentos referentes a ssa eleição. 

Isso me trouxe certa dúvida quanto à solução que eu proporia, 

de manter, por fundamento diverso, alrediscussão da licitude ou não da prova. 

Mas, diante do voto do Ministro Edsdn Fachin, talvez a hora para repensar o 

tema seja esta, porque, uma vez decidido este caso, penso que teremos de 

manter o precedente. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Vossa 

Excelência me permite? 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Claro. 

Com muito prazer. Sempre. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): No 

processo que vamos apregoar a seguir, de relatoria do Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, o tema aborda ëxatamente as eleições de 2016. E o 

Tribunal tinha outra composição. 

O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO: Nesse 

outro caso, também nós não estaríanos discutindo propriamente a licitude da 

prova, pelo que bem entendi. Mas Vossa Excelência disse que a matéria não 

foi prequestionada. Não é essa a tese? 

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Não. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Está 

bem. Então é a mesma discussão? 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Essa é 

que seria a delicadeza, de o Tribunal se pronunciar com outra composição, 

agora, eventualmente, alterando... 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Mas é 

sobre a eleição de 2016? 
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Sim. Era 

o primeiro caso. Essa é a delicadeza. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: E Vossa 

Excelência está assentando a ilicitude da prova, não? 

O SENHOR MINISTRO  ADMAR GONZAGA: Neste caso 

também eu entendo ilícita a prova. 

PEDIDÕ DE VISTA 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Então, 

Senhora Presidente, eu acho que talvez seja conveniente que eu peça vista 

para nós produzirmos - no meu caso, mais refletidamente - uma discussão 

sobre manter, porque, pelo que eu ntendi, o Ministro Edson Fachin propõe 

rever a jurisprudência - essa é uma posição que a Ministra Rosa Weber já 

adotou em precedentes. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Sempre 

votei vencida, ressalvando a posição. 

O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO: Eu vinha 

mantendo a posição de aguardar o pronunciamento do Supremo. Já saiu a 

pauta do Supremo, inclusive do segundo semestre, e a menos que me tenha 

escapado, essa matéria não entroi. Portanto, não há perspectiva de o 

Supremo julgar o tema este ano. 

De modo que eu acho que a hora de nós ou reiterarmos a 

posição ou revermos a posição é essa. De modo que se os colegas estiverem 

de acordo, eu peço licença para solicitar vista antecipada dos autos. 

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Tenho uma 

proposta com o intuito de abreviar o julgamento. 

Trouxe manifestação a respeito deste processo, de relatoria do 

Ministro Edson Fachin, do qual, respéitosamente e de forma muito ousada, eu 

divirjo, e encaminharei tanto a Voss Excelência, que pede vista, como aos 
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demais, a minha compreensão sobre o tema. E peço já à minha assessoria 

que o faça, distribuindo a todos os colégas. 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): No caso em 

que Vossa Excelência pediu vista, o local, só para explicitar, aqui é uma 

unidade pública de saúde, lá foi uma convenção partidária. 

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Foi uma 

convenção partidária. 

Aqui, a minha compreénsão é de que, muito embora o hospital 

seja um ambiente público - reaImente é um ambiente público -, no caso, o que 

se tem é que houve um acesso franqueado por um enfermeiro a uma sala 

reservada do hospital e essa pessoa já entra nesta sala munida de um 

gravador, para ali captar uma proposta. 

Eu tenho muita preocupação de sinalização da possibilidade 

desse comportamento para todas as campanhas, em que há paixões... Mas 

meu voto explicita a minha preocupação consequencialista até nesse sentido, 

porque a repercussão disso implica... 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Acho 

que há uma outra discussão, paralela e interessante, que é a caracterização 
do que seja público e do que seja privado. Porque duas pessoas cochichando 

no banco de uma praça, imagino que estejam numa conversa privada. Mas a 

praça ninguém discutirá que seja um espaço público. 

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Com certeza. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Portanto, 

também esta pré-caracterização do público e do privado é complexa. Bom 

mesmo seria que o Supremo Tribunal liFederal definisse isso. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): E uma 

situação muito interessante. Porque,peIo que eu apreendi, a divergência do 

Ministro Admar Gonzaga não diz cokn a tese em si defendida pelo Ministro 

Edson Fachin, diz com a caracterização, porque o Ministro Edson Fachin 

destacou que, em regra, a regra será considerar a prova lícita. Mas nada 

impede que, pelas circunstâncias fátias, ela seja invalidada. 
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E Vossa Excelência justamente vê que esse fato de o 

enfermeiro ou alguém - ter ingressado já com o gravador infere na verdade 

qual seria a finalidade, que seria invalidar, enfim. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Mas para 

gravar a conversa, tem que entrar com o gravador, mesmo. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Mas 

hoje em dia há o celular. Nem precisa. O celular hoje é um gravador - 

permanente. 

É interessante, porquê quando nós julgávamos assim, Ministro 

Luís Roberto Barroso, a nossa orientaão - eu passei a acompanhar o Ministro 

Herman Benjamin, que foi o primeiro que vi sustentar essa tese, ela estava em 

absoluta consonância com a tese que firmamos no Supremo Tribunal Federal, 

ainda em processo da relatoria do Ministro Cezar Peluso, que era o Tema n° 

237. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Mas era 

criminal. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): 

Exatamente. 

A tese do Tema n° 237 é criminal. Por isso é que se admitiu o 

Tema n° 979, que ainda - digamos lassim - não foi julgado, e foi inclusive 

levado ao Plenário Virtual pelo Ministro Dias Toifoli, especificamente para o 

processo eleitoral, e consideradas as suas peculiaridades. Este ainda não está 

definido. 

Mas na época que votávamos assim, nós votávamos e a 

tendência toda era julgar em consonância com a compreensão do Supremo 

Tribunal Federal. Nada impede que agora o Supremo, no processo eleitoral, 

tenha uma tese diversa. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Mas 

assim, desde que entrei no TSE, eu ,inha mantendo a jurisprudência vigente, 

porque se referia a pleitos anteriores, para que o juízo fosse homogêneo. 
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Agora nós vamos iniciár um novo ciclo. Se for para mudarmos 

a jurisprudência, o momento teria de ser agora. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Perfeito. 
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EXTRATO DA ATA 

REspe n° 408-98.2016.6.24.0051 /SC. Relator: Ministro Edson 

Fachin. Recorrentes: Gilmar Massaneiro e outro (Advogados: Alexandre Dorta 

Canella - OAB: 163101SC e outros). Recorrido: Valdeci Cardoso dos Santos 

(Advogados: Luiz Magno Pinto Bastos Junior - OAB: 179351SC e outros). 

Recorrido: Ministério Público Eleitoral. 

Decisão: Após o votodo relator, dando parcial provimento ao 

recurso especial, apenas para afastar a configuração do abuso do poder 

político em relação a ambos os recorrentes, mantendo-se a condenação de 

Gilberto Massaneiro pela prática de captação ilícita de, sufrágio, e julgando 

prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, 

antecipou o pedido de vista o Ministro Luís Roberto Barroso. 

Aguardam os Ministrcs Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar 

Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Rosa Weber. 

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís 

Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga 

e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de 

Medeiros. 

SESSÃO DE 12.3.2019. 
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VOTO-VISTA 

- APRESENTAÇÂO DO CASO E O VOTO DO MINISTRO 

RELATOR 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhora 

Presidente, trata-se de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRE/SC, proferido nos autos 

de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ajuizada pelo Ministério Público 

Eleitoral em desfavor de Gilmar Massaneiro, servidor público municipal, e 

Gilberto Massaneiro, candidato eleito a Vereador do Município de Timbó 

Grande nas eleições de 2016, por suposta prática de captação ilícita de 

sufrágio e abuso do poder político e de autoridade. 

O juízo eleitoral julgou procedentes os pedidos, a fim de 

declarar a inelegibilidade dos investigados, aplicar multa individual no valor de 

R$ 10.000,00 a cada um deles, bem como cassar o diploma de vereador de 

Gilberto Massaneiro. O TRE/SC reformou parcialmente a sentença, apenas 

para afastar a multa imposta ao servidor Gilmar Massaneiro, por ser terceiro 

não partícipe da disputa eleitoral. teterminou, assim, (i) a cassação do 

mandato de vereador de Gilberto Massaneiro, bem como a imposição de 

multa, pela prática de captação ilícita; e (ii) a inelegibilidade dos recorrentes 

por 8 anos, em razão da prática de abUso de poder. 

No recurso especial, os investigados alegam violação aos 

arts. 139, 1, e 373, II, do CPC; 50, XXXVI e LVII, da Constituição; 60  da Lei de 

Introdução às Normas do Direito BrasiIeiro; e 368-A do Código Eleitoral. 

Sustentam, em síntese: (i) a ilicitude da gravação realizada pela eleitora 

Juscilaine Bairros de Souza em local privado e sem autorização judicial; e (ii) 

que a condenação foi baseada no depoimento de uma única testemunha. 

Aduzem, ainda, divergência jurisprúdencial entre o acórdão recorrido e 

julgados desta Corte (AC n° 0600015-86 e RO n° 1904-61/RR), ao argumento 

de que o TSE entende ilícita a gravação ambiental quando realizada sem 

prévia autorização judicial, ainda que feita por um dos interlocutores. Por fim, 
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pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, sucessivamente, a 

anulação do acórdão regional ou a sua reforma, a fim de julgar improcedentes 

os pedidos iniciais. 

A questão controvertida, portanto, está em saber se deve 

ser considerada lícita a gravação ambiental que fundamentou a condenação 

dos recorrentes, uma vez que realizada pela própria eleitora cooptada sem o 

conhecimento dos demais interlocutores e sem autorização judicial. 

Na sessão de 12.3.2019, o eminente relator, Min. Edson 

Fachin, considerando a necessidade de se harmonizar o entendimento desta 

Corte com o decidido pelo STF no RE n° 583.937/RJ (Tema 237), bem como 

sinalizações de membros Tribunal nesse sentido, propôs a evolução 

jurisprudencial desta Corte Superior para as eleições de 2016 e seguintes, a 

fim de "reconhecer, como regra, a licitude da gravação ambiental realizada por 

um dos interlocutores sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial, 

sem que isso acarrete prejuízo à segurança jurídica". O Ministro Relator 

concluiu que, "se no âmbito penal admite-se a gravação ambiental realizada 

por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro para fundamentar 

condenação de um indivíduo à restrição de sua liberdade de locomoção (que 

constitui um dos direitos mais substanciais do ordenamento jurídico), com 

maior razão é sua admissibilidade na seara eleitoral para o fim de preservar o 

interesse público de lisura do processo eleitoral, que ultrapassa a esfera 

jurídica do candidato". Destacou, ademais, que as excepcionalidades capazes 

de ensejar a invalidade do conteúdo gravado deverão ser submetidas à 

apreciação do julgador no caso concreto. 

Quanto ao caso em análise, considerou que não havia 

excepcionalidade apta a afastar o uso da gravação ambiental como meio de 

prova. Com  base no acervo probatório examinado pelo TRE/SC, entendeu 

configurado o ilícito descrito no art. 41-A da Lei n° 9.504/1997, mas afastou a 

configuração de abuso de poder, tendo em conta que as circunstâncias não se 

afiguram suficientemente graves para macular a legitimidade e a isonomia do 

pleito. Assim, votou pelo provimento parcial do recurso especial apenas para 

afastar a configuração do abuso do poder político em relação aos recorrentes, 
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mantendo-se a condenação de Gilberto Massaneiro pela prática de captação 

ilícita de sufrágio. 

Para melhor análise das questões debatidas, pedi vista dos 

autos, trazendo-os agora para continukade do julgamento. 

li— A EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE QUANTO À 

GRAVAÇÃO AMBIENTAL 

A jurisprudência dêsta Corte, relativa às eleições de 2010 e 

às anteriores, seguia o entendimento de que o "desconhecimento da gravação 

de conversa por um dos interiocutores não enseja ilicitude da prova colhida, 

tampouco da prova testemunhal dela decorrente" (AgR-REspe no 258-58, Rei. 

Mm. Joaquim Barbosa, j. em 11.9.2008). Nesse mesmo sentido: AgR-REspe n° 

4198880, Rei. Mm. Ricardo Lewandowski, j. em 15.4.2010, e AgR-Al n°76984, 

Rei. Mm. Cármen Lúcia, j. em 16.12.2010. Esta Corte alinhava-se, assim, à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria penal, que foi 

reafirmada, em sede de repercussão geral, em 19.11.2009, a fim de fixar a 

tese de que é admissível o uso, como meio de prova, de gravação ambiental 

realizada por um dos interlocutores. Segue a ementa do paradigma (RE no 

583.937, Rei Mm. Cezar Peluso): 

AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos 
interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência 
reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário 
provido. Aplicação do art. 543-13, § 30, do CPC. É lícita a prova 
consistente em gravação ambiental realizada por um dos 
interlocutores sem conhecimento do outro. 

A partir do julgamento do REspe n° 499-28, sob a relatoria 

da Min. Nancy Andrighi, em 10.12.2011, alguns membros desta Corte 

sinalizaram a necessidade de aplicar, nos feitos eleitorais, entendimento 

diverso daquele consolidado em matéria penal, em razão do risco de 

manipulação dessas gravações nas disputas eleitorais. Cito, a propósito, 

trecho do voto do Min. Gilson Dipp proferido no referido julgado: 

Sabe-se que as disputas eleitorais, sobretudo nos interiores, 
naturalmente deixam entrever interesses e conveniências às vezes 
mais amplos que a pretensão eleitoral em sentido estrito. 
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Assim, não é surpresa que as paixões do pleito exorbitem do campo 
puramente eleitoral pára domínios diversos. Nesse sentido, a 
participação de correligibnários, familiares ou militantes confundem-
se com o interesse do próprio candidato, daí porque se a gravação 
não for realizada por um dos interlocutores, mas por um desses 
apoiadores, o significado parece ser o mesmo podendo qualquer 
destes ser tomado como se fosse o próprio candidato para esse 
efeito. (...) 
A finalidade lícita das gravações desse tipo passa a ser vulnerar ou 
abater o adversário com revelações possivelmente constrangedoras 
em momento crucial da campanha. E tudo potencializado pela 
dificuldade ulterior de apurar quando já perdido ou desaparecido o 
interesse eleitoral. (...) 
Em princípio se poderia extrair a conclusão de que não haveria 
violação da intimidade exceto se existente outra obrigação de sigilo 
legal. 
Mas daí a tolerar qualqtiier captação apenas porque não é ilícita em 
outros domínios, pode incentivar práticas eleitorais que direta e 
indiretamente vulneram concomitantemente o interesse da legislação 
e a liberdade do eleitor: aquele, porque pode vir a ser diminuído ou 
esvaziado o rigor do controle por manobras oblíquas das partes 
mascarando ou exagerando fatos; e esta, porque o eleitor pode vir a 
ser sugestionado ou enganado por revelações nem sempre 
verdadeiras ou, quando verdadeiras, nem sempre contextualizadas 
ou completas. (...) 
Em outros termos, se no processo comum criminal essa prova pode 
ser confortavelmente admitida porque o quadro em que acontece é 
diverso (o que é patente na jurisprudência do STF), já no processo 
eleitoral o momento e as circunstâncias da captação de conversas 
ou manifestações de candidatos, podem ser magnificadas e 
constituir grave e irreversível anomalia. 
Parece mais prudente, ipara esse quadro, inverter os padrões de 
interpretação, não tanto para afastar a jurisprudência, mas para 
excluir todas as situaçõès em que, a despeito do bom propósito de 
revelar a prática de possível delito eleitoral por um candidato, a 
captação de conversas, áudio ou vídeo por outro candidato ou 
correligionário sem o cõnhecimento daquele, venha a constituir-se 
em fator de desequilíbrio do pleito e violação da liberdade do eleitor. 

10. A alteração de entendimento, já sinalizada por alguns 

membros do Tribunal, foi confirmada a partir do julgamento do RO no 1904-61, 

da relatoria do Ministro Arnaldo Vetrsiani, em 28.6.2012, cujo acórdão foi 

redigido pelo Ministro Henrique Neves. Na ocasião, esta Corte considerou que 

essas gravações poderiam ser utilizadas para manipular os participantes da 

competição eleitoral, de modo a desquilibrar o pleito e violar a liberdade do 

eleitor. Nesse julgamento, fixou-se o entendimento de que "a licitude da 

interceptação ou gravação ambiental depende de prévia autorização judicial". 
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A partir do julgamento do REspe n° 637-61, ReI.. Mm. 

Henrique Neves da Silva, em 16.4.2015, houve flexibilização desse 

entendimento. Esta Corte passou a admitir o uso de gravação ambiental, ainda 

que clandestina, para a comprovação de ilícito eleitoral, quando registrar fatos 

ocorridos em espaços públicos ou não sujeitos à expectativa de privacidade. 

Concluiu-se que, nessas situações, não haveria violação ao direito à intimidade 

e à privacidade (art. 50, X, da Constituição Federal) e, por consequência, não 

seria exigível autorização judicial para a realização da diligência. 

Em julgados mais recentes, inclusive em processos 

relativos a pleitos anteriores a 2016, esta Corte vem sinalizando uma mudança 

de entendimento sobre o tema. Destaca-se que, em 19.12.2017, no julgamento 

do REspe n° 2-35, relativo às Eleições 2012, o Min. Herman Benjamin1  propôs 

que, para as Eleições 2016, fosse fixada tese quanto à licitude da gravação 

ambiental sem autorização judicial por um dos interlocutores, mas ficou 

vencido. Tendo em conta que o casoconcreto objeto do recurso se referia às 

Eleições 2012, os demais membros deste Tribunal reservaram-se para 

apreciar a questão no momento do exame de processo relativo ao pleito de 

2016. 

Nota-se, assim, que o tema está em constante debate 

neste Tribunal. A questão também é objeto de debate pelo Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito do RE n° 1.040.515/SE (Tema 979), de relatoria do Mm. 

Dias Toifoli, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a validade - 

da gravação ambiental como meio: de prova no contexto específico do 

processo eleitoral. 

1  Trecho do voto do Min. Herman Benjamin: 
E..] direitos fundamentais de privacidade e intimidade não são absolutos e podem ser relativizados em casos 
específicos em nome desses pilares democráticos, aqui entendidos como justa causa para utilização de importante 
mecanismo probatório. [ ... ] 
Daí a necessidade de se valorar, caso a caso e com cautela, a prova obtida mediante gravações ambientais, mas 
admitindo-se como regra não a ilicitude, mas sim a licitude desse relevantíssimo mecanismo de busca da verdade 
real. 
Ou seja, se a prova tiver sido obtida com provocação ou induzimento de modo a se retirar da conversa o que se quer 
obter de declaração da outra parte, poderá ela ser imprestável no caso concreto. Porém, simples antagonismo político, 
choque de interesses e até mesmo inimizades declaradas não devem prejudicar, em regra, investigações pelo 
aprimoramento das instituições democráticas. 
Como consequência, a prova colhida por um dos interlocutores, consistente em gravação em ambiente público ou 
privado, não deve ser declarada ilícita de imediato, mas vista com parcimônia diante do conjunto probatório. 
O peso que essa prova adquirirá - pelas circunstâncias que envolvem o processo eleitoral - é questão a ser aferida no 
caso concreto. Sendo certa ou muito provável a sua fragilidade, pelos ânimos e meios dirigidos à sua produção, deve 
ser avaliada com cuidado pelo julgador e preferencialmente acompanhar outras provas. 
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III - TESE PROPOSTA PARA AS ELEIÇÕES 2016 E 

SEGUINTES 

Em primeiro lugar, penso que não há impedimento ao 

julgamento da questão pelo Plenário desta Corte ou a necessidade de 

sobrestamento do feito até que o Supremo Tribunal Federal decida a matéria 

em repercussão geral. Não houve qualquer determinação por aquela Corte de 

sobrestamento dos processos (na forma do art. 1.035, § 502, do CPC) que 

versem sobre a controvérsia objeto do Tema 979. Evidentemente que se, no 

julgamento do paradigma, o entendimento do STF em matéria eleitoral for 

diverso do fixado por este Tribunal, o que vier a ser decidido pela Suprema 

Corte será observado por toda a Justiça Eleitoral. 

Em segundo lugàr, é preciso diferenciar duas situações 

que podem ensejar o reconhecimento da ilicitude da prova obtida para instruir 

processo cível-eleitoral: (i) a gravação ambiental, que é aquela em que um dos 

interlocutores capta imagens e ou sons em ambiente no qual se encontra em 

interação com terceiros; e (ii) a intercôptação ambiental, que é aquela em que 

nenhum dos interlocutores tem conhecimento da captação. 

No caso de interceptação ambiental em ambiente privado, 

será sempre necessária autorização judicial, uma vez que há violação à 

intimidade e privacidade de todos os envolvidos por meio de interferência 

ilegítima de quem não é partícipe ou interlocutor, a atrair a proteção conferida 

pelo art. 50,  X113, da Constituição Federal. Nessa linha, concluiu o Min. Cezar 

Peluso no julgamento RE n° 583.937-FG, destacando que: 

A reprovabilidade jurídica da interceptação vem do seu sentido 
radical de intromissão que, operada sem anuência dos 
interlocutores, excludente de injuricidade, nem autorização judicial na 
forma da lei, rompe o sigilo  da situação comunicativa, considerada 
como proprium dos respectivos sujeitos, que, salvas as exceções 

2 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrivel, não conhecerá do recurso extraordinário quando a 
questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 
() § 50 Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do 
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 
território nacional. 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal; 
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legais, sobre ela detêm disponibilidade exclusiva, como expressão 
dos direitos fundamentais de intimidade e liberdade. 

Por outro lado, no caso em que a gravação é feita por um 

dos interlocutores, não há violação ao:  art. 50,  XII, da Constituição Federal, na 

medida em que, conforme voto do Min. Peluso no RE no 583.937-RG, "quem 

revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não 

intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como 

se fora terceiro, o sigilo à comunicaçãõ". 

È certo que a utilização de gravação ambiental como meio 

de prova, tanto em processos penais quanto em processos eleitorais, tem o 

potencial de restringir valores constitucionalmente protegidos, como a 

intimidade e a privacidade. Entendo, porém, que, admitida a gravação 

ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro 

para fundamentar condenação criminal de indivíduo, capaz de restringir sua 

liberdade de locomoção, não há razão para inadmiti-la na esfera eleitoral, ao 

fundamento de preservação da privacidade e da intimidade do candidato a 

cargo público. Ademais, tal interpretação prestigia o interesse público na lisura 

do processo eleitoral. 

Como é sabido, por força do princípio da unidade da 

Constituição, não há hierarquia em abstrato entre normas constitucionais, 

devendo a precedência relativa de uma sobre a outra ser determinada à luz do 

caso concreto, a partir de um processo ponderativo. Nesse contexto, é 

importante ressaltar que a conclusão pela licitude da gravação ambiental 

realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro e sem 

autorização judicial, não implica reconhecer a validade de toda e qualquer 

gravação ambiental. Eventual mau uso das informações captadas por um dos 

interlocutores pode obstar sua utilização no processo. Caberá ao julgador, em 

cada caso, a valoração das circunstâncias em que efetivada a gravação para 

analisar se houve manipulação contra participantes da disputa eleitoral. Se 

constatado o induzimento ou constrangimento do interlocutor à prática de 

ilícito, será possível o reconhecimento da invalidade da gravação. 

Num. 48197888 - Pág. 49Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:29
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432838600000045995377
Número do documento: 20113022432838600000045995377

Num. 13843861 - Pág. 126



REspe no 408-98.2016.6.24.0051/SC 	 50 

IV - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 

20. No caso em exame, consta do acórdão recorrido que a 

ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral originou-se de notícia formulada 

por opositor do recorrente Gilberto Massaneiro e instruída com gravação 

ambiental efetuada pela eleitora Juscilaine Bairros de Souza em sala 

reservada da Unidade de Saúde Moisés Dias de Timbó Grande. No áudio 

captado pela eleitora, os recorrentes oferecem a ela vantagem em espécie de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) e diversos outros benefícios em troca de votos: 

promessa de emprego ao seu marido, facilitação aos seus familiares para a 

marcação de consultas médicas e parã a realização de cirurgias, fornecimento 

de combustível ou transporte para eleitores arregimentados por ela para o dia 

da eleição. O TRE/SC considerou lícita a gravação ambiental e afastou a tese 

dos recorrentes de que teriam sido influenciados pelo comportamento da 

eleitora. Cita-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão 

regional (fls. 329/330): 

o comportamento dos agentes envolvidos não restou influenciado 
pela eleitora, ficando evidenciado, já no início do diálogo, que 
Gilberto Massaneiro a teria convocado para conversarem sobre sua 
campanha eleitoral, ao se desculpar por não ter falado com a eleitora 
no dia anterior. 	 - 
Do conteúdo degravado, dúvida não emerge quanto à configuração 
da conduta ilícita, pois, apesar de a eleitora ter sido responsável pela 
gravação da conversa, tem-se que a sua participação não foi 
determinante para induzir os atores envolvidos a agir contrariamente 
à lei. 
Possível conferir, além disso, que partiu dos dois recorrentes a 
proposição para o fornecimento de combustível ou mesmo de 
transporte a eleitores que fossem por ela arregimentados. 
Notória, ainda, a participação do candidato, ao comentar com 
desenvoltura ou sem qualquer constrangimento a negociação do 
voto dela e de outros familiares, inclusive, com a promessa de futuro 
auxílio, não só de sua parte - fazendo remissão à empresa em que 
trabalhava e à Câmara de Vereadores -, mas também de Gilmar 
Massaneiro, que, segundo ele, poderia facilitar a todos o acesso aos 
serviços de saúde prestados naquela unidade hospitalar, 
especialmente porque tencionava ascender o irmão enfermeiro na 
carreira. 

(...) 
Nesse contexto, não se afigura razoável a tese de que restaria 
configurado, na hipótese, o flagrante forjado, pois a abordagem dos 
agentes indica que o objetivo, em suma, era o de cooptar os votos 
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da família e de outros que pudesse a eleitora angariar em prol da 
candidatura ( ... ). 

21 Quanto ao ponto, alinho-me ao voto do relator no sentido 

de manter a conclusão do TRE/SC qüanto à ausência de flagrante preparado 

no caso, uma vez que (i) o desdobramento da conversa foi protagonizado 

pelos investigados; (ii) os investigados direcionaram a conversa ao 

oferecimento de quantia em dinheiro e outras vantagens (facilitação do uso dos 

serviços médicos; oferta de gasolina ê de veículos para, no dia das eleições, 

transportar de parentes, promessa de emprego para o marido da eleitora); e 

(iii) a interlocutora se limitou a responder às perguntas formuladas pelos 

recorrentes. 

Admitindo-se a gravação ambiental como meio de prova do 

ilícito no caso concreto, deve ser afastada a tese de violação ao art. 368-A do 

Código Eleitoral, alegada pelos recorrentes, uma vez que o testemunho da 

eleitora Juscilaine Bairros de Souza não constitui única prova a amparar as 

conclusões do TRE/SC. 

Quanto à configuração de captação ilícita de sufrágio, 

entendo que, no caso, o ilícito eleitoral está demonstrado. A partir do teor da 

conversa objeto da gravação ambiental, constante do acórdão regional, 

depreende-se ter havido espontânea oferta de vantagens, pelos recorrentes, à 

eleitora Juscilaine Bairros de Souza e seus familiares vinculada ao especial fim 

de obter votos para o então candidato 3ilberto Massaneiro. 

Já em relação ao abuso do poder político e de autoridade 

pelos recorrentes, penso que não há, no caso, gravidade suficiente a ensejar o 

reconhecimento do abuso. No caso,'  o Tribunal de origem considerou que 

houve abuso de autoridade pelo recorrente Gilmar Massaneiro, na condição de 

agente público do hospital municipal, em benefício da candidatura de seu 

irmão, Gilberto Massaneiro, pelo (i) uso das dependências da instituição 

hospitalar para angariar votos e (ii) uso de serviços públicos como moeda de 

troca para votos ao candidato a vereador. Apesar de a moldura fática 

evidenciar o uso desvirtuado da instituição pública, as circunstâncias não se 

mostram suficientemente graves para interferir na isonomia entre os 
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candidatos. No caso, os fatos comprovados no acórdão regional são limitados 

à eleitora Juscilaine Bairros de Souza e a uma única oferta de compra de 

votos, que, embora suficiente para caràcterizar captação ilícita de sufrágio, não 

tem aptidão para afetar a normalidade do pleito e atrair a aplicação das 

sanções decorrentes da prática de atoabusivo. 

Por essas razões, acompanhando o Ministro Relator, voto 

pelo parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a 
configuração do abuso de poder em relação aos recorrentes, mantendo-se a 

condenação de Gilberto Massaneiro pela prática de captação ilícita de 

sufrágio. Julgo, ainda, prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo 

ao recurso especial. Sugiro a fixação da seguinte tese de julgamento, aplicável 

aos feitos relativos ao pleito de 2016: "Admite-se, em regra, como prova do 

ilícito eleitoral a gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o 

conhecimento do outro e sem pré via autorização judicial, seja em ambiente 

público ou privado". 

Ècomo voto. 

VCTO 

O SENHOR MINISTRcb JORGE MUSSI: Senhora Presidente, a 

controvérsia dos autos envolve dois pontos: 

a licitude de graação ambiental realizada por um dos 

interlocutores, sem 1 conhecimento dos demais e sem 

autorização judicial, em ambiente privado; 

se a conduta imputada ao recorrente de fato configura 

compra de votos. 

Quanto ao primeiro pnto, desde as Eleições 2010 o TSE vem 

assentando que gravação realizada nessas circunstâncias seria ilícita, ao 

fundamento de que não podem ser desconsiderados os propósitos envolvidos 

por quem grava os diálogos no contexto da disputa eleitoral. 
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Essa distinção, todavia, não ocorre no âmbito do STF, que 

reconheceu a repercussão geral da imatéria em questão de ordem no RE 

583.937/RJ, nos seguintes termos: "é lícita a prova consistente em gravação 

ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro". 

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ em inúmeros 

casos, dentre os quais destaco o seguinte, de minha relatoria: "tanto o 

Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça admitem ser 

válida como prova a gravação ou filmagem de conversa feita por um dos 

interlocutores, mesmo sem autorização judicial, não havendo falar, na 
hipótese, em interceptação telefônica, èsta, sim, sujeita à reserva de jurisdição" 

(AgR-ARE5p 589.337/GO, DJe de 7.3.2018). 

Nesse diapasão, penso que se deve ter como regra a validade 

de tais gravações, sob pena de se descartar prova essencial para apurar 

condutas tendentes a comprometer a lisura e a legitimidade das eleições. 

Por óbvio, não se desconhece o fato de que as paixões 

inerentes ao processo eleitoral acarretam, por vezes, o emprego de meios 

pouco ou nada éticos visando exclusivamente prejudicar determinado 

candidato, como no caso, por exemplo, de gravações mediante induzimento, 

numa espécie de flagrante preparado. Porém, essa circunstância, por si só, 

não permite que se declare ilícita toda e qualquer gravação de forma 

automática, cabendo ao magistrado valorá-la caso a caso. 

Em outras palavras, havendo provocação, induzimento ou 

situações similares, a prova será imprestável. Por outro vértice, simples 

antagonismo político, choque de interesses e até mesmo inimizades 

declaradas não devem prejudicar, por si só, o uso desse meio probatório, que, 

além disso, pode e deve ser cotejado com outros elementos documentais e 

testemunhais que constem dos autos. 

Ademais, ao se declarar ilícito todo e qualquer registro 

ambiental, sem sopesar as nuances do caso, serão preteridas as gravações 
realizadas por cidadãos realmente intëressados na lisura do processo eleitoral, 

excluindo-se também provas delas derivadas, em verdadeiro prejuízo à 

apuração dos fatos. 
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No caso específico dos autos, extrai-se do voto condutor do 

aresto a quo que "não se afigura razoável a tese de que restaria configurado, 

na hipótese, o flagrante forjado, pois a abordagem dos agentes indica que o 

objetivo, em suma, era o de cooptar os votos da família e de outros que 

pudesse a eleitora angariar em prol da candidatura", inexistindo, portanto, 

ilicitude. 

No que toca ao tema de fundo, de igual modo acompanho 

integralmente o Relator, que mantém o acórdão do TRE/SC no sentido da 

inequívoca configuração da compra de votos. 

O teor da gravação revela de forma inequívoca o ilícito. Para 

não cansar os eminentes pares, limito-me a citar trecho da fala do candidato 

em que, após consultar eleitora sobre quais de seus parentes votam no 

Município e prometer pagar a gasolina para os que comparecerem, esclarece 

que "eu digo assim, quem me ajudar, eu também vou ter que ter um 

compromisso com aquelas pessoas que me ajudaram", prometendo acesso 

facilitado aos serviços médicos oferecidos pelo Município. 

Além disso, a eleitora que realizou as gravações corroborou os 

fatos em juízo, sendo, de acordo com o TRE/SC, "coerente ao narrar as 

circunstâncias fáticas". 

Ante o exposto, acompanho o Relator. 

É como voto. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora 

Presidente, Senhores Ministros, realmente, o tema candente é referente à 

gravação - se coroada de licitude ou tisnada pela ilicitude. 

Embora o tema seja importante, parece que a matéria é 

incontroversa. O Supremo Tribunal Federal, já foi dito aqui - tanto pelo Ministro 

Edson Fachin quanto pelo Ministro Luís Roberto Barroso - já esclareceu que 

sobre esse tema o martelo foi batido no sentido da licitude dessas gravações. 
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Eu acompanho esse entendimento - não foi isso, pela licitude 

da gravação? 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Sim. 

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO 

NETO: Senhora Presidente, pela ordem. No Supremo há uma repercussão 

geral sobre essas implicações na seara eleitoral. O que há de concreto no 

Supremo é a validade dessa prova na perspectiva do exercício do direito de 

defesa em matéria criminal. 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Perfeito. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Na 

verdade, no Supremo a tese estava estratificada a partir de um belíssimo voto 

do Ministro Cezar Peluso. E assim se compreendeu. 

Mas, se bem me recordo, o Ministro Dias Toifoli colocou em 

repercussão geral o tema específico na área eleitoral, como agora registra o 

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Nèto, mas está aguardando ainda. 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Aguarda e não há 

implicação de suspensão de processo que analise esse tema. Essa matéria, 

durante todo o tempo em que atuei na área criminal do STJ - obviamente, não 

eleitoral -, foi tratada do modo pelo qual foi recepcionada no Supremo para 

análise, especificamente no tópico eleitoral. 

Eu não vejo motivo para mudar o meu entendimento, exceto 

por uma disciplina judiciária decorrente da futura decisão do STF em torno 

desse momento. 

Então acho, entendo também que essa matéria, não estando 

suspensa pelo STF a análise do tema, vale o escrito até aqui. E, nesse ponto, 

mantenho meu ponto de vista anterior.1  

No mais, eu sou tendénte a repetir o voto anterior, em relação 

à prova. Estamos em seara de recurso especial, a matéria foi tratada no 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina de determinada forma. Cabe, 
essencialmente, no caso, esclarecer se houve violação de direito eleitoral, se 

há dispositivos de tribunais eleitorais sobre a matéria, de forma distinta. Então, 
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eu fico muito adstrito à avaliação que faço em meu pequeno terreiro do STJ, 

que é onde decido recursos especiais amiúde. 

Penso que verificar sei houve essa gravidade ou não dos fatos 

para implicar abuso econômico, diferentemente do que fez o tribunal de 

origem, sem elementos que possam invocar violação de direito federal, ainda 

que sejam a respeito não da legislação eleitoral, mas de prova, fôssemos 

analisar a questão sob o ângulo, essËncialmente, da normativa sobre prova, 

parece que a mim não me é permitido,saIvo melhor juízo. 

E por isso eu acompanho o entendimento aqui formado, em 

relação à licitude da prova e inclino-me - sem nenhuma vocação para 

permanecer num ponto de vista que adiante possa vir a ser modificado pela 

jurisprudência, que permita penetrar nesse tema de forma diferente, mas no 

atual estado da arte - a manter a dcisão proferida pelo Tribunal Regional 

Eleitoral de Santa Catarina. 

É assim como voto, Senhora Presidente. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO 

NETO: Senhora Presidente, prefcialmente, procedo à recapitulação 

jurisprudencial acerca do instituto da gravação ambiental. 

Essa abordagem passa, necessariamente, pela decisão 

proferida nos autos do RE n° 583.937 'QO-RGIRJ, Rei. Min. Cezar Peluso, DJe 

de 18.12.2009, na qual o STF, em sede de recurso extraordinário submetido 

ao regime de repercussão geral, firmu o entendimento de ser lícita a prova 

consistente em gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem 

conhecimento do outro, "desde que não haja causa legal de sigilo, 

tampouco de reserva da conversação, e, sobretudo, quando usada para 

defesa própria em procedimento criminal". 
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Transcrevo, no que interessa, parte do voto do e. Ministro 

Relator: 

O recurso extraordinário1  está submetido ao regime da repercussão 
geral e versa, em substância, sobre tema cuja jurisprudência é 
consolidada nesta Corte no sentido da constitucionalidade do 
uso de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores 
como prova. É que est4 entendimento responde à mesma ratio da 
validade de gravação teléfônica efetivada por um dos interlocutores, 
porque, nem em um caso, nem em outro, a gravação por um dos 
interlocutores pode ser vista como interceptação. 

A respeito, a Corte já acompanhou voto que, como Relator, proferi 
no julgamento do RE n° 402.717 (DJe de 13.02.2009) e que passo a 
reproduzir, por ser de todo aplicável ao caso: 

Como longamente já sustentei alhures, não há ilicitude 
alguma no uso de gravação de conversação telefônica 
feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do 
outro, com a intenção de produzir prova do intercurso, 
sobretudo para défesa própria em procedimento criminal, 
se não pese, contra tal divulgação, alguma específica razão 
jurídica de sigilo nem de reserva, como a que, por exemplo, 
decorra de relações profissionais ou ministeriais, de particular 
tutela da intimidade, ou doutro valor jurídico superior. A 
gravação aí é clardestina, mas não ilícita, nem ilícito é seu 
uso, em particular como meio de prova. 
A matéria em nadà se entende com o disposto no art. 50,  XII, 
da Constituição da República, o qual apenas protege o sigilo 
de comunicações telefônicas, na medida em que as põe a 
salvo da ciência não autorizada de terceiro, em relação ao qual 
se configura, por définição mesma, a interceptação ilícita. 

E...] 
A reprovabilidade jurídica da interceptação vem do seu sentido 
radical de intromissão que, operada sem anuência dos 
interlocutores, exc!udente de injuridicidade, nem autorização 
judicial na forma da lei, rompe o sigilo da situação 
comunicativa, considerada como proprium dos respectivos 
sujeitos, que, salvas as exceções legais, sobre ela detêm 
disponibilidade exclusiva, como expressão dos direitos 
fundamentais de intimidade e liberdade. 

Ora, quem revela donversa da qual foi partícipe, como emissor 
ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é 
seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à 
comunicação, a ménos que esta seja recoberta por absoluta 
indisponibilidade legal proveniente de obrigação jurídica 
heterônoma, ditada pela particular natureza da relação pessoal 
vigente entre os interlocutores, ou por exigência de valores 
jurídicos transcendéntes. 
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Tirante as situações excepcionais em que, no fundo, 
prepondera a exigência de proteção da intimidade, ou de outra 
garantia da integridade moral da pessoa humana, nenhuma 
consideração pode sobrepor-se à divulgação do relato de 
conversa telefônica, cuja prova seja necessária à 
reconstituição processual da verdade e, pois, à tutela de direito 
subjetivo do propbnente, ou ao resguardo do interesse 
público da jurisdição. 

Sobressai da ratio decidendi explicitada no voto do e. ministro 

relator que a interceptação - meio inadmissível por implicar vulneração do 

direito à intimidade e à privacidade não se confunde com a gravação por 
quem participou do diálogo, devendo prevalecer, nessa hipótese, o interesse 

público da jurisdição no processo de reconstituição da verdade e na 

instrumentalização do direito de defesa em processos criminais. 

No âmbito do TSE, a jurisprudência inicialmente se firmou no 

sentido de que a gravação efetuada por um dos interlocutores envolvido nos 

fatos que, em tese, são tidos como ôriminosos constitui prova lícita e pode 

servir de elemento probatório para à notitia criminis e para a persecução 

criminal. Nesse trecho, é de se notar um estudo realizado à época pelo 

eminente Ministro Cesar Asfor Rocha: 

[ ... ] III - A gravação efetuada por um dos interlocutores que se vê 
envolvido nos fatos que, em tese, são tidos como criminosos é prova 
lícita e pode servir de elemento probatório para a notitia criminis e 
para a persecução criminal. 

(REspe n° 252-I4ISP, ReI. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 
11.9.2006) 

Tal orientação, no entanto, foi alterada no julgamento do 

REspe n° 344-26/BA, ReI. Mm. Marco Aurélio, DJe de 28.11.2012, quando se 

definiu que a gravação ambiental < somente seria considerada lícita se 

precedida de autorização judicial e desde que fosse utilizada apenas para 

viabilizar a defesa em investigação criminal ou processo penal. O decísum foi 

assim ementado: 

[...] PRIVACIDADE - DADOS - GRAVAÇÃO AMBIENTE. A regra é a 
proteção à privacidade. Viabiliza-se a gravação quando, em 
investigação criminal ou processo penal, há a ordem judicial. 
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(REspe n° 344-26/BA, Rei. Mm. Marco Aurélio, RJTSE de 16.8.2012) 

E se consolidou para as eleições de 2012, como se infere em 

inúmeros julgados: REspe n° 602-30IMG, Mm. Luciana Lóssio, DJe de 

17.2.2014; REspe no 577-90/SP, Rei. Mm. Henrique Neves, DJe de 5.5.2014; 

AgR-REspe n° 821-65/SP, Rei. Mm. Gilmar Mendes, DJe de 13.11.2015; 

REspe n° 545-42/SP, Rei. Mm. Antonio Herman de Vasconceiios e Benjamin, 

DJe de 20.3.2017. 

Por ser bastante ilustrativa, transcrevo a ementa de recente 

julgado da lavra do eminente Ministro Edson Fachin, que revela a manutenção 

do aludido entendimento à luz do princípio da segurança jurídica: 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL ELEITORAL RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE 
DIPLOMA. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR ELEITOS. 
CAPTAÇÃO ILICITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER 
POLÍTICO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS 
INTERLOCUTORES SEM O CONHECIMENTO DO OUTRO. 
PROVA ILÍCITA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PARA AS 
ELEIÇÕES 2012. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 
JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO. 

A gravação ambiental efetivada em ambiente estritamente 
privado por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos 
demais e sem autorização judicial, é considerada ilícita, em 
harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior para as 
eleições de 2012. 

Essa orientação jurisprudencial deve ser mantida na hipótese 
vertente, em deferência ao postulado da segurança jurídica, 
notadamente ante a tese consolidada no julgamento do RE n° 
637.485/RJ, sob o regime de repercussão geral, segundo a qual "as 
decisões do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que, no curso do pleito 
eleitoral ou logo após o seu encerramento, impilquem mudança de 
jurisprudência não têm aplicabilidade imediata". 

Reconhecida a ilicitude da gravação ambientai, as demais provas 
dela derivadas padecem do mesmo vício, ante a aplicação da 
"Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada". 

Ausentes provas robustas aptas a comprovar a prática de 
captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder político, deve-se 
manter a decisão agravada que afastou a condenação imposta aos 
Agravados na origem. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgR-REspe n° 97-27/SP, Rei. Min. Edson Fachin, DJe de 9.11.2018 
—grifei) 
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Segundo a ótica da corrente jurisprudencial majoritária 

edificada ao longo de vários anos nesta Justiça especializada, o ambiente de 

acirradas paixões dá ensejo ao "valé-tudo" nas disputas eleitorais, com a 

preparação de armadilhas e flagrantes premeditados para forjar e até mesmo 
estimular a prática de ilícitos eleitorais com vistas à judicialização do processo 

eleitoral, cenário que não pode ser desconsiderado na apreciação da 

legitimidade da prova obtida por meio de gravações sub-reptícias. 

Nas últimas sessões do mês de junho de 2012, logo antes do 

recesso, o Tribunal Superior Eleitoral feriu o tema da gravação ambiental e 

alcançou conclusões sobremodo instigantes. Ao julgar os Recursos Especiais 

Eleitorais n° 507-06 e 541-78, ambos oriundos de Craíbas/AL, da relatoria do 

Ministro Marco Aurélio, esta Corte, por 4 votos a 3, afastou a ilicitude da 

gravação ambiental realizada por um dos interlocutores para aproveitamento 

em processo judicial eleitoral. 

Já naquela oportunidade, mesmo vencido, mas nada 

convencido, o Ministro Marco Aurélio asseverou que gravações decorrentes de 

possíveis armações devem ser banidas do direito pátrio e, com mais razão, do 

processo eleitoral, "em que as disputas são acirradas, prevalecendo, muitas 

vezes, paixões condenáveis". No mesmo julgamento, o Ministro Gilson Dipp, 

também vencido naquela ocasião, fez uma importante diferenciação entre 

processo eleitoral e processo penal. Revelou que as decisões mais recentes 

do Supremo Tribunal Federal, sobre o tema, permissivas da utilização das 

gravações ambientais feitas por um dos interlocutores, dizem respeito à esfera 

da defesa criminal e que, no processo eleitoral, diferentemente, não há lugar 

para manobras oblíquas, artifícios traiçoeiros, práticas políticas nada 

edificantes. A regra, no seu entender, deve ser: "não à gravação ambiental em 

processo eleitora!'. 

Reproduzo as acuradas ponderações formuladas pelo Ministro 

Gilson Dipp no REspe n° 507-06/AL, nas quais foram ressaltadas as 

peculiaridades do processo eleitoral em relação ao criminal para a melhor 

conformação de tais gravações ao contexto material em que se origina esse 

controvertido meio probatório: 
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É certo que a jurisprudêrcia dos Tribunais Superiores tem-se filiado 
à orientação da licitudel da captação de imagem e áudio de tais 
eventos, pois o que seode dizer em depoimento se pode mostrar 
em gravação (voto Pekiso no REspe n° 28.258/RJ), donde em 
princípio não haveria viblação da intimidade exceto se existente 
obrigação de sigilo legal. Mas daí a tolerar qualquer captação 
apenas porque não é ilícita em outros domínios, penso, pode 
permitir-se engendrar costumes eleitorais que direta e indiretamente 
vuineram concomitantembnte o interesse da legislação e a liberdade 
do eleitor: aquele, porque pode vir a ser diminuído ou esvaziado o 
rigor do controle por mahobras oblíquas das partes mascarando ou 
exagerando fatos; e esta, porque o eleitor pode vir a ser 
sugestionado ou enganado por revelações nem sempre verdadeiras 
ou, quando verdadeiras, nem sempre completas. 

Penso que não é demasia sublinhar não se tratar aqui de hipótese 
de valorização fática da prova para considerá-la desvio de 
propósitos. Ao contrário, a gravação ambiental ou unilateral 
como prova, no campol  eleitoral, em princípio deve ser de regra 
afastada, por definição mesmo, porquanto sua natureza 
ontológica conflita logicamente com as características do 
embate eleitoral. 
Ou seja, se no processo comum criminal essa prova pode ser 
confortavelmente admitida - e o Supremo Tribunal Federal tem dito 
isso - porque o quadro em que acontece é sensivelmente diverso, já 
no processo eleitoral o momento e as circunstâncias da captação de 
imagens ou áudio, de conversas ou manifestações de candidatos, 
podem vir a potencializar-se e constituir grave e irreversível 
anomalia. 
Parece, assim, tecnicamnte mais prudente inverter os padrões de 
interpretação para excluir  todas as situações em que, a despeito da 
ocorrência de possível delito eleitoral por um candidato, a captação 
de áudio e vídeo por outro candidato ou correligionário sem o 
conhecimento daquele venha a constituir-se em sério agravo ao 
equilíbrio do pleito e violação da liberdade do eleitor - tão propagada 
pela Casa -, e então constituir prova ilícita. 
Aliás, convém não perder de vista que facilidades tecnológicas 
têm tornado muito comum efeitos artificiais capazes de enganar 
as pessoas e dificilmerite se saberá com a necessária presteza 
quando se está diante1 de um desses casos ou não, seja pela 
exiguidade de tempo seja pela escassez de instrumentos para 
apurá-los. (REspe n° 507-06/AL, ReI. Mm. Marco Aurélio, DJe de 
14.12.2012 - grifei) 

Importante salientar que, a partir de voto-vista do Ministro 

Henrique Neves, o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao Recurso 

Ordinário n° 1904-61/RR, agora conhécido, entre os eleitoralistas, como caso 

"Chico das Verduras", cognome políticb do interessado. A nova maioria, agora 

com votos dos Ministros Cármen Lúciat Dias Toifoli, Marco Aurélio, Gilson Dipp 
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e Henrique Neves, fez verdadeira varredura da legislação relativa à matéria - 

desde o texto constitucional até resolúções do próprio TSE - e concluiu, com 

firmeza, que "a competência de Polícia Judiciária Eleitoral é da Justiça, e não 

da Polícia Federaf'. 

O Ministro Dias Toifoli verberou que, pelo prisma 

exclusivamente eleitoral, nem a Polícia Federal tem o direito de ficar amoitada, 

sem ordem judicial, para flagrar pessoas, sob pena de se partidarizar. E a 

Ministra Cármen Lúcia, de sua vez, diante das peculiaridades do caso 

concreto, anotou que, se não foi dada ciência prévia da gravação a quem quer 

que fosse, não se fazia possível, consequentemente, o aproveitamento da 

"investigação clandestina". 

Pois bem, na sequência, esta Corte passou a considerar válida 

a gravação audiovisual ocorrida em ambientes públicos ou sem controle 

de acesso, justamente por não haver mácula ao direito à privacidade. Nesse 

sentido, anoto os seguintes precedentes: REspe n° 197-70/RJ, ReI. desig. Mm. 

João Otávio de Noronha, DJe de 20.5.2015, e REspe n° 1660-34/SP, Rei. Mm. 

Henrique Neves, DJe de 14.5.2015, este assim ementado: 

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO: GRAVAÇÃO AMBIENTAL. 
LICITUDE. VIA PÚBLICA. 

4. Nos termos da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, 
a gravação ambiental realizada por um dos interiocutores, sem o 
conhecimento de um deles e sem a prévia autorização judicial, é 
prova ilícita e não se presta à comprovação do ilícito eleitoral, 
porquanto é violadora da intimidade. Precedentes: REspe n° 344-26, 
reI. Mm. Marco Aurélio, DJe de 28.11.2012; AgR-RO n°2614-70, reI. 
Mm. Luciana Lóssio, DJe de 7.4.2014; REspe n° 577-90, reI. Mm. 
Henrique Neves, DJe de 5.5.2014; AgR-REspe n° 924-40, rei. Mm. 
João Otávio de Noronha, DJe de 21.10.2014. 
S. Diversa é a situaçãO em que a gravação registra fato que 
ocorreu à luz do dia, em local público desprovido de qualquer 
controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à 
intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. A gravação 
obtida nessas circunstâncias deve ser reputada como prova 
lícita que não depende de prévia autorização judicial para sua 
captação. 

E.. .1 
Recursos especiais aos quais se nega provimento. (Grifei) 
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Desse modo, prevaleçeu, no âmbito desta Corte, para as 

eleições de 2012 e 2014, a tese de que é prova ilícita a gravação ambiental 

feita de forma clandestina, sem autorização judicial, em ambiente fechado ou 

suieito à expectativa de privacidade. Nesse sentido: ED-AgR-REspe n° 437-

13/DF, ReI. Mm. Herman Benjamin, DJe de 16.11.2016; RO no 7950-38/RJ, 

ReI. Mm. João Otávio de Noronha, DJe de 5.11.2015. 

Para o pleito de 2016 e seguintes, o Tribunal sinalizou a 

necessidade de amoldar o entendimento desta Corte à interpretação que vem 

prevalecendo no âmbito pelo STF. O assunto começou a ser tratado no 

julgamento do REspe n° 2-351RN, relativo às eleições de 2012. Todavia, o 

julgamento foi concluído em 19.12.2017, sem a fixação de tese, inicialmente 

proposta pelo relator do feito, e. Ministro Herman Benjamin, nos seguintes 

termos: "é lícita, como regra, gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores, sem conhecimento dos demais e sem autorização judicial, 

mesmo que se trate de espaço estritamente particula?'. 

Ante a proposta de mudança formulada pelo relator, o Ministro 

Gilmar Mendes fez as seguintes ponderações: 

E, claro, temos a jurisprudência do Supremo, que, neste momento, 
parece também estar buliçosa quanto a essa matéria. Mas a ideia de 
que é passível para o direito de defesa ainda permanece. O 
problema é que estão implícitos, muitas vezes, concitação, incitação 
e flagrantes preparados. È isso que precisamos analisar no contexto 
geral. 

Em seu voto-vista, Sua:  Excelência pontuou que: 

Como é público e notório, tem sido crescente o incremento de 
gravações ambientais com o intuito de se produzirem provas pelo 
Estado, nas hipóteses taxativamente admitidas pelo ordenamento 
jurídico, e também pelo público em geral, nas mais diversas 
situações e para todo e qualquer procedimento, em todas as áreas 
do Direito (Penal, Civil, Trabalhista, Administrativo, etc.). 
Esse método de atuação do particular tem atendido a multifacetados 
objetivos, ultrapassandô a gravação ambiental a barreira 
jurisprudencial inaugural que a admitia nos limites da defesa de 
direito próprio. Abarcam-se muitas outras finalidades, dentre as 
quais destaco, pelo ineditismo: escutas clandestinas realizadas para 
incriminar terceiros, para desvelar supostos crimes ou, até mesmo, 
para viabilizar acordos de colaboração premiada. 
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Em todos esses casos não é difícil divisar o móvel que tem animado 
a produção dessa espécie probatória, à qual se está emprestando 
contornos de ato investigtório, típico de função de Estado. 

É certo que esta Corte iSuperior havia fixado, para a validação da 
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, o critério do 
lugar, ou seja, lícita seria quando realizada em lugar público. 
Tratando-se de local priiado ou com expectativa de privacidade, a 
gravação seria ilícita. 
A preocupação que trago se assenta na fixação de critério despido 
de cientificidade para a análise de questão de suma importância: 
conferir-se o selo da licitude a gravações clandestinas 
independentemente das circunstâncias de tempo (dia ou noite), lugar 
(público ou privado) e, especialmente, do elemento anímico da 
conduta do autor da gravação. Sem tais fatores de contenção, aberto 
está o caminho da tranmutação em regra daquilo que deveria ser 
exceção. 
Em outras palavras, terr-se relevado um dado meramente objetivo, 
lugar em que a gravação é feita pelo interlocutor, sem perscrutar o 
essencial, o aspecto subjetivo da prova, da legitimidade do agente 
para empreender caminhos extremamente sensíveis do ponto de 
vista constitucional. 
O resultado dessa permissividade, estamos vendo, tem sido a 
completa aniquilação de direitos fundamentais básicos, como o 
direito ao sigilo, o direitd à privacidade e ao silêncio, para ficarmos 
apenas com esses direitos constitucionais diretamente envolvidos 
em uma gravação clandstina de conversas. 

Anote-se: o poder destrutivo dessa nossa tolerância ultrapassa a 
esfera do direito, ating a sociabilidade, as relações humanas, a 
necessidade básica de comunicação ativa e passiva das pessoas, a 
vida em comunidade, enfim, a convivência em grupos, como é 
próprio da natureza humana. 

Gravações clandestinas feitas a mando e orientação de agentes do 
Estado, sem autorizaçãb judicial, estão indiscutivelmente viciadas 
pela ilicitude. O particular que grava terceiros movido por suas 
paixões eleitorais, ou que atua como se investigador policial fosse, 
ou ainda para garantir uçna espécie de Bill de impunidade, o que se 
daria com delator em potencial, que utilizará da gravação se e 
quando pilhado na prátiàa delitiva, não deveria merecer o placê do 
Judiciário. 

Assinale-se: o interessdo que atua por conta própria ou sob o 
comando e orientação dè autoridade (polícia ou Ministério Público), 
sem autorização judicial,ingressando em locais colocados ao abrigo 
da proteção constitucional da intimidade para gravar conversas,. 
filmar pessoas, também deve obediência aos ditames legais e 
constitucionais relativos aos direitos envolvidos. 

O fato de ser o agente 'da gravação partícipe da conversa não lhe 
outorga poderes absolutcs para violar direitos fundamentais. 
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Não se pode descartar, igualmente, que nesse modelo de atividade 
invasiva do particular, sem amparo legal, existe a possibilidade de 
incitação a diálogos dividosos, surgindo aí a nefasta figura do 
agente provocador do delito ou do flagrante preparado, espécies 
proibidas pelo ordenamento pátrio. 
Para todas essas situações hipotéticas existem barreiras legais, às 
quais deve sujeitar-se o particular. A infiltração de agentes dá-se nos 
moldes estabelecidos no ad. 53, inciso 1, da Lei n° 11.343/2006, ou 
no ad. 10 e seguintes da Lei n° 12.850/2013; o ad. 17 do Código 
Penal rechaçam a figura do agente provocador ou a cenografia do 
flagrante preparado. 
No âmbito da inviolabilidade do domicílio, nos termos do ad. 51, 
inciso Xl, da Constituição Federal, ninguém pode negar que a 
autorização do morador kbtida pelo agente público mediante fraude 
vicia a busca domiciliar é invalida eventuais provas encontradas por 
clara ofensa ao comando constitucional de ser a casa asilo 
inviolável. 
Na mesma linha de raciocínio, o particular não está autorizado a 
ingressar em casa alheia utilizando meios enganosos para realizar 
gravações clandestinas e incriminar moradores e convivas. Admitir-
se o contrário seria deretar .o fim das garantias constitucionais 
alusivas ao devido processo legal, à vida privada e à intimidade. 
Os órgãos da persecuço penal poderiam facilmente contornar a 
reserva de jurisdição imposta a determinadas matérias, bastando ter 
em mãos algum interessado disposto a participar da investigação. As 
provas produzidas pelo particular,  tendo como meta sua utilização 
em processo judicial, devem ser submetidas ao crivo da respectiva 
moldura legal, cabendo ao Poder Judiciário recusar métodos 
espúrios de produção próbatória. 

Sem isso, o particular investido indevidamente de funções de 
Estado, agindo como investigador policial, atuaria livremente, sem o 
correspondente ônus imposto ao agente público, dispensado de 
prévia autorização judicial e até mesmo do dever de alertar o 
investigado do direito a não autoincriminação. 
(REspe n° 2-35/RN, Rei. Min. Herman Benjamin. Rei design. Mm. 
Luiz Fux, DJe de 22.3.2018) 

Manteve-se, portanto, ino aludido julgado, o entendimento de 

que "a gravação clandestina, materializada na obtenção de conversa por um 

dos interlocutores sem o conhecimento do outro, se afigura prova ilícita na 

seara eleitoral, ex vi do ad. 50, LVI, da Constituição de 1988, entendimento 

cristalizado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para os feitos 

alusivos às eleições de 2012". 

Em que pese a necessidade premente de melhor reflexão 

sobre o tema, no caso concreto, traz algumas características interessantes. A 
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primeira delas é que ele está alcançado, justamente, nessa encruzilhada 

jurisprudencial do TSE e do STF, porquanto a matéria atinente à validade da 

gravação ambiental como meio de prova, especificad a mente sob o viés 

eleitoral, está submetida ao STF, com repercussão geral reconhecida (RE n° 

1.040.515/SE, Rei. Mm. Dias Toifoli, DJede 11.12.2017). 

No caso específico, eu recolho do contexto fático circunscrito 

pelo e. Relator que "consoante se extrai da moldura fática delineada no aresto 

regional, a gravação ambiental de conversa encetada entre os recorrentes e a 

eleitora Jusdilaine Barros de Souza foi por ela reallzada nas dependências da 

Unidade de Saúde Moisés Dias de Timbó Grande, precisamente em sala 

restrita a funcionários do hospital, cujo acesso foi facilitado por Gilmar 

Massaneiro, enfermeiro da instituição". 

Há evidente expectativa de privacidade. É, inclusive, o que 

está no acórdão regional (fI. 314): 

Como resta evidenciado neste caso, a autora do áudio Juscilaine 
Barros de Souza, documentou as conversas em uma das salas da 
unidade hospitalar, sendo certo, porém que o acesso àquele espaço 
não era franqueado ao público, pois, conforme se pode verificar nas 
imagens da câmera de segurança n. 1 (vídeo à fI. 25), geradas no 
dia 18.8.2016, por volta das 10h, ela somente pôde entrar 
acompanhada do enfermeiro Gilmar Massaneiro. 

Do referido balizamento fático, infere-se, portanto, o caráter 

privado do ambiente que se realizou a gravação ambiental e, essa 

circunstância, a meu sentir, é elementar para abrir divergência. 

As demais teses de defesa foram afastadas à luz da 

jurisprudência. O ponto central, portanto, é a discussão acerca da gravação 

ambiental. Admitida, a constatação é de ocorrência de captação ilícita de 

sufrágio. Já o abuso de poder foi afastado pelo e. Relator. 

A proposta que faço, portanto, é de acolher a preliminar de 

ilicitude da prova. 

Com efeito, penso que reafirmar o entendimento do TSE na 

linha da impossibilidade de utilização desse meio de prova, nas eleições de 

2016, ora julgado em maio de 2019, ao menos nessa quadra atual, em que a 
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matéria há de ser descortinada, com verticalidade, método e sabor de 

definitividade pelo próprio STF, constitui, quando não muito, uma deferência à 
opção legislativa do CPC/2015, no seu art. 926 - no sentido da estabilidade, 

da integridade e da coerência da jurisprudência. 

Ante esses fundamentos, ouso divergir do eminente relator 

para, com renovadas vênias, dar provimento em maior extensão ao apelo 

nobre e, assim, acolher a preliminar de ilicitude da prova e julgar 

totalmente improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. 

Uma vez vencido noi particular, quanto ao tema de fundo, 

subscrevo, in totum, o voto do e. relatr. 

É como voto. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO SÈRGIO BANHOS: Senhora 

Presidente, não obstante a louvável compreensão do eminente relator, peço 

vênia para divergir quanto à tese alusiva à ficitude da gravação ambiental. 

A despeito do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

notoriamente invocado no QO-RG-RE1  583.937, de relatoria do Ministro Cezar 

Peluso, fato é que o próprio Suprebio Tribunal Federal reconheceu nova 

repercussão geral acerca do tema alusivo à (i)licitude da gravação ambiental, 

agora em processo especificamente eleitoral (RE 1.040.515). 

E, no ponto, minha compreensão é de que as gravações 

ambientais, sem autorização judicial» não devem ser admitidas, diante das 

peculiaridades que envolvem as contendas eleitorais, sobretudo diante do 

usual acirramento de ânimos da disputa, com o costumeiro uso de meios sub-

reptícios para produção dessa prova, em nítida afronta à confiança dos 

interlocutores e muitas vezes norteada com indução de conversas. 

Ainda que se possa sustentar que o direito à intimidade e à 

privacidade deve ceder ao interesse público, vê-se que, na verdade, o próprio 

Num. 48197888 - Pág. 67Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:29
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022432838600000045995377
Número do documento: 20113022432838600000045995377

Num. 13843861 - Pág. 144



REspe no 408-98.201 6.6.24.005IISC 	 68 

ambiente de formação da prova enseja sérias discussões de validade, 

idoneidade e legitimidade dela, razão pela qual entendo irrepreensível a lição 

do Ministro Marco Aurélio quanto à sua preocupação com o resguardo da boa-

fé nas relações sociais. 

Vale lembrar que mesmo os precedentes do STF não 

vinculantes que reconheceram a possibilidade de utilização da prova em favor 

da acusação envolvem questões fáticas e jurídicas que se distinguem da 

singularidade do processo eleitoral, razão pela qual compreendo que não deve 

ser privilegiada a gravação clandesti9a, ainda que com escopo de prova de 

ilícitos eleitorais. 

Assim, entendo que esta Corte deve manter a sua 

jurisprudência já consolidada, no sentido da ilicitude da gravação clandestina, 

salvo em ambientes sem reserva de intimidade/privacidade, ao menos até que 

o Supremo Tribunal Federal julgue novamente a matéria, com enfoque 

específico à seara eleitoral. 

Postas essas premissas, no tocante à análise deste caso 

específico, verifica-se que o Tribunal Regional Eleitoral, conforme trecho 

transcrito no voto do Ministro Edson Fachin, reconheceu que a gravação foi 

realizada em sala restrita de um hospital, evidenciando-se o caráter privado do 

ambiente em que foi realizada a gravação ambiental, o que ocorreu sem 

autorização judicial. 

Ademais, depreende-êe que o contexto probatório consistiu 

nessa gravação e, ainda, em elementos probatórios derivados de imagens de 

câmara de vigilância de hospital e do testemunho da eleitora Juscilaine Barros 

de Souza e de outras testemunhas,. o que ensejaria, portanto, a nulidade 

também das demais provas coligidas aos autos. 

À míngua de provas autônomas dos fatos ilícitos narrados, 

impõe-se a improcedência dos pedidos formulados pelos recorridos em face 

das ações eleitorais propostas. 
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Pelo exposto, divirjo em parte do eminente relator, a fim de 

prover integralmente o recurso espècial, para julgar improcedente a AIJE 

468-98 e a Representação 410-68, julgadas conjuntamente no âmbito do 

Tribunal Regional Eleitoral. 

VÔTO 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): 

Senhores Ministros, peço vênia às compreensões diversas para acompanhar o 

voto do eminente relator, não só assentando a validade da prova como 

mantendo a decisão no que tange à captação ilícita de sufrágio, mas afastando 

a condenação sob o viés do abuso do poder econômico, justamente porque, 

apesar da gravidade do fato de que teria ficado evidenciada a compra de um 

voto, entendo que, em se tratando de um voto - e esse dado consta do 

acórdão -, não seria possível reconhecer aptidão para afetar a normalidade do 

pleito. No caso, é um requisito da configuração do abuso do poder econômico. 

Peço vênia especialmente ao Ministro Og Fernandes, pois 

votamos na mesma linha no processo anterior. Sua Excelência nega 

provimento, porque mantém também a condenação por abuso do poder 

político no caso. 
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EXTRATO DA ATA 

REspe n° 408-98.201 .6.24.0051 /SC. Relator: Ministro Edson 

Fachin. Recorrentes: Gilmar Massaneiro e outro (Advogados: Alexandre Dorta 

Canella - OAB: 16310/SC e outros). Recorrido: Valdeci Cardoso dos Santos 

(Advogados: Luiz Magno Pinto Bastbs Junior - OAB: 17935/SC e outros). 

Recorrido: Ministério Público Eleitoral. 

Decisão: O Tribunal, ipor maioria, deu parcial provimento ao 

recurso especial, apenas para afastar a configuração do abuso do poder 

político em relação a ambos os recorrentes, mantida a condenação de Gilberto 

Massaneiro pela prática de captação ilícita de sufrágio, e julgou prejudicado o 

pedido de concessão de efeito suspersivo ao recurso especial, nos termos do 

voto do relator. Vencidos o Ministro Og Fernandes, que negou provimento ao 

recurso especial, e os Ministros Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio 

Banhos, que lhe deram provimento integral. 

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís 

Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de 

Carvalho Neto e Sérgio Banhos. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humbõrto Jacques de 

Medeiros. 
o 

SESSÃO DE 9.5.2019. 

Sem revisão das notas de julgamento dos Ministros Luís Roberto Barroso e Admar Gonzaga. 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 721-28.2016.6.26.0302 - CLASSE 32 - 
MERIDIANO - SÃO PAULO 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 
Recorrentes: Orivaldo Rizzato e outra 
Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros 
Recorridas: Helena Maria Lucon de Faria e outra 
Advogados: Marlon Carlos Matioli Santana - OAB: 2271 391SP e outro 

AÇÃO CAUTELAR N° 0604115-16.2017.6.00.0000 - CLASSE 12061 - 
MERIDIANO - SÃO PAULO 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 
Autores: Orivaldo Rizzato e outra 
Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros 
Réus: Helena Maria Lucon de Farias e outra 
Advogados: Marlon Carlos Matioli Santana - OAB: 227139/SP e outros 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVA TESTEMUNHAL. 
ANUÊNCIA. DESPROVIMENTO. 

Na linha da jurisprudência desta Corte, "a 
comprovação da captação ilícita de sufrágio lastreada 
exclusivamente em prova testemunhal é perfeitamente 
admitida, bastando que ela demonstre, de maneira 
consistente, a ocorrência do ilícito eleitoral' (AgR-REspe 
n° 26.110/MT, reI. Mm. Arnaldo Versiani, DJE de 
23.6.2010)" (AgR-Al 2346-66, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, 
DJe de 23.9.2011). 

Não cabe invocar, na espécie, o art. 368-A do Código 
Eleitoral, pois, pelo que se depreende do acórdão 
regional, a condenação com base no art. 41-A da Lei 
9.504/97 não está calcada em prova testemunhal singular 
ou exclusiva, mas sim no depoimento de várias 
testemunhas, sem notícia de vínculo entre si, cujas 
narrativas foram consideradas uníssonas, consistentes, 
detalhadas e seguras pelo Tribunal a quo, a quem cabe a 
última palavra em matéria fática. 
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10 fato - promessa de dinheiro em troca de voto 

A partir do contexto fático delineado no acórdão 
regional, concluo que o fato de o representado Acir Régis 
Nunes ser representante de partido diverso daquele ao 
qual o candidato era filiado, mas que compunha a mesma 
coligação majoritária pela qual ele concorreu ao cargo de 
prefeito, não demonstra, de forma inconteste e com o 
grau de robustez e certeza necessário, que os 
recorrentes, à época candidatos a prefeito e a vice-
prefeito, teriam participado da conduta de promessa de 
pagamento em dinheiro em troca de votos ou anuído com 
ela. 

21  fato - promessa de perdão de dívida em troca de voto 

Os elementos fático-probatórios constantes do 
acórdão recorrido revelam que ficou comprovada a 
existência de estreito vínculo político entre o autor do 
oferecimento da vantagem, que ocupava o cargo de 
tesoureiro do Diretório Municipal do PSDB, partido ao 
qual o recorrente Orivaldo Rizzato era filiado, e os 
candidatos, estando, portanto, configurada a anuência 
dos recorrentes em relação à conduta consistente no 
perdão de dívida em troca de votos. 

Nos termos do art. 21 da Lei 9.504/97, com a redação 
dada pela Lei 11.300, de 10 de maio de 2006, o 
candidato passou a ser responsável juntamente com o 
tesoureiro pela veracidade das informações financeiras e 
contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a 
respectiva prestação de contas. Assim, o cargo de 
tesoureiro do partido tem posição de destaque na 
campanha, tratando-se de pessoa de confiança do 
candidato ao cargo de chefe do Poder Executivo. 

Recurso especial a que se nega provimento. 

Ação cautelar julgada improcedente, tornando 
insubsistente a liminar concedida, com a comunicação da 
decisão, após publicação. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, em negar 

provimento ao recurso especial, julgar improcedente a ação cautelar, tornando 

insubsistente a liminar anteriormente concedida, e determinar a comunicação 
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da decisão, após a publicação, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 

nos termos do voto do relator. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2019. 

R GONZAGA - RELATOR 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhora 

Presidente, Orivaldo Rizzato e Márcia Cristina Adriano de Lima interpuseram 

recurso especial (fls. 317-350) em face de acórdão do Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo (fls. 229-255) que, por unanimidade, rejeitou a matéria 

preliminar e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso, a fim de reformar a 

sentença proferida pelo Juízo da 302a Zona Eleitoral daquele Estado, para 

cassar os diplomas de Orivaldo Rizzato, Márcia Cristina Adriano de Lima e 

Paulo Cesar Rizzato, eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e suplente ao 

cargo de vereador, respectivamente, bem como aplicar multa, no valor mínimo 

legal, aos ora recorridos Orivaldo Rizzato, Paulo Cesar Rizzato, Alex Pirola dos 

Santos e Alcir Régis Nunes, pela prática de captação ilícita de sufrágio, nos 

termos do disposto no art. 41-A da Lei das Eleições. 

O acórdão regional tem a seguinte ementa (fis. 229-230): 

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2016. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A 
DA LEI 9.504197. SENTENÇA DE IMPROCEDÉNCIA. PRELIMINAR 
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO: PROMESSA E 
ENTREGA DE VANTAGENS ECONÔMICAS EM TROCA DE 
VOTOS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE 
PARA O RECONHECIMENTO DO ILÍCITO ELEITORAL IMPUTADO 
NA REPRESENTAÇÃO. "A CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO 
PODE SER DEMONSTRADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM 
PROVA TESTEMUNHAL, DESDE QUE ESTA SEJA HARMÔNICA E 
ROBUSTA" (RESPE N° 20628, REL. MIN. LUCIANA CHRISTINA 
GUIMARÃES LÓSSIO, DJE - 25/11/14). CASO DOS AUTOS, EM 
QUE SE VERIFICA DEPOIMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO 
CONTRADITÓRIO E SOB AS PENAS DE INCORREREM NO 
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO, PRESTADOS DE FORMA 
CONSISTENTE, UNÂNIME E LINEAR, ALÉM DE FAZEREM 
REFERÊNCIAS A CERTAS PECULIARIDADES QUE 
DIFICILMENTE PODERIAM SER COMBINADAS OU INVENTADAS. 
PROPÓSITO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO 
EVIDENCIADO. EVIDENTE O CONHECIMENTO E 
CONSENTIMENTO DOS CANDIDATOS ORIVALDO RIZZATO E 
PAULO CESAR RIZZA TO. FATO PRATICADO POR INTERPOSTA 
PESSOA QUE POSSUI LIGAÇÃO COM OS CANDIDATOS. 
GRAVIDADE DOS FATOS QUE JUSTIFICA AS SANÇÕES DE 
CASSAÇÃO DO DIPLOMA DOS CANDIDATOS ELEITOS E MULTA 
A TODOS OS REPRESENTADOS À EXCEÇÃO DA 
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REPRESENTADA MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA, VICE-
PREFEITA ELEITA, POR NÃO HAVER QUALQUER INDÍCIO DE 
QUE ESTA TENHA PRATICADO OU PARTICIPADO DE 
QUALQUER DAS CONDUTAS NARRADAS NA EXORDIAL, SENDO 
CERTO QUE A NECESSÁRIA CASSAÇÃO DO SEU DIPLOMA 
DECORRE DA INDIVISIBILIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA A 
QUAL PERTENCE. AUSÉNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ABUSO DE 
PODER AO PONTO DE SE APLICAR A PENA DE 
INELEGIBILIDADE AOS RECORRIDOS, COMO PLEITEADO NA 
EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. MATÉRIA PRELIMINAR 
AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO PARA QUE 
SEJAM CASSADOS OS DIPLOMAS DOS CANDIDATOS ELEITOS 
ORIVALDO RIZZATO E MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA, 
ALÉM DO DIPLOMA DE SUPLENTE DO CANDIDATO PAULO 
CESAR RIZZATO, SENDO TAMBÉM IMPOSTA A MULTA, NO 
VALOR MÍNIMO LEGAL, AOS RECORRIDOS, ORIVALDO 
RIZZATO, PAULO CESAR RIZZATO, ALEX PIROLA DOS SANTOS 
E ALCIR RÉGIS NUNES, NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 41-
A DA LEI N° 9.504/97. 

Opostos embargos de declaração (fis. 261-270), foram eles 

rejeitados em acórdão assim ementado (fi. 300): 

EMBARGOS DECLARA TÓRIOS NO RECURSO ELEITORAL. 
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 275, DO 
CÓDIGO ELEITORAL. OS DECLARA TÓRIOS NÃO SE PRESTAM A 
PROMOVER REDISCUSSÃO DA CAUSA OU REAPRECIAR 
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, PORQUANTO SÓ DEVEM SER 
ADMITIDOS PARA QUE O JUIZ OU TRIBUNAL EMITA UM 
PROVIMENTO INTEGRA TIVO-RETIFICADOR, VISANDO AO 
ESCLARECIMENTO DE OBSCURIDADE, À HARMONIA LÓGICA 
DE CONTRADIÇÕES OU À COLMATAGEM DE OMISSÃO. 
EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 

Os recorrentes sustentam, em suma, que: 

a análise do apelo prescinde do revolvimento fático-

probatório dos autos, pois, na espécie, é necessário apenas o 

reenquadramento das premissas fáticas constantes do acórdão 

recorrido; 

o Tribunal a quo violou o art. 41-A, da Lei 9.504/97, pois os 

depoimentos das testemunhas são uníssonos no sentido de 

que as promessas de pagamento e de perdão de dívidas 

partiram de terceiros, bem como não constam 

Num. 48197889 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:30
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022433009300000045995378
Número do documento: 20113022433009300000045995378

Num. 13843861 - Pág. 152



REspe n° 721-28.2016.6.26.03021SP 
AC n° 0604115-16.2017.6.00.0000ISP 

provas robustas da anuência ou de sua participação nos fatos 

que lhes foram imputados; 

há dissídio jurisprudencial entre o acórdão do Tribunal de 

origem e precedentes desta Corte Superior quanto à 

possibilidade de condenação por captação ilícita de sufrágio 

com fundamento, exclusivamente, em prova testemunhal; 

a Corte Regional Eleitoral divergiu do entendimento deste 

Tribunal Superior que exige o conhecimento prévio e anuência 

do candidato beneficiado para a cofiguração da captação ilícita 

de sufrágio; 

o Tribunal de origem os condenou baseado somente em 

relatos fornecidos por supostos beneficiários da aventada 

oferta de captação ilícita de sufrágio, sem qualquer correlação 

com outros elementos comprobatórios. 

Postulam a concessão do efeito suspensivo ao recurso 

especial, com fundamento nos arts. 1.029, § 50 dc 1.012, § 40  do Código de 

Processo Civil. 

Requerem ainda, o conhecimento e o provimento do apelo 

para reformar o acórdão regional. 

Por decisão às fis. 499-502, o Presidente do Tribunal a quo 

negou seguimento ao recurso especial. 

Seguiu-se a interposição de agravo em recurso especial (fis. 

521-541). 

Por meio da decisão de fis. 591-595, dei provimento ao agravo, 

a fim de determinar a reautuação do feito como recurso especial. 

Helena Maria Lucon de Faria e Marcia Luzia da Silva Souza 

apresentaram contrarrazões às fis. 598-630, nas quais pugnam pelo não 

conhecimento e pelo desprovimento do apelo. 
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Anoto que as recorridas também juntaram os documentos de 

fls. 676-677v, requerendo a intimação dos recorrentes e do Ministério Público 

para que sobre eles se manifestassem. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer às fls. 679-686, 

opinou pelo não conhecimento do recurso especial, bem como pela revogação 

da liminar concedida por esta Corte Superior nos autos da Ação Cautelar 

0604115-16.2017.6.00.0000, a fim de que se dê cumprimento imediato à 

condenação imposta aos recorrentes. 

Por despacho às fis. 688-689 facultei aos recorrentes e ao 

Ministério Público que se manifestassem sobre os documentos acostados com 

as contrarrazões ao recurso especial. 

Orivaldo Rizzato e Márcia Cristina Adriano de Lima 

manifestaram-se às fls. 691-700, pugnando pela rejeição dos documentos 

juntados por ocasião da apresentação das contrarrazões. 

Às fls. 703-703v, a Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo 

indeferimento do pedido de juntada de novos documentos. 

Por fim, diante da aparente verossimilhança nos argumentos 

expostos pelos ora recorrentes, deferi a medida liminar (documento 163.551) 

pleiteada na Ação Cautelar 0604115-16, ajuizada por Orivaldo Rizzato e 

Márcia Cristina Adriano de Lima, para conferir efeito suspensivo ao agravo em 

recurso especial por eles interposto nos presentes autos, determinando a 

sustação da execução dos acórdãos proferidos nos referidos autos até a 

apreciação do recurso especial no âmbito deste Tribunal Superior e, em 

consequência, para que sejam reconduzidos aos mandatos de prefeito e de 

vice-prefeito de Meridiano/SP. 

Em 24.4.2018, as requeridas Helena Maria Lucon de Farias e 

Marcia Luzia da Silva apresentaram manifestação (documento 214.664), 

trazendo documentos e requerendo a revogação da liminar deferida nos autos, 

por não mais subsistir situação de excepcionalidade averiguada na cautelar. 

Por meio do despacho (documento 215.815), em observância 

ao princípio do contraditório e tendo em vista a documentação acostad 2, 
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requeridas Helena Maria Lucon de Farias e Marcia Luzia da Silva, facultei a 

manifestação dos autores. 

Ato contínuo, os requerentes manifestaram-se defendendo, em 

suma, a rejeição da documentação trazida pelas requeridas, diante de sua 

intempestividade (documento 251.404). 

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer (documento 

261.318), opinando pelo indeferimento do pedido de juntada de provas aduzido 

pelas rés e pelo deferimento do pedido de revogação do efeito suspensivo ao 

recurso especial. 

Pelo documento 261.316, a Procuradoria-Geral Eleitoral 

postulou pelo deferimento do pedido de contracautela, bem como pela 

determinação da tramitação prioritária ao presente feito, consignando que o 

efeito suspensivo concedido nos autos do Agravo de Instrumento 721-28 está 

condicionado à fiel observância dos arts. 40,  50 e 60  do Código de Processo 

Civil. 

A PGE, no documento 261.318, manifestou-se pela revogação 

do efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento 721-28, para que o 

TRE/SP promova o afastamento imediato de Orivaldo Rizzato e Márcia Cristina 

Adriano de Lima dos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de 

Meridiano/SP. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA (relator): Senhora 

Presidente, o recurso especial é tempestivo. O acórdão regional atinente aos 

embargos de declaração foi publicado no DJe em 25.9.2017, segunda-feira, 

conforme certidão à fI. 312, e o apelo foi interposto no mesmo dia (fi. 317), por 

procuradores habilitados nos autos (procuração à fi. 62 e substabelecimento à 

f 1. 286). 
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Na espécie, a Corte de origem reformou a sentença, para 

cassar os diplomas dos candidatos Orivaldo Rizzato, Márcia Cristina Adriano 

de Lima e Paulo Cesar Rizzato, respectivamente, eleitos aos cargos de 

prefeito, vice-prefeito e suplente ao cargo de vereador, bem como aplicar 

multa, no valor mínimo legal, a Orivaldo Rizzato, Paulo Cesar Rizzato, Alex 

Pirola dos Santos e Alcir Regis Nunes, pela prática de captação ilícita de 

sufrágio, nos termos do disposto no art. 41-A da Lei 9.504/97. 

Os recorrentes apontam dissídio jurisprudencial entre o 

acórdão do Tribunal de origem e precedentes desta Corte Superior quanto à 

possibilidade de condenação por captação ilícita de sufrágio com fundamento, 

exclusivamente, em prova testemunhal. 

Sustentam que o Tribunal de origem os condenou baseando-

se somente em relatos fornecidos por supostos beneficiários da aventada 

oferta de captação ilícita de sufrágio, sem qualquer correlação com outros 

elementos comprobatórios. 

Sobre a questão o TRE/SP assentou o seguinte (fls.238-254): 

Constata-se que a representação foi instruída com duas mídias 
juntadas pelas representantes, sendo que uma delas contém uma 
conversa entre duas eleitoras, Osmarina e Josefa, gravado por elas 
mesmas, e um outro de cuja gravação somente é possível extrair 
uma conversa entre os interlocutores. A/em destas, também foram 
colhidos depoimentos das testemunhas arroladas pelas recorrentes. 

Inicia/mente, verifica-se que o conteúdo de uma das mídias anexas à 
inicia/ (II. 41) trata-se de gravações caseiras de uma declaração de 
Josefa Teresa da Silva Oliveira dada a sua sobrinha, cujo conteúdo 
apenas repete o que dito por esta na condição de testemunha, 
sendo apenas neste momento, sob o crivo do contraditório, razão 
pela qual a mídia em si deve ser desconsiderada por ser irrelevante 
ao deslinde do presente feito. 

Já a segunda mídia (fi. 40), conta um vídeo no qual contém uma 
conversa em que os inter/ocutores seria o representado A/ex Pirola 
dos Santos e um eleitor, no qual o primeiro oferece ao segundo o 
perdão da dívida de um mercado, desde que esse eleitor votasse 
nos representados Orivaldo Rizzato e Paulo Cesar Rizzato, 
contando, ainda, que uma eleitora, de nome Va/direne, teria aceitadó 
o perdão de dívida no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) 
mesmo sendo 'Torrente roxo" (em alusão ao marido da candidata 
adversária). 

Porém, da referida gravação não é possível constatar com a certeza 
necessária tratar-se do representado em questão, pois as imnagen 
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que aparecem não evidenciam a figura de nenhum dos 
interlocutores, impossibilitando a identificação dos mesmos, restando 
nítido, apenas o diálogo entre as partes, o que configura a 
prejudicialidade do aproveitamento deste meio de prova, em que 
pese o conteúdo ter relação com o depoimento testemunhal de 
Valdirene dos Santos Batista Vieira como se verá adiante. 

Todavia, em que pese restadas somente as provas orais contidas 
dos autos, é assente na jurisprudência eleitoral que a captação ilícita 
de sufrágio pode ser comprovada mediante prova exclusivamente 
testemunhal, contudo, para que seja considerada robusta e apta a 
fundamentar uma decisão condenatória deve tal meio de prova ser 
corroborado por outros elementos probatórios ainda que também 
testemunhais. 

Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 
2012. VEREADORA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO 
ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA 
LEI 9.504/97. PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS. 
DESPROVIMENTO. 1. É incabível inovar teses em agravo 
regimental, haja vista a preclusão consumativa e o devido 
processo legal. ( ... ) 3. Constitui captação ilícita de sufrágio o 
ato de candidato doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou 
vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe 
o voto (art. 41-A da Lei 9.504/97). 4. No, caso, comprovou-se 
que Cleiciane da Cruz e Silva (Vereadora de Coari/AM eleita 
em 2012) cometeu o ilícito por intermédio de seu esposo, perito 
do INSS, o qual visitava eleitores com anuência e, por vezes, 
com presença da agravante, pedindo votos em troca de 
concessão ou manutenção de benefícios previdenciários. 5. E 
possível demonstrar a conduta com base em prova 
testemunhal, desde que robusta, coesa e sem contradições 
(precedentes). Os três depoimentos em juízo confirmam de 
forma inequívoca o modus operandi da candidata e de seu 
marido. ( ... ) 8. Agravo regimental não provido. (Respe n° 
69323, Ac. ReI. Mm. Antonio Herman de Vasconcelios E 
Benjamin, DJE - 30/09/2016 - grifei). 

E é exatamente o caso da presente ação, na qual se verifica que 
as testemunhas ouvidas em juízo (fi. 111), por meio de 
depoimentos consistentes, unânimes e lineares, confirmaram o 
oferecimento de benesses em troca de votos nos candidatos 
ora representados, consistentes em pagamento em dinheiro 
prometido e pago pelo representado Acir Regis Nunes e perdão 
de dívida num mercado por parte do representado Alex Pirola 
dos Santos. 

A testemunha Osmarina Francisco de Brito, em seu depoimento, 
disse que estava sentada em frente à casa de Josefa junto com 
Valdomiro, seu vizinho, e Josefa, sua tia e também vizinha, quando o 
representado Acir chegou e chamou Josefa para conversar dentro 
da casa dela, ficando sabendo depois pela própria Josefa que Acir a 
teria prometido pagar R$ 1.000,00 (mil reais) par que 

Num. 48197889 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:43:30
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022433009300000045995378
Número do documento: 20113022433009300000045995378

Num. 13843861 - Pág. 157



REspe no  721-28.2016.6.26.03021SP 
	

11 

AC n° 0604115-16.2017.6.00.0000ISP 

Orivaldo ("Vai"). Que, após, Acir também a chamou para conversar 
na casa da depoente, momento que Acir disse "estou trabalhando 
para o Vai e se você votar no Vai eu te dou 'mil conto', depois na 
segunda-feira que ele ganhar" Informou que a Valdomiro também 
teria, sido prometido R$ 900,00 (novecentos reais) e a Neno, outro 
vizinho, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme 
estes mesmos lhe informaram. Relata, ainda, que, passada a 
eleição, estava no trabalho quando Josefa lhe contatou 
informando que Acir estava na sua casa (Josefa) para entregar-
lhe o dinheiro, como também a Valdomiro "e R$ 300,00 
(trezentos reais) a um tal de Santo que é irmão da Josefa", mas 
que não entregou seu dinheiro nem o dinheiro prometido ao 
Neno, razão pela qual foram até Acir cobrar, mas que continuou 
negando a pagar porque ela teria falado mal do candidato 
Orivaldo. Por fim, disse que Acir confirmou que o dinheiro vinha 
do "Vai", bem como que o referido candidato também tInha 
estado na sua residência antes destes fatos para lhe oferecer 
emprego em troca de voto. 

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Josefa. Disse 
que antes do pleito ela, Osmarina e Valdomiro estavam sentados na 
frente da sua casa quando Acir chegou e a chamou para conversar 
dentro da residência dela. Que nesse momento Acir falou que se ela 
votasse no candidato e se ele ganhasse, na segunda-feira iria 
"presenteá-ia" com R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que, após, foi 
à casa de Osmarina, à qual lhe contou que Acir havia feito a mesma 
proposta de R$ 1.000,00 (mil reais) Também afirmou que Valdomiro 
recebeu uma proposta de R$ 900,00, (novecentos reais), conforme 
ele mesmo contou, "porque na casa dele são três que votam, ele a 
mulher e a filha, portanto trezentos para cada um", que Santo 
Paraguaio lhe contou que para ele foi prometido R$ 300,00 
(trezentos reais) e que Neno iria receber R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais). Informou que acreditava que Acir estaria a mando 
de Orivaldo pois disse que estava trabalhando para o referido 
candidato para "conseguir voto para ele". Por fim, disse que o 
candidato chegou também a visita-Ia, mas apenas para dizer 
que se ganhasse "poderia contar com ele para o que 
precisasse", mas que naquela oportunidade não lhe ofereceu 
dinheiro. 

Também, consistente e detalhado foi o depoimento da testemunha 
Maria Aparecida de Oliveira. Relata que estava trabalhando, numa 
padaria, quando foi até Acir atendê-lo, momento em que foi 
questionada por ele se teria candidato para as eleíções, a qual 
respondeu que não porque era nova na cidade. Após questioná-la se 
confiava nele, Acir perguntou quanto votos teria na casa dela, tendo 
respondido que era ela e o marido dela, motivo pelo qual disse que 
"se você votar no Vai Rizzato segunda-feira tem R$ 600,00 
(seiscentos reais) na sua mão na porta da sua casa, que assim que 
for declarada a vitória do Vai levo na sua casa" e que "a palavra dele 
valia mais que documento registrado em cartório" Informa que 
haviam outras pessoas do mesmo partido na mesa com Acir, 
sabendo o nome somente de Marco Japonês, e que foi em direção a 
Acir para atendê-lo, tendo este vindo em encontro e, perto do balcão 
de sonjete, foi feita tal proposta. Que não respondeu à proposta 
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Disse ainda que Acir falou que pegaria o dinheiro com 'Vai Rizzato" 
para dar o dinheiro a ela, bem como no recebeu o dinheiro, embora 
Acir tenha passado após as eleições na padaria informando que 
"assim que liberassem o dinheiro levaria a eia" Por fim, disse que 
não sabia se outras pessoas teriam recebido a mesma proposta. 

Ora, de plano, percebe-se que os depoimentos das primeiras 
testemunhas, Josefa e Osmarina, são uníssonos inclusive nos 
detalhes referentes à ordem cronológica dos fatos; ao local em que 
estavam quando Acir chegou; à forma de abordagem; aos valores, 
não só a elas prometidas e paga a apenas uma, mas também 
àqueles que seriam pagos a Valdomiro, Neno e Santo Paraguaio; e 
ao momento que seria pago. 

Certo também que tais depoimentos guardam relação com o relato 
da testemunha Maria Aparecida de Oliveira, como o valor pago, 
trezentos reais para cada voto, tal como prometido a Valdomiro e 
Santo Paraguaio; a forma de abordagem e o dia a ser pago, 
"segunda-feira, assim que confirmada a eleição de 'VaI`. 

Ademais, referentes aos testemunhos supracitados, não há que se 
falar em desqualificações dos seus depoimentos, tal como colocadas 
no r. decisum, ao argumento de que Maria Aparecida "nem mesmo 
olhava diretamente para o Magistrado que fazia as perguntas" ou de 
que Osmarina teria "revelado ter agido por pura vingança" (fls. 
158/159). 

Isso porque, constata-se que depoimento de Maria Aparecida 
contém detalhes minuciosos, como por exemplo, em relação ao local 
exato da abordagem (em frente ao balcão de sorvete), às pessoas 
que acompanhavam. o representado Acir e até mesmo às palavras 
por. ditas ('minha palavra vaie mais que documento registrado em 
cartório"), mantendo-se sempre uníssono e consistente; mesmo com 
questionamentos diretos,e incisivos do ilustre magistrado condutor 
da audiência. 

Da mesma forma, a motivação da testemunha Osmarina que a levou 
a relatar os fatos em comento; que é justamente o não cumprimento 
da promessa feita pelo representado, não desqualifica seu 
depoimento feito sob o crivo do contraditório e sob pena de falso 
testemunho, mantendo-se coerente durante os quinze minutos de 
questionamentos. 

Também em relação aos fatos envolvendo os representados A/ex 
Pirola dos Santos e Paulo Cesar Rizzato, os relatos testemunhais 
sobre o caso mostram consistência e unicidade de informações. 

A testemunha Aparecido José Pereira de Lima informou que 
compareceram na sua residência os representados A/ex e Paulo 
Cesar dizendo que se ele votasse no "VaI" e, no Cesar teria uma 
dívida no mercado de A/ex perdoada, dívida essa contraída por sua. 
esposa. Relatou que recusou por já ter candidato há muito tempo. 
Disse, ainda, não saber exatamente se A/ex era o dono, mas que era 
ele quem "tomava conta" do mercado. 

Por sua vez, a testemunha Valdirene dos Santos Batista Vieira 
também afirmou que Alex Pirola e Cesar Rizzato foram 
pessoalmente até a sua casa, oportunidade em que o prim ro. 
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prometeu que perdoaria a dívida da depoente no seu mercado 
('Trebom") .se ela votasse "no 45 e no Cesar Rizzato", o que foi 
negado por já ter candidato (14 até morrer"). Disse que a dívida era 
de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e, "pelo que conhece" o dono 
do mercado é Alex Pirola. 

Verifica-se que o mesmo fato foi afirmado por duas pessoas 
completamente distintas entre si, trazendo os mesmos detalhes, 
principalmente no que tange à forma de abordagem dos 
representados Alex e Paulo Cesar com o fim de angariar votos para 
este último e para o candidato ao cargo de Prefeito Orivaldo Rizzato 
em troca de perdão de dívida em um mercado local. 

Outrossim, o fato de Alex Pirola do Santos ser ou não o real dono do 
citado mercado é irrelevante para que se afaste a conduta ilícita por 
ele realizada, visto que, à luz da teoria da aparência, a qual terceiros 
de boa-fé podem ter em conta a exteriorização e ignorar a realidade 
oculta, extrai-se das declarações dos depoentes que a eles Alex se 
apresentava como dono e com capacidade de cumprir a promessa 
realizada. 

Ainda sobre tais testemunhas; é certo que o simples fato de 
afirmarem serem eleitores do candidato adversário, por si só, não 
enfraquecem seus depoimentos, visto que desacompanhado de 
qualquer prova, acerca de eventual interesse no desfecho da causa. 
Ademais, de fato confirma a veracidade dos testemunhos prestados, 
mesmo porque não se mostra crível que algum candidato intente 
cometer tal ilícito, correndo os riscos inerentes da conduta ilegal, a 
cidadão que já seja seu eleitor. 

Assim, da análise conjunta do dispositivo legal e dos depoimentos 
supramencionados, verifica-se não restar dúvida que a intenção dos 
recorridos era influenciar no voto dos eleitores em questão, através 
da compra de votos, infringindo estreme de dúvida a legislação 
eleitoral em vigor. 

Também evidente está o conhecimento e consentimento dos 
candidatos Orivaldo Rizzato e Paulo Cesar Rizzato, sendo que este 
primeiro foi citado por todas as testemunhas como verdadeiro autor 
da proposta e responsável pelo dinheiro oferecido, e o segundo 
estava presente quando dos fatos ora em comento, não havendo 
que se falar em mera presunção desse conhecimento. 

Além do mais, ainda que não tenha ocorrido a intei'venção pessoal e 
direta do candidato a Prefeito é possível a caracterização do ilícito 
em testilha quando o fato é praticado por interposta pessoa que 
possui ligação , com o candidato (Respe n° 4223285, Rei, Mm. 
Henrique Neves da Silva, DJE - 21110115), que, in casu, trata-se de 
Acir Régis Nunes, representante do partido DEM na coligação 
majoritária do candidato, e Alex Pirola dos Santos, tesoureiro do 
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Meridiano, 
agremiação do representado Orivaldo Rizzato. 

Com efeito, como dito alhures, do cotejo dos elementos colhidos dos 
autos, evidencia-se o caráter eleitoral da promessa realizada a 
eleitores de Meridiano, consubstanciada no propósito de obter 
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à candidatura dos recorridos Orivaldo Rizzato, Marcia Cristina 
Adriano de Lima e Paulo Cesar Rizzato, tornando-se inequívoca a 
realização da captação ilícita de sufrágio. 

E ... 1 
Ressalte-se ainda, que na linha da jurisprudência do Excelso 
Tribunal Superior Eleitoral, a potencialidade lesiva da conduta é 
prescindível para a caracterização do ilícito eleitoral previsto no 
artigo 41-A, da Lei das Eleições. 

Ainda assim, importante salientar que a diferença nas urnas entre os 
candidatos representados e o segundo colocado foi de apenas 8 
(oito) votos, motivo pelo qual a conduta perpetrada pelos recorridos 
possui gravidade bastante para comprometer a lisura do pleito de 
2016 no município de Meridiano. 

Por fim, destaca-se que a exordial somente se atém à ocorrência de 
captação ilícita de sufrágio, em nada discorrendo sobre eventual 
abuso de poder econômico ao ponto de se aplicar a pena de 
inelegibilidade dos recorridos como também pleiteado pelos 
representantes. 

Diante desse contexto, comprovada de forma robusta a prática de 
captação ilícita de sufrágio, na forma do artigo 41-A, da Lei n° 
9.504/97, inarredável a procedência da representação neste ponto, 
com a aplicação das sanções de multa, no seu patamar mínimo 
legal, e de cassação dos diplomas dos recorridos Orivaldo Rizzato e 
Paulo César Rizzato, prefeito e vereador na condição de suplente, 
visto que cumulativas (Respe n° 23073, ReI. Mm. Henrique Neves da 
Silva, DJE - 03/03/16) e a imposição somente. da sanção de multa, 
também no seu patamar mínimo legal, aos representados Alex Pirola 
dos Santos e Alcir Regis Nunes, já observados os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. 

Por fim, quanto a vice-prefeita eleita Marcia Cristina Adriano de Lima, 
por não haver qualquer indício de que esta tenha praticado ou 
participado de qualquer das condutas previstas no artigo 41-A da Lei 
das Eleições, deixo de aplicar somente a multa prevista no referido 
dispositivo legal em seu des favor, sendo certo que a necessária 
cassação do seu diploma decorre da incindibilidade da chapa 
majoritária a qual pertence. 

No que tange à prova que deu suporte à condenação, embora 

exclusivamente testemunhal, não se afigura singular, única ou isolada. 

Com efeito, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São 

Paulo, soberano na análise de fatos e provas, "as testemunhas ouvidas em 

juízo (fi. 111), por meio de depoimentos consistentes, unânimes e lineares, 

confirmaram o oferecimento de benesses em troca de votos nos candidatos 

ora representados, consistentes em pagamento em dinheiro prometido e pago /;57 
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pelo representado Acir Regis Nunes e perdão de dívida num mercado por parte 

do representado Alex Pirola dos Santos" (fi. 241). 

Em seguida, a referida Corte passa a enumerar as 

testemunhas ouvidas em juízo, a exemplo de Osmarina Francisco de Brito, a 

qual não apenas confirmou a benesse, mas que ela teria sido oferecida por 

pessoas ligadas à campanha do candidato (fl. 242): 

A testemunha Osmarina Francisco de Brito, em seu depoimento, 
disse que estava sentada em frente à casa de Josefa junto com 
Valdomiro, seu vizinho, e Josefa, sua tia e também vizinha, quando o 
representado Acir chegou e chamou Josefa para conversar dentro 
da casa dela, ficando sabendo depois pela própria Josefa que Acir a 
teria prometido pagar R$ 1.000,00 (mil reais) par que votasse em 
Orivaldo ("Vai"). Que, após, Acir também a chamou para conversar 
na casa da depoente, momento que Acir disse "estou trabalhando 
para o Vai e se você votar no Vai eu te dou 'mil conto', depois na 
segunda-feira que ele ganhar" Informou que a Valdomiro também 
teria, sido prometido R$ 900,00 (novecentos reais) e a Neno, outro 
vizinho, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme 
estes mesmos lhe informaram. Relata, ainda, que, passada a 
eleição, estava no trabalho quando Josefa lhe contatou informando 
que Acir estava na sua casa (Josefa) para entregar-lhe o dinheiro, 
como também a Valdomiro "e R$ 300,00 (trezentos reais) a um tal de 
Santo que é irmão da Josefa", mas que não entregou seu dinheiro 
nem o dinheiro prometido ao Neno, razão pela qual foram até Acir 
cobrar, mas que continuou negando a pagar porque ela teria falado 
mal do candidato Orivaldo. Por fim, disse que Acir confirmou que o 
dinheiro vinha do "Vai", bem como que o referido candidato também 
tinha estado na sua residência antes destes fatos para lhe oferecer 
emprego em troca de voto. 

Consta também do acórdão regional que a testemunha Josefa 

confirmou oferta feita por Acir, que era cabo eleitoral do autor, bem como que 

chegou a ser visitada pelo próprio candidato a prefeito (fi. 243): 

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Josefa. Disse 
que antes do pleito ela, Osmarina e Valdomiro estavam sentados na 
frente da sua casa quando Acir chegou e a chamou para conversar 
dentro da residência dela. Que nesse momento Acir falou que se ela 
votasse no candidato e se ele ganhasse, na segunda-feira iria 
"presenteá-la" com R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que, após, foi 
à casa de Osmarina, à qual lhe contou que Acir havia feito a mesma 
proposta de R$ 1.000,00 (mil reais) Também afirmou que Valdomiro 
recebeu uma proposta de R$ 900,00, (novecentos reais), conforme 
ele mesmo contou, "porque na casa dele são três que votam, ele a 
mulher e a filha, portanto trezentos para cada um", que Santo 
Paraguaio lhe contou que para ele foi prometido R$ 300,00 
(trezentos reais) e que Neno iria receber R$ 1.500,00 (7 
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quinhentos reais). Informou que acreditava que Acir estaria a mando 
de Orivaldo pois disse que estava trabalhando para o referido 
candidato para "conseguir voto para ele". Por fim, disse que o 
candidato chegou também a visita-la, mas apenas para dizer que se 
ganhasse "poderia contar com ele para o que precisasse", mas que 
naquela oportunidade não lhe ofereceu dinheiro. 

Também em relação a esse fato, o Tribunal de origem 

destacou o testemunho de Maria Aparecida de Oliveira, que descreveu o 

mesmo modus operandi - oferta feita por Acir, à razão de R$ 300,00 por voto e 

entrega do dinheiro não realizada -, in verbis (fis. 243-244): 

Também, consistente e detalhado foi o depoimento da testemunha 
Maria Aparecida de Oliveira. Relata que estava trabalhando, numa 
padaria, quando foi até Acir atendê-lo, momento em que foi 
questionada por ele se teria candidato para as eleições, a qual 
respondeu que não porque era nova na cidade. Após questioná-la se 
confiava nele, Acir perguntou quanto votos teria na casa dela, tendo 
respondido que era ela e o marido dela, motivo pelo qual disse que 
"se você votar no Vai Rizzato segunda-feira tem R$ 600,00 
(seiscentos reais) na sua mão na porta da sua casa, que assim que 
for declarada a vitória do Vai levo na sua casa" e que "a palavra dele 
valia mais que documento registrado em cartório" Informa que 
haviam outras pessoas do mesmo partido na mesa com Acir, 
sabendo o nome somente de Marco Japonês, e que foi em direção a 
Acir para atendê-lo, tendo este vindo em encontro e, perto do balcão 
de sorvete, foi feita tal proposta. Que não respondeu à proposta. 
Disse ainda que Acir falou que pegaria o dinheiro com 'Vai Rizzato" 
para dar o dinheiro a ela, bem como não recebeu o dinheiro, embora 
Acir tenha passado após as eleições na padaria informando que 
"assim que liberassem o dinheiro levaria a ela". Por fim, disse que 
não sabia se outras pessoas teriam recebido a mesma proposta. 

No mais, a Corte Regional Eleitoral, além de considerar 

uníssonos e concordantes os três depoimentos, destacou que os testemunhos 

de Josefa e Osmarina eram detalhados, com dados "referentes à ordem 

cronológica dos fatos; ao local em que estavam quando Acir chegou; à forma 

de abordagem; aos valores, não só a elas prometida e paga a apenas uma, 

mas também àqueles que seriam pagos a Valdomiro, Neno e Santo Paraguaio; 

e ao momento que seria pago" (fi. 244). 

Conquanto se faça referência à motivação supostamente 

espúria de uma das testemunhas - que só teria informado o fato à autoridade 

após não ter recebido a soma de dinheiro prometida -, não há nenhuma 
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referência no aresto regional de que essas testemunhas tenham sido 

contraditadas ou que teriam relação com grupos políticos adversários. 

Com relação ao segundo fato - proposta de perdão de dívida 

em mercado em troca de voto -, o TRE/SP considerou que as duas 

testemunhas em juízo, independentes entre si, narraram versões consistentes, 

coerentes e ricas em detalhes a respeito dos fatos, como se observa no 

seguinte trecho (fis. 246-247): 

A testemunha Aparecido José Pereira de Lima informou que 
compareceram na sua residência os representados A/ex e Paulo 
Cesar dizendo que se ele votasse no "Vai" e, no Cesar teria uma 
dívida no mercado de A/ex perdoada, dívida essa contraída por sua. 
esposa. Relatou que recusou por já ter candidato há muito tempo. 
Disse, ainda, não saber exatamente se A/ex era o dono, mas que era 
ele quem "tomava conta" do mercado. 

Por sua vez, a testemunha Valdirene dos Santos Batista Vieira 
também afirmou que A/ex Pirola e Cesar Rizzato foram 
pessoa/mente até a sua casa, oportunidade em que o primeiro 
prometeu que perdoaria a dívida da depoente no seu mercado 
('Trebom") .se ela votasse "no 45 e no Cesar Rizzato" o que foi 
negado por já ter candidato (14 até morrer"). Disse que a dívida era 
de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e, "pelo que conhece" o dono 
do mercado é A/ex Pirola. 
Verifica-se que o mesmo fato foi afirmado por duas pessoas 
completamente distintas entre si, trazendo os mesmos detalhes, 
principalmente no que tange à forma de abordagem dos 
representados A/ex e Paulo Cesar com o fim de angariar votos para 
este último e para o candidato ao cargo de Prefeito Orivaldo Rizzato 
em troca de perdão de dívida em um mercado local. 

Pelo que se depreende dos trechos acima, a condenação com 

base no art. 41-A da Lei 9.504/97 está calcada no depoimento de várias 

testemunhas, sem notícia de vínculo entre si, cujas narrativas foram 

consideradas uníssonas, consistentes, detalhadas e seguras pelo Tribunal 

a quo, a quem cabe a última palavra em matéria fática. 

Desse modo, não cabe invocar, na espécie, o art. 368-A do 

Código Eleitoral, pois, embora se trate de prova testemunhal, ela não é 

singular; ao contrário, a versão dos fatos tida como coerente foi confirmada 

por pelo menos cinco testemunhas, as quais - frise-se - narraram modus 

operandi muito semelhante pelos autores dos ilícitos eleitorais. 
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Não se vislumbra, ademais, a transcrição integral dos 

depoimentos, a partir dos quais esta Corte poderia eventualmente verificar a 

viabilidade de reenquadramento fático acerca das conclusões regionais sobre 

a robustez da prova testemunhal, a indicar que a pretensão recursal deve 

esbarrar no óbice do verbete sumular 24 do TSE. 

De outra parte, o caso dos autos não se assemelha ao 

precedente citado no recurso especial a respeito do valor probatório da prova 

testemunhal. 

Com efeito, no AgR-REspe 276-74, de relataria do Mm. João 

Otávio de Noronha, o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, ao exarar juízo 

fático insuscetível de revisão em sede extraordinária, assentou não haver 

prova da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico, 

conclusão apoiada na premissa fática que todas as testemunhas tinham 

vínculos com a candidatura adversária, seja em razão de parentesco seja 

em decorrência de relação de trabalho com a campanha. No mais, ficou 

consignado que, além de não ter sido comprovada a captação, parte das 

benesses distribuídas era prevista em lei municipal. 

Enfim, nesse juízo breve, o entendimento do Tribunal de 

origem se afigura conforme à jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a 

comprovação da captação ilícita de sufrágio lastreada exciusivamente em 

prova testemunhal é perfeitamente admitida, bastando que eia demonstre, de 

maneira consistente, a ocorrência do ilícito eleitoral' (AgR-REspe n° 

26.1 1O/MT, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJE de 23.6.2010)" (AgR-Al 2346=66, 

rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 23.9.2011). 

Na mesma linha, cito: AgR-REspe 1191-53, rei. Mm. Gilmar 

Mendes, DJe de 20.3.2017. 

Igualmente: "Captação ilícita de sufrágio (ad. 41-A da Lei 

9.504197) exige prova robusta de finalidade de se obter votos e de anuência do 

candidato, e, ademais, pode ser demonstrada com base apenas em 

testemunhos, desde que coesos e inequívocos. Precedentes" (AgR-RO 3183- 	,- 

92, rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.11.2016). 
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Os recorrentes apontam violação ao art. 41-A, da Lei 9.504/97, 

argumentando que os depoimentos das testemunhas são uníssonos no sentido 

de que as promessas de pagamento e de perdão de dívidas partiram de 

terceiros, bem como não constam dos autos provas robustas da anuência ou 

de sua participação nos fatos que lhes foram imputados. 

Indicam também divergência jurisprudencial quanto à ausência 

de prévio conhecimento ou anuência dos recorrentes. 

Ademais, de acordo com o trecho do aresto regional transcrito 

acima, o Tribunal o quo reconheceu a prática da captação ilícita de sufrágio, 

consistente em dois fatos: 

promessa de pagamento em troca de votos, realizada por 

Acir Régis Nunes, e 

perdão de dívida de mercado de eleitores, realizada por 

Alex Pirola dos Santos e pelo réu na ação de investigação 

judicial eleitoral Paulo César Rizzato, candidato a vereador. 

Ambas as condutas tiveram como objetivo obter votos para o 

recorrente Orivaldo Rizzato, então candidato ao cargo de 

prefeito no Município de Meridiano/SP nas Eleições de 2016. 

O Tribunal Regional Eleitoral afirmou que o recorrente Orivaldo 

Rizzato não interveio de forma pessoal e direta no delito previsto no art. 41-A 

da Lei 9.504/97, porém concluiu que ele anuiu com os atos praticados 

assentando que "ainda que não tenha ocorrido a intervenção pessoal e direta 

do candidato a Prefeito é possível a caracterização do ilícito em testilha 

quando o fato é praticado por interposta pessoa que possui ligação com o 

candidato (REspe n° 4223285, Rei. Min. Henrique Neves da Silva, DJE - 

21110115), que, in casu, trata-se de Acir Régis Nunes, representante do partido 

DEM na coligação majoritária do candidato, e Alex Pirola dos Santos, 

tesoureiro do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Meridiano, 

agremiação do representado Orivaldo Rizzato" (f1.250). 

A Corte de origem afirmou que "também evidente está o 

conhecimento e consentimento dos candidatos Orivaldo Rizzato e Paulo Cesar 

Rizzato, sendo que este primeiro foi citado por todas as testemunhas com  
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verdadeiro autor da proposta e responsável pelo dinheiro oferecido, e o 

segundo estava presente quando dos fatos ora em comento, não havendo que 

se falar em mera presunção desse conhecimento" (fi. 250). 

A partir do contexto fático delineado pelo acórdão regional, 

concluo que o fato de o representado Acir Régis Nunes ser representante de 

partido diverso daquele ao qual o candidato Orivaldo Rizzato era filiado, 

mas que compunha a mesma coligação majoritária pela qual concorreu ao 

cargo de prefeito, não demonstra de forma inconteste e com o grau de 

robustez e certeza necessário, que os recorrentes à época candidatos a 

prefeito e a vice-prefeito, teriam participado ou anuído com a conduta de 

promessa de pagamento em dinheiro em troca de votos. 

Por outro lado, entendo que a circunstância de Alex Pirola dos 

Santos ocupar a época a função de tesoureiro do diretório municipal do PSDB, 

partido ao qual o recorrente Orivaldo Rizzato era filiado, evidencia que os 

recorrentes à época candidatos a prefeito e a vice-prefeito anuíram com a 

oferta de perdão de dívida em troca de voto. 

Ressalte-se que, nos termos do art. 21 da Lei 9.504/97, com a 

redação dada pela Lei 11.300 de 10 de maio de 2006, o candidato passou a 

ser responsável juntamente com o tesoureiro pela veracidade das informações 

financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a 

respectiva prestação de contas. 

Assim, o cargo de tesoureiro do partido tem posição de 

destaque na campanha, tratando-se de pessoa de confiança do candidato ao 

cargo de chefe do Poder Executivo. 

Desse modo, a partir do que consta do acórdão regional, 

entendo que ficou comprovada a existência de estreito vínculo político entre o 

autor do oferecimento da vantagem e os candidatos e, portanto, configurada a 

anuência dos recorrentes em relação à segunda conduta acima indicada, qual' 

seja, o perdão de dívida em troca de votos. 
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Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao 

recurso especial interposto por Orivaldo Rizzato e Márcia Cristina 

Adriano de Lima. 

Ademais, julgo improcedente a Ação Cautelar 0604115-16, 

proposta por Orivaldo Rizzato e Márcia Cristina Adriano de Lima, 

tornando insubsistente a liminar concedida. 

Na linha da jurisprudência desta Corte, voto no sentido de 

determinar a comunicação da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral, 

assim que publicado o acórdão desta Corte Superior. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO 

NETO: Senhora Presidente, inicialmente saúdo do eminente advogado Doutor 

Gustavo Guedes, pela sua fala sempre cortante, assim como as observações 

trazidas a efeito pelo eminente Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Doutor 

Humberto Jacques de Medeiros. 

Nesse caso específico, eu acompanho o relator, porque posso 

testemunhar que Sua Excelência, como advogado, foi pioneiro e, com bastante 

ênfase, objetou condenações ancoradas em prova testemunhal. Tratando-se 

de captação irregular de sufrágio, se não me falha a memória, Sua Excelência 

chegou a cunhar a expressão kit 41-A, reproduzida na doutrina, às vezes, sem 

o devido crédito, para afastar condenações artificiais à moda de vitórias 

obtidas no chamado "tapetão". 

Da leitura que fiz do acórdão atacado pelo especial, parece-me 

que está em debate a velha dicotomia entre o reexame de provas, pelo visto 

existente na hipótese, e a violação à norma sobre direito probatório, que não 

está demonstrado no recurso especial. 

Sua Excelência o Ministro Admar Gonzaga fez um adequado 

exame da inexistência no ordenamento pátrio do chamado "tabelamento de  
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provas", que existia no CPC anterior a 1973, em que a prova testemunhal era 

chamada pejorativamente de "prostituta das provas", em contrariedade à 

confissão, que seria a "rainha das provas", para dizer que, nesse caso 

específico, embora a condenação tenha sido forrada em provas meramente 

testemunhais, o acórdão registra em bom português, por exemplo: 

E ... ] 
Isso porque, constata-se que o depoimento de Maria Aparecida 
contém detalhes minuciosos, como por exemplo, em relação ao local 
exato da abordagem (em frente ao balcão de sorvete), às pessoas 
que acompanhavam o representado Acir e até mesmo às palavras 
por ditas, (minha palavra vale mais que documento registrado em 
cartório), mantendo-se sempre uníssono e consistente, mesmo com 
questionamentos diretos e incisivos do ilustre magistrado condutor 
da audiência. 

Em outra passagem o acórdão registra 

Verifica-se que o mesmo fato foi afirmado por duas pessoas 
completamente distintas entre si, trazendo os mesmos detalhes, 
principalmente no que tange à forma de abordagem dos 
representados [ ... ] 

Então, parece-me inadequado, em sede de recurso especial 

eleitoral, revisitar tais fatos como registrados pelo acórdão recorrido. 

Com base nessas rápidas considerações, eu me animo a 

acompanhar o eminente relator tanto na sua fundamentação quanto na sua 

conclusão. 

É como voto, Senhora Presidente. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhora 

Presidente, também acompanho o relator pelos fundamentos que expôs. 

Penso como Sua Excelência, no tocante ao conjunto 
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elementos suficientes para demonstrar ao menos a ciência dos recorrentes 

quanto ao perdão da dívida de eleitores. 

Acompanho o relator. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente, 

ambas as sustentações orais trouxeram à apreciação deste Colegiado ao 

menos dois horizontes de matérias relevantes. 

O primeiro, se na hipótese é suficiente, em determinadas 

condições, a produção da prova exclusivamente oral e, em noutro horizonte, 

em ultrapassado o primeiro, quais são essas condições do ponto de vista da 

produção fático-probatória em relação aos depoimentos considerados no seu 

conjunto. 

Da análise que fiz, entendo que o eminente ministro relator se 

desincumbiu, com zelo exemplar, do exame desses dois horizontes, filiando-se 

a precedentes firmados por este Tribunal ao estabelecer um conjunto de 

requisitos relacionados à produção de prova oral, portanto, indo, em alguma 

medida, mas não até o ponto da sustentação que o ilustre advogado fez da 

tribuna. Vale dizer, com a cautela para aplicar nessa matéria a possibilidade da 

prova exclusivamente oral, e, ao mesmo tempo, para dar consistência a esse 

primeiro horizonte que arrostou, examinou tal como, aliás, fez o acórdão 

recorrido, o conjunto dos depoimentos, a consistência, a coerência e a 

interdependência. 

Portanto, a solução que Sua Excelência traz também vai ao 

encontro da percepção a qual cheguei, por isso, acompanho o eminente 	7' 
relator. 
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VOTO 

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Senhora Presidente, 

consoante a jurisprudência do TSE, a condenação por compra de votos - art. 

41-A da Lei 9.504/97 - exige prova robusta e inconteste tanto do ilícito 

propriamente dito como também da participação ou anuência dos candidatos 

beneficiários. 

Ainda de acordo com esta Corte, a prova exclusivamente 

testemunhal é capaz por si só de ensejar o decreto condenatório, desde 

uníssona. 

No caso dos autos, embora, como salientou o relator, possa 

haver dúvida quanto à anuência dos recorrentes relativamente ao primeiro 

ilícito em debate (oferta de dinheiro em troca de voto), o mesmo não ocorre 

quanto à promessa de perdão de dívida em troca do sufrágio de dois eleitores. 

Nesse diapasão, a moldura fática do aresto regional revela 

que, em ocasiões distintas, dois eleitores foram abordados pelo tesoureiro do 

Diretório Municipal do PSDB (partido ao qual o primeiro recorrente era filiado), 

oferecendo-se o perdão de dívidas contraídas em supermercado em troca de 

votos. A esse respeito, chama a atenção a uniformidade dos testemunhos dos 

eleitores corrompidos, segundo afirmou o TRE/SP, com detalhamento do 

modus operandi da conduta. 

Ressalto que concluir de modo diverso demandaria reexame 

de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, mormente 

porque o inteiro teor dos aludidos depoimentos não foram transcritos pelo 

TRE/SP. 

Por fim, entendo que a anuência dos recorrentes encontra-se 

comprovada diante do liame do candidato a prefeito com o tesoureiro de 

campanha, igualmente responsável pela veracidade das informações 

financeiras de campanha, denotando-se relação de confiança entre am>,,7 
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Ante o exposto, acompanho o relator e voto pelo 

desprovimento do recurso especial. 

É como voto. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora 

Presidente, acompanho o relator. 

O acórdão recorrido, consoante informou o relator, consignou 

que: 

[ ... ] as testemunhas ouvidas em juízo (fI. 111), por meio de 
depoimentos consistentes, unânimes e lineares, confirmaram o 
oferecimento de benesses em troca de votos nos candidatos ora 
representados, consistentes em pagamento em dinheiro prometido e 
pago pelo representado Acir Regis Nunes e perdão de dívida num 
mercado por parte do representado Alex Pirola dos Santos. 

A jurisprudência deste Tribunal se orienta na linha de que é 

possível a hipótese de prova de ilícito eleitoral forte apenas em prova 

testemunhal. O que o art. 368-A do Código Eleitoral veda é a perda do 

mandato com base em prova testemunhal exclusiva e singular, ou seja, 

fundamentada exclusivamente no depoimento de uma única pessoa. Nesse 

sentido: ED-RO n° 2227-821AP, reI. Mm. Rosa Weber, julgado em 7.8.2018, 

DJede 14.9.2018. 

A caracterização da captação ilícita de sufrágio pressupõe a 

ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: (a) prática de uma das 

condutas descritas no art. 41-A da Lei n° 9.504/1997; (b) fim específico de 

obter o voto do eleitor; e (c) participação ou anuência do candidato beneficiário 

na prática do ato. 

Sobre o tema, esta Corte já assentou que a infração do art. 41-A 

da Lei n° 9.50411997 não se configura apenas quando há intervenção pesso, 7 
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direta do candidato, pois é possível a sua caracterização quando o fato é 

praticado por interposta pessoa que possui ligação com o candidato. 

O vínculo político evidencia, de forma plena, ao meu sentir, o 

liame entre o autor da conduta e os candidatos beneficiários (Precedente: 

REspe n° 640-36/MG, reI. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10.7.2016, DJe de 

19.8.2016). 

Nesse contexto, entendo ser correto afirmar, como o fez o 

relator, que o fato de Acir Régis Nunes - autor da primeira conduta - ser 

representante de partido diverso daquele ao qual o candidato Orivaldo Rizzato 

era filiado não demonstra, de forma inconteste e com o grau de robustez e 

certeza necessário, que os recorrentes, à época candidatos a prefeito e vice-

prefeita, teriam participado ou anuído com a conduta de promessa e 

pagamento em dinheiro em troca de voto. 

Também entendo que agiu com acerto o relator ao assentar 

que ficou demonstrada a anuência dos recorrentes, tendo em vista que Alex 

Pirola dos Santos, autor do perdão de dívida em mercado, ocupava, à época, a 

função de tesoureiro do Diretório Municipal do PSDB, agremiação à qual o 

recorrente Orivaldo Rizzato era filiado, e atuou, segundo consta do aresto 

recorrido, como cabo eleitoral na campanha deles. No ponto, o acórdão 

demonstrou não apenas a conduta descrita na norma proibitiva, mas também a 

própria participação do candidato. 

Assim, igualmente, nego provimento ao recurso especial. 

VOTO 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): 

Senhores Ministros, cumprimento o advogado que assomou à tribuna, o Vice-

Procurador-Geral Eleitoral, Doutor Humberto Jacques de Medeiros, pelas 

sustentações orais e especialmente o eminente relator pelo voto minucioso e 

percuciente, que, a meu juízo, merece integral endosso por tratar-se o recurso 
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especial de um recurso de natureza extraordinária e, por essa razão, nos limita 

ao exame do quadro fático endossado no acórdão regional. 

Da mesma forma, quanto à questão de direito que foi ventilada, 

acompanho o eminente relator na medida em que a apreciação de Sua 

Excelência, a partir dos dados fáticos contidos nos autos, demonstra que os 

depoimentos das testemunhas foram uníssonos, coerentes e, por isso, 

mostram-se suficientes, na esteira da jurisprudência desta Casa, para embasar 

o decreto condenatório. 
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EXTRATO DA ATA 

REspe n° 721-28.2016.6.26.0302/SP. Relator: Ministro Admar 

Gonzaga. Recorrentes: Orivaldo Rizzato e outra (Advogados: Gustavo Bonini 

Guedes - OAB: 41756/PR e outros). Recorridas: Helena Maria Lucon de Faria 

e outra (Advogados: Marlon Carlos Matioli Santana - OAB: 227139/SP e 

outro). 

AC no 06041 15-16.2017.6.00.0000/SP. Relator: Ministro Admar 

Gonzaga. Autores: Orivaldo Rizzato e outra (Advogados: Gustavo Bonini 

Guedes - OAB: 41756/PR e outros). Réus: Helena Maria Lucon de Farias e 

outra (Advogados: Marlon Carlos Matioli Santana - OAB: 2271391SP e outros). 

Usaram da palavra, pelo recorrente, Orivaldo Rizzato, o Dr. 

Gustavo Guedes, e, pelo Ministério Público Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques 

de Medeiros. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao 

recurso especial, julgou improcedente a ação cautelar, tornando insubsistente 

a liminar anteriormente concedida, e determinou a comunicação da decisão, 

após a publicação, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, nos termos do 

voto do relator. 

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís 

Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga 

e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de 

Medeiros. 

SESSÃO DE 

Sem revisão das notas de julgamento do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. 
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EXCELENTÍSSIMO MERITÍSSIMO JUÍZ ELEITORAL DA 38ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA 

(JOAQUIM NABUCO) – ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 

A COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO, formada pelos partidos PSB/PROS, por seu 

representante legal AMARO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 

475.000.004-30, com endereço para intimações/notificações na Rua da Aurora, 24, centro, Município de 

Joaquim Nabuco, Pernambuco, CEP 55535-000; LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRA E PEREIRAL JUNIOR, 

candidato à Prefeito, brasileiro, casado, portador do RG 2878801 – SSP/PE, CPF/MF sob o nº 

443.157.914-15, portador do título de eleitor nº 028497010850 residente e domiciliado na rua da 

Aurora, 240, centro, Município de Joaquim Nabuco, Pernambuco, CEP 55535-000 e WILSON RICARDO 

LINS DE CARVALHO, candidato à vice-Prefeito, brasileiro, solteiro, portador do documento de 

identidade nº 4159834 – SSP/PE, CPF/MF sob o nº 80780512472, residente e domiciliado na Avenida 

Manoel José da Costa Filho, nº 285, Centro, Município de Joaquim Nabuco, Estado de Pernambuco, CEP: 

55.535-000, vem, através de seus advogados subscritos com procuração em anexo (DOC 01), com fulcro 

em captação ilícita de sufrágio (tipificada no artigo 41-A, da Lei 9.504/97) c/c prática de conduta vedada 

aos agentes públicos (artigo 73, § 10 da Lei 9.504/97) c/c abuso de poder político, econômico e 

corrupção (artigo 22 da LC 64/90), propor 

 

AIJE – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM PEDIDO DE MEDIDA 

CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS 

Em face DA COLIGAÇAO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO, formada pelos partidos PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro), MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e Solidariedade, por seu 

representante legal THIAGO FRANCISCO DE LUCENA SANTOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 

OAB/PE 29647, com endereço para fins de intimação a Rua Fernando Augusto Pinto Ribeiro, nº. 129, 

Centro, Joaquim Nabuco – PE, CEP: 55.535-000; ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO 

BARRETO), brasileiro, detentor de Mandato Eletivo (Reeleição), inscrito no CPF/MF sob o nº. 

053.637.584-40, residente e domiciliado na Rua Cel. Austriclínio, nº 129, Centro, Joaquim Nabuco/PE. 

CEP.: 55535-000; ERALDO DE MELO VELOSO, brasileiro, candidato à vice-prefeito, casado, portador do 

documento de identidade nº 3394476 - SSP - PE, CPF nº 59094290430, residente de domiciliado na Rua 

do Comércio, nº 83 Centro, Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55535000, JOSÉ LUIZ DE SOUZA 

(IRMÃO LUIZ), candidato à vereador, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 

4232002 - SDS - PE, CPF nº 024.337.754-18, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas Cabral Da Costa, 

365 Centro, Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55.535-000 e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA 

SILVA, (SANSA), tesoureiro do partido político, residente e domiciliado à Rua Santiago Costa, nº 62, 

Joaquim Nabuco – PE, inscrito no CPF/MF nº 071.669.394-19, RG: 7.245.010 SDS /PE, ante as razões de 

fato e de direito a seguir articuladas. 

 

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA 

O art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 prevê qualquer partido político, coligação, 

candidato ou Ministério Público Eleitoral como legitimados para a propositura da presente ação. 

Num. 48158197 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:28:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022283295000000045985182
Número do documento: 20113022283295000000045985182

Num. 13843861 - Pág. 177



 

 

Quanto à legitimidade passiva o candidato e terceiros poderão responder à AIJE, 

eis que o inciso XIV do art. 22 da LC 64/90 prevê a inelegibilidade de qualquer que tenha 

contribuído para a prática do ato abusivo. 

Assim sendo, impõe-se consignar, desta forma, evidenciada a legitimidade das partes. 

 

2. DO LITISCONSÓRCIO 

 

Para fins de evitar a aplicação do princípio da não surpresa, bem como qualquer 

alegação de cerceamento de defesa e do amplo contraditório, necessário o chamamento ao processo de 

todos os envolvidos nas acusações. 

 

Tornou-se pacífico no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral de que o vice deve figurar 

no polo passivo das demandas em que se postula a cassação de registro, diploma ou mandato, uma vez 

que há litisconsórcio necessário entre os integrantes da chapa majoritária, considerada a possibilidade 

de o vice ser afetado pela eficácia da decisão. Por esta razão, revela-se obrigatório a inclusão do 

candidato ao cargo de Vice-Prefeito no polo passivo desta ação. Sob esse espectro jurisprudencial, 

confira-se: 

 

EMENTA – TSE - Representação. Abuso de poder, conduta vedada e propaganda 

eleitoral antecipada. Vice. Decadência. 1. Está pacificada a jurisprudência do 

Tribunal Superior Eleitoral de que o vice deve figurar no polo passivo das 

demandas em que se postula a cassação de registro, diploma ou mandato, 

uma vez que há litisconsórcio necessário entre os integrantes da chapa 

majoritária, considerada a possibilidade de o vice ser afetado pela eficácia 

da decisão. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Recurso 

Especial Eleitoral nº 35.831/MG Rel.: Min. Arnaldo Versiani, publicado no DJE 

em 10.02.2010). 

 

 

3. DA TEMPESTIVIDADE 

Sem embargo, e em que pese a controvérsia não ter se dissipado, nem na doutrina, 

nem na jurisprudência, parece acertado o entendimento de que a AIJE pode ser proposta desde antes do 

registro ou da convenção precipuamente porque se trata do instrumento processual adequado contra 

ilicitudes praticadas desde antes da época eleitoral, haja vista que tais condutas abusivas, mesmo que 

cometidas fora da época do processo eleitoral têm potencial para nele influir. 

De qualquer modo, a corroborar tal posição, o TSE já decidiu que fatos ocorridos em 

momento anterior à escolha e registro do candidato podem ser objeto da AIJE. 

Quanto ao termo final, parece não existir muita divergência de que seria até a 

data da diplomação, até porque com a diplomação tem lugar a Ação de Impugnação de Mandato 

Eletivo – AIME. TEMPESTIVA. 

 

Num. 48158197 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:28:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022283295000000045985182
Número do documento: 20113022283295000000045985182

Num. 13843861 - Pág. 178



 

 

4. DO CONTEXTO FÁTICO 

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE, ajuizada pela 

COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO, por LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRA E 

PEREIRAL JUNIOR, candidato à Prefeito e WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO, candidato à vice-

Prefeito,  e pela  COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO por alegadas práticas de abuso 

de poder econômico e de captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 22 da LC 64/90 e do art. 41-A 

da Lei 9.504/97. 

Segundo narra a inicial, os Investigados, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO 

(NETO BARRETO), candidato à prefeito, ERALDO DE MELO VELOSO, candidato à vice-prefeito e A 

COLIGAÇAO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO realizaram vários ilícitos eleitorais com captação 

ilícita de sufrágio, além de abuso de poder político e econômico, conforme será demonstrado: 

 

5. DA CONFIGURAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO: TESTEMUNHAS E ATAS 

NOTARIAIS. 

De acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC 02), DECLARANTE, identificado 

por ADRIANO JOÃO DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da presente ATA NOTARIAL DE 

DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para que fosse colhida sua 

declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que 10 (dez) dias antes das eleições municipais de Joaquim Nabuco, 

ocorridas do dia 15 de novembro de 2020, estava, juntamente com a sua 

companheira, Claudiane Maria da Conceição, em sua residência, 

localizada a Rua da Boa Fama, no 05, Centro, Joaquim Nabuco — PE, 

quando recebeu a visita do prefeito candidato a reeleição, Neto Barreto, 

do candidato a vice-prefeito, senhor Eraldo Veloso e do candidato a 

vereador irmão Luiz. Na ocasião, a primeira coisa que o irmão Luiz falou 

para o Declarante foi: "você sabe que o prefeito pode cortar o seu aluguel." 

Aí o declarante respondeu que sabia, mas era desde a época do prefeito João 

Carvalho que ele recebia tal auxílio e que tinha votado em Neto Barreto nas 

eleições passadas e nem assim o prefeito eleito à época (João Carvalho) teria 

cortado seu aluguel. Em seguida, o prefeito Neto Barreto ofereceu o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) e um botijäo de gás para o Declarante 

desistir da candidatura de vereador pelo partido político PROS Partido 

Republicano da Ordem Social, (oposição ao prefeito Neto Barreto e o vice 

Eraldo Veloso), quantia que foi aceita pelo mesmo, tendo em vista que está 

desempregado e que tem quatro filhos para sustentar. Em seguida o 

prefeito Neto Barreto o ameaçou afirmando que se caso o declarante não 

votasse nele iria cortar o aluguel social no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais). O Declarante afirma ainda que às 9h: 00min tentou realizar um 

Boletim de Ocorrência no dia 25/11/2020, na delegacia de Joaquim 

Nabuco, mas o agente de polícia se negou a realizar o B.O sob o argumento 

de que o prefeito poderia mandar matar o Declarante ou jogar um 

processo contra ele.  
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Por certo que a gravação acima transcrita configura PROVA INEQUÍVOCA, ROBUSTA 

E CABAL de que houve a prática de captação ilícita de sufrágio! 

É nítido o propósito de angariar votos, pois o prefeito Neto Barreto ofereceu o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e um botijäo de gás para o Declarante (...) quantia que foi 

aceita pelo mesmo, tendo em vista que está desempregado e que tem quatro filhos para 

sustentar. 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 03) e VÍDEO (DOC. 04), 

a DECLARANTE, identificada por MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, requereu, verbalmente, a 

lavratura da presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de 

Processo Civil, para que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as 

seguintes declarações:  

“PRIMEIRO que é a pessoa das fotos existentes no vídeo cujo "print" segue 

abaixo, o que pude constatar pelo cotejo entre a sua presença física nesta 

serventia e a reprodução do vídeo, que fica arquivado nestas Notas” (...) 

SEGUNDO — A solicitante declara ainda que confirma o conteúdo do vídeo 

— que foi reproduzido em sua presença neste tabelionato -, sendo ela a 

autora do áudio que consta ali como encaminhado (o qual não possui mais 

em seu aparelho), que possui o seguinte teor:  

"Oh Neca! 0a mulher! Não sou catorze não visse eu sou quarenta, porque eu 

tava lá na casa de uma amiga minha, aí Neto chegou, aí pegou deu dinheiro 

a eu e a minha amiga, e sabia. (inaudível) Vamos tirar uma foto! Eu disse: 

bora! Aí mulher o povo tá pensando que eu sou catorze, não sou catorze não, 

sou quarenta. Tem que comer o dinheiro dessas pestes mesmo, mas eu sou 

quarenta! Vamos votar com carinho, comer o dinheiro de neto e votar no 

lirinho! É pra tomar no cu mesmo!" 
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IMAGEM CONFORME ATA NOTARIAL EM ANEXO – DOC 03 E VIDEO DOC 04. 

Por certo que a gravação acima transcrita configura PROVA INEQUÍVOCA, ROBUSTA 

E CABAL de que houve a prática de captação ilícita de sufrágio! 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 05), a DECLARANTE, 

identificada por MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da 

presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para 

que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que no dia 06 de novembro de 2020 enviou um áudio para a sua amiga 

Aparecida (neca) dizendo que não era quatorze (14), que era quarenta (40), 

por que ela estava na casa de uma amiga e Neto (prefeito) chegou, aí chegou 

pegou deu dinheiro a Declarante, a amiga e a Fabinha e falou: "vamos tirar 

uma foto?", ai eu disse: "bora!", aí o povo tá pensan do que eu sou quatorze 

(14), eu não sou quatorze (14) não, eu sou quarenta, tem que comer o 

dinheiro dessas pestes mesmo, eu sou quarenta (40), vamos votar com 

carinho, comer o dinheiro de Neto e votar é em Lirinho, é pra tomar no cu 

mesmo” 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL DE DEGRAVAÇÃO DO AUDIO FEITO PELA 

PRÓPRIA DECLARANTE (INTERLOCUTORA) – DOC 06 e GRAVACAO AMBIENTAL CONFORME ATA 

NOTARIAL (DOC 07) a DECLARANTE, identificada por MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, 

requereu, verbalmente, a lavratura da presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 

384 do Código de Processo Civil, para que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou 

induzimento, fez as seguintes declarações:  
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“PRIMEIRO - que é a pessoa em destaque na imagem abaixo, o que pude 

constatar pelo cotejo entre a sua presença física nesta serventia e a 

fotografia (não foi me apresentado o aparelho no qual foi tirada a foto). 

Segue a imagem mencionada:” 

IMAGEM CONFORME ATA NOTARIAL EM ANEXO – DOC 06. 

 

 

SEGUNDO — A solicitante declara ainda que é uma das interlocutoras do 

áudio gravado em formato "AAC" (não foi me apresentado o aparelho no qual 

foi gravado), que me fora apresentado e fica arquivado nestas Notas, sendo os 

outros interlocutores, conforme afirma as pessoas denominadas de "Neto 

Barreto", "Eraldo Veloso" e "Irmão Luiz", cuja degravação, com a indicação 

dos interlocutores feita pela declarante, transcrevo a seguir:  

Mulher: "O senhor";  

Neto Barreto: "Tem certeza mulher?";  

Mulher: "tenho, se você...(inaudível), a gente pode tirar uma foto... Quiser postar, 

pode postar o que o senhor quiser";  

Neto Barreto: " Pode postar uma foto pra mostrar com ela?"  

Mulher; "Pode tirar a vontade";  

Eraldo Veloso: é japonesa num é?";  

Mulher: "Não, sou não";  

Outra mulher: "Minha família é do Japão, mas não é"; Audio inaudível;  

Mulher: C'Se você não tá confiando na gente";  

Neto Barreto: "Eu confio mulher";  

Neto Barreto: "Tirar foto é besteira, tirar foto é besteira, é o mínimo";  

Mulher: "Pode postar eu to nem ai";  

Neto Barreto: "Foto é o mínimo, tem problema não"•  
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Eraldo Veloso: "Tirar foto é o mínimo, é verdade?";  

Irmão Luiz: "Bom é a palavra";  

Neto Barreto: "Bom é a palavra, sabe porque? A gente vai ganhar de novo, e 

quando vocês precisarem da gente durante os quatro anos, a gente pode ajudar 

vocês mais ainda...Uma oportunidade de emprego, uma ajuda de alguma coisa, 

terreno ali que eu posso dar a vocês... Aqui deve ser alugado, né? Não é teu, é?; 

Mulher: É, é alugado;  

Neto Barreto: Pronto, eu posso dar um terreno, ajudar a construir a casa, a ela 

também";  

Mulher: .Com certeza";  

Irmão Luiz: "Tu tá com teu título?";  

Mulher: "lnaúdível... Deixei na casa de minha mãe..... Inaudível?";  

Irmão Luiz: "Tua identidade?";  

Neto Barreto: "Como é teu nome?"; Áudio inaudível;  

Neto Barreto: "Parece que tem 15 anos essa menina 14";  

Mulher: "Eu esqueci lá também irmão Luiz?";  

Irmão Luiz: "Que você gostou dela";  

Neto Barreto: "Gostei demais, e ela vai nos ajudar muito, e eu vou ajudar ela... 

gostei dela";  

Irmão Luiz: "Já to falando com a irmã que mora no recife e vota aqui";  

Neto Barreto: "Resolva"; Audio Inaudível;  

Irmão Luiz: " E o marido... Já mandaram foto dos títulos aqui pra mim";  

Mulheres: Audio inaudível;  

Irmão Luiz: "Ai tu não sabe o nome da mãe";  

Irmão Luiz: "Teu título tá onde?";  

Mulheres: "Casa de minha mãe em Palmares";  

Neto Barreto: "Vamos juntos todo mundo né, todo mundo juntos agora né"; 

Mulher: "Eu fui pra o bolsa família essa semana";  

Irmão Luiz: " Você vai mandar uma foto depois né, só pra eu conferir?";  

Mulher: "Pronto, amanhã eu peço à ela e mando pro senhor";  

Neto Barreto: "Fala Luiz";  

Neto Barreto: "Hoje eu tô morto, acordei seis horas da manhã hoje... Desde seis 

hora da manhã tô na rua";  

Neto Barreto: "Inaudível... Pra tu não pagar mais aluguel";  

Mulher: " Pronto";  

Neto Barreto; "Vou te dar um terreno ali... Em janeiro eu dou o terreno pra você 

construir sua casinha, pra sair do aluguel";  

Mulher: "Se o senhor puder ajudar numa feira é bom também";  

Neto Barreto: C'Vou deixar uma ajuda pra você ai... Você mesmo resolve... Feira, 

aluguel, você paga o que você quiser ai";  

Mulher: Ela tava me dando conselho e tudo, num foi amiga, porque faz tempo que 

ela vota no... InaudíveP';  

Neto Barreto: "vamos simborajunto... Inaudível";  

Irmão Luiz: " Ela veio de cuiambuca, ela veio de cuiambuca?";  

Neto Barreto: "Desde ontem que olhei} parecia uma liderança, ela não é uma 

eleitora normal"; 
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Irmão Luiz: " E é... Fui na casa da mãe dela hoje";  

Neto Barreto: "No negócio dela, vou ajudar ela também Luiz";  

Neto Barreto: "Certo?";  

Mulher: "Certo"; Neto Barreto: "Vou deixar uma ajuda pra vocês duas, aqui... 

Ok?... Agora vamos firme mesmo";  

Mulher: bora"; Áudio inaudível; 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO EM ANEXO (DOC. 08) a 

DECLARANTE, identificada por MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, requereu, verbalmente, a 

lavratura da presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de 

Processo Civil, para que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as 

seguintes declarações:  

“que no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 09:00 da manhã recebeu uma 

mensagem no Whatsapp de irmão Luiz perguntando onde ela estava, a 

Declarante respondeu que estava na casa da sua avó, então o irmão Luiz 

perguntou que horas ela ia descer, a Declarante respondeu: "daqui a pouco eu 

desço, é alguma coisa?  

O irmão Luiz perguntou: "você esta disposta a falar com o prefeito?  

A Declarante respondeu que sim, mas que naquele momento não dava para 

descer, que quando tivesse um tempinho respondia.  

Aí o irmão Luiz falou que Neto Barreto ia a noite à casa da prima da declarante, 

que esperaria a Declarante lá para conversar com a mesma. A Declarante relata 

que desceu as 10:00 horas da manhã para casa de sua prima junto de sua amiga 

Amanda, não encontrando o irmão Luiz, voltaram para casa, encontrando o 

irmão Luiz na Rua Dr Silas, o mesmo parou o carro e buzinou, a Declarante 

perguntou "foi o que?" e desceu a escadaria da rua para conversar com o mesmo. 

Irmão Luiz convidou para almoçar em "Jacira" (restaurante em frente a casa do 

Prefeito Neto Barreto), a Declarante relata que depois do almoço o irmão Luiz a 

deixou na casa de sua prima, falando que voltaria mais tarde com Neto Barreto 

para conversar com a Declarante. A Declarante esperou na casa de sua prima até 

aproxidamente as 22:00 horas, nesse momento a Declarante foi para a casa de 

sua amiga A Declarante relata que por volta das 23:00 horas o irmão Luiz, junto 

com Neto Barreto, Eraldo e outra pessoa que a declarante não sabe identificar 

chegaram a casa da amiga da declarante de nome Amanda Gabriely. A 

Declarante relata que Neto Barreto após conversar com sua amiga 

Amanda, começou a conversar com ela, pediu para ver o título da 

Declarante para ver se a declarante era eleitora. A declarante informa que 

depois de olhar o título Neto Barreto perguntou "o que você está 

precisando", a mesma respondeu que estava precisando de R$ 550,00 

(Quinhentos e cinquenta reais) para comprar tijolos para ajudar a 

construir a casa. Neto Barreto falou que só podia ajudar com R$ 200,00 

(Duzentos reais), a declarante afirma que nesse momento Neto Barreto 

entregou a Declarante a quantia de R$ 200,00 (Duzentos reais) para que 

ela votasse nele. A declarante afirma que após a entrega do dinheiro tirou 

uma foto com Neto Barreto, Eraldo, Amanda e o Irmão. A declarante relata 
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ainda que após a foto o candidato Neto Barreto se despediu com um abraço, pediu 

para alguns eleitores que estavam do lado de fora da casa para retirar o adesivo 

do 40 e colocar o adesivo de Neto Barreto. 

 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 09) E VÍDEO (DOC. 10), 

o DECLARANTE, identificado por JANDSON DOMINGOS DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura 

da presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, 

para que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes 

declarações:  

“PRIMEIRO que é a pessoa do vídeo cujo "print" segue abaixo, o que pude 

constatar pelo cotejo entre a sua presença física nesta serventia e a reprodução 

do vídeo constante na galeria de seu aparelho celular, que fica arquivado nestas 

Notas. Segue o "print" mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM CONFORME ATA NOTARIAL EM ANEXO – DOC 09 e VÍDEO DOC 10. 

SEGUNDO — O solicitante declara ainda que confirma o conteúdo do vídeo — que 

foi reproduzido em sua presença neste tabelionato -, tendo sido ele próprio que o 

gravou, cuja degravação possui o seguinte teor: "Oiai oh! Prefeito, vice Jogou! 

Enquanto vocês brigam ai por causa de política, 0a, eles tão nem ai, eles tão rico! 

Olha o que consegui ele jogando! Consegui pegar 0a! Aihhhh pai!"; 

CERTIFICAÇÃO: Pelo solicitante me foi apresentado um aparelho móvel celular da 

marca Samsung, modelo J2, habilitado junto à operadora Claro em nome de 

Raiane Priscila da Silva, sob o número de telefone (81) 99172-0161, de uso do 

solicitante. Acessando o aplicativo "Galeria" do referido aparelho verifiquei 

constar o vídeo acima mencionado, gravado no próprio aparelho em 17/11/2020 

às 13:01h” 
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Excelência, como se pode notar pelas imagens e pelo vídeo gravado do próprio 

declarante, o mesmo pegou o dinheiro arremessado pelo vice-prefeito, o qual foi jogado da 

varanda de sua residência, matéria que será abordada a seguir, ponto a ponto. 

NOTA-SE QUE O DINHEIRO NA MÃO DO DEPOENTE ESTÁ TODO AMASSADO, 

REALMENTE COMPROVANDO QUE NÃO SE TRATOU DE ALGO “FÁCIL DE PEGAR”, JÁ QUE TINHA 

VÁRIAS PESSOAS TENTANDO FAZER A MESMA COISA! 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 11) o DECLARANTE, 

identificado por JADSON DOMINGOS DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da presente ATA 

NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para que fosse 

colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que no dia 15 de novembro de 2020, após o resultado das eleições, por volta 

das 20h;30min, estava na frente da casa do vice prefeito Eraldo Veloso, que 

fica localizada no Centro da cidade, quando o vice prefeito apareceu na 

sacada e começou a jogar dinheiro, O Declarante imediatamente pegou 

algumas notas que estavam sendo jogadas pelo vice prefeito, no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). Em seguida, o vice-prefeito, Eraldo Veloso, desceu da 

sacada e foi à área térrea da casa onde, através das brechas do poltão, começou 

a entregar mais dinheiro, desta vez em mãos dos eleitores que se aglomeraram na 

frente do portão, Afirma o Declarante que no momento em que o vice-prefeito 

desceu da sacada para distribuir dinheiro conseguiu pegar diretamente 

das mãos do vice-prefeito o valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais)” 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 12) o DECLARANTE, 

identificado por CICERO SATURNINO DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da presente ATA 

NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para que fosse 

colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que recebeu R$ 1000,00 (Um mil reais) no momento que estavam presentes 

na casa do depoente, o vice Eraldo Veloso, o pai do prefeito de nome Marcos 

Barreto, e uma terceira pessoa cujo nome o declarante não se recorda na ocasião, 

mas tendo sido o mesmo que procedeu com a entrega dos R$ 1.000,00 reais, 

acima mencionado. Registra ainda que estava presente no lado de fora da casa 

do declarante o prefeito Neto Barreto, fato ocorrido no final do mês de 

outubro do corrente ano. Declara ainda que a referida quantia lhe foi 

entregue para que o mesmo pensasse no voto que ia ser dado nas eleições 

do dia 15/11/2020, acrescentando que caso ganhasse daria ao mesmo um 

terreno”. 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 13) o DECLARANTE, 

identificado por ALAN FELIPE HERMINIO SOUZA DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da 

presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para 

que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que no dia 15 de novembro de 2020, após o resultado das eleições, por volta 

das 20h:30min estava perto das barracas de pastel, no centro da cidade de 
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Joaquim Nabuco, quando olhou para cima e viu 0 vice-prefeito jogando 

dinheiro da sacada da casa. O Declarante correu em direção as notas que 

estavam no chão, conseguindo pegar a quantia de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais). O Declarante afirma que o vice-prefeito, Eraldo Veloso, 

andou por toda a sacada da casa, jogando dinheiro em direção das pessoas 

que se aglomeraram em baixo e em seguida desceu para a área térrea da 

casa onde, através das brechas do portão, começou a entregar mais 

dinheiro, desta vez, diretamente aos eleitores” 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 14) o DECLARANTE, 

identificado por AMANDA GABRIELY BARRETO DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da 

presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para 

que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que na madrugada do dia 05 ao dia 06, (sexta feira) do mês de novembro, 

por volta das 11h00min a 00h00min, recebeu em sua casa o irmão Luiz, o 

vice prefeito Eraldo Veloso, o prefeito Neto Barreto e uma quarta pessoa que 

não sabe o nome. A Declarante afirma que Neto Barreto sentou no sofá e 

perguntou o que ela estava precisando, ela respondeu que estava precisando do 

dinheiro do aluguel, ai Neto Barreto perguntou em quem ela ia votar, a 

Declarante respondeu que na sua consciência é Lírio mas não tinha ao 

certo. Ai Neto Barreto disse que lhe daria um terreno se ganhasse ou um 

aluguel pela prefeitura se ela votasse nele e nesse momento deu a 

Declarante o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para pagar o aluguel. Ai 

no momento Eraldo falou que tem a outra, se referindo a amiga da Declarante, de 

nome Michelâine Maria (Mi) que estava presente naquela ocasião, ai Eraldo disse 

que essas duas são boca preta, perguntando a Neto Barreto se ele ia dar dinheiro 

a boca preta e passou a conversar com a amiga Michêlaine. Perguntou o que Mi 

estava precisando, que respondeu que estava precisando de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais) pra comprar tijolo, ai Neto Barreto disse que 

só poderia dar R$ 200,00 (duzentos reais) e entregou o dinheiro a 

Michelayne (Mi) para que ela votasse nele” 

Os testemunhos transcritos na peça bem como juntados através de ata notarial 

corroboram que às eleições realizadas em 2020 no Município de Joaquim Nabuco ocorreram com a 

influência de um grande derrame de dinheiro aos eleitores por parte dos candidatos eleitos, pelo que 

deve ser reconhecida como procedente a presente AIJE para fins de cassar os investigados, bem como 

declará-los inelegíveis. 

 

6. DA VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DE: CAPTAÇÃO ILÍCITA 

DE SUFRÁGIO, ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E A CORRUPÇÃO. CASSAÇÃO. 

INELEGIBILIDADE. 

No caso em testilha, as condutas são aptas a configurar abuso de poder político 

entrelaçado com econômico e também corrupção. 
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Os testemunhos transcritos na peça bem como juntados através de ata notarial 

corroboram que às eleições realizadas em 2020 no Município de Joaquim Nabuco ocorreram com a 

influência de um grande derrame de dinheiro aos eleitores por parte dos candidatos eleitos! 

Relevante destacar que se tratam de declarações (testemunhos), além de claros, 

coesos e sem nenhuma contradição com a moldura fática que está sendo explanada nesse pergaminho 

processual! 

Ressalto que os fatos de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder político e 

econômico e a corrupção, não devem ser considerados de forma isolada, mas sim em seu conjunto, 

revelando inequívoca intenção e efetiva prática de ilícitos capazes de desequilibrar o pleito. 

Neste sentido, é a jurisprudência: 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÄo DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVA TESTEMUNHAL. 

ANUÊNCIA. DESPROVIMENTO. 

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a comprovação da captação 

ilícita de sufrágio lastreada exclusivamente em prova testemunhal é 

perfeitamente admitida, bastando que ela demonstre, de maneira consistente, 

a ocorrência do ilícito eleitoral' (AgR-REspe no 26.110/MT, rel. Min. Arnaldo 

Versiani, DJE de 

23.6.2010)" (AgR-Al 2346-66, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 23.9.2011). 

2. Não cabe invocar, na espécie, o art. 3684 do Código Eleitoral, pois, pelo 

que se depreende do acórdão regional, a condenação com base no art. 41-A da 

Lei 9.504/97 não está calcada em prova testemunhal singular ou 

exclusiva, mas sim no depoimento de várias testemunhas, sem notícia de 

vínculo entre si, cujas narrativas foram consideradas uníssonas, 

consistentes, detalhadas e seguras pelo Tribunal a quo, a quem cabe a última 

palavra em matéria fática. 0604115-16.2017.6.00.0000/Sp 

1 0 fato — promessa de dinheiro em troca de voto 

3. A partir do contexto fático delineado no acórdão regional, concluo que o fato 

de o representado Acir Régis Nunes ser representante de partido diverso 

daquele ao qual o candidato era filiado, mas que compunha a mesma coligação 

majoritária pela qual ele concorreu ao cargo de prefeito, não demonstra, de 

forma inconteste e com o grau de robustez e certeza necessário, que os 

recorrentes, à época candidatos a prefeito e a viceprefeito, teriam participado 

da conduta de promessa de pagamento em dinheiro em troca de votos ou 

anuído com ela. 

20 fato — promessa de perdão de dívida em troca de voto 

4. Os elementos fático-probatórios constantes do acórdão recorrido 

revelam que ficou comprovada a existência de estreito vínculo político entre o 

autor do oferecimento da vantagem, que ocupava o cargo de tesoureiro do 

Diretório Municipal do PSDB, partido ao qual o recorrente Orivaldo Rizzato era 

filiado, e os candidatos, estando, portanto, configurada a anuência dos 
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recorrentes em relação à conduta consistente no perdão de dívida em troca de 

votos. 

5. Nos termos do art. 21 da Lei 9.504/97, com a redação dada pela Lei 

11.300, de 10 de maio de 2006, o candidato passou a ser responsável 

juntamente com o tesoureiro pela veracidade das informações financeiras e 

contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de 

contas. Assim, o cargo de tesoureiro do partido tem posição de destaque na 

campanha, tratando-se de pessoa de confiança do candidato ao cargo de chefe 

do Poder Executivo. 

Recurso especial a que se nega provimento. 

Ação cautelar julgada improcedente, tornando insubsistente a liminar 

concedida, com a comunicação da decisão, após publicação. 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO 721-28.2016.6.26.0302 - CLASSE 32 

MERIDIANO - SÃO PAULO 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 

Recorrentes: Orivaldo Rizzato e outra 

Advogados: Gustavo Bonini Guedes — OAB: 41756/PR e outros 

Recorridas: Helena Maria Lucon de Faria e outra 

Advogados: Marlon Carlos Matioli Santana — OAB: 227139/SP e outro 

AÇÃo CAUTELAR NO 0604115-16.2017.6.oo.oooo - CLASSE 12061 MERIDIANO 

- SÃO PAULO 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 

Autores: Orivaldo Rizzato e outra 

Advogados: Gustavo Bonini Guedes — OAB: 41756/PR e outros 

Réus: Helena Maria Lucon de Farias e outra 

Advogados: Marlon Carlos Matioli Santana — OAB: 227139/SP e outros 

Brasília, 12 de fevereiro de 2019. 

 

Ainda, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: 

Atualizado em 29.10.2020 

“[...] Vereador. Art. 41-A da Lei n° 9.504/97. [...] Captação ilícita de sufrágio. 

Oferta de benesses em troca de voto. [...] 7. O ilícito descrito no art. 41-A 

da Lei nº 9.504/97 se consubstancia com a oferta, a doação, a promessa 

ou a entrega de benefícios de qualquer natureza, pelo candidato, ao 

eleitor, em troca de voto, que, comprovado por meio de acervo probatório 

robusto, acarreta a cominação de sanção pecuniária e a cassação do 

registro ou do diploma. 8. Acertada a decisão regional, visto que, a partir do 

teor da conversa anteriormente transcrito, objeto da gravação ambiental, 

depreende-se ter havido espontânea oferta de benesses, pelos 

recorrentes, à eleitora [...] - oferecimento da quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), facilitação do uso dos serviços médicos da Unidade de 

Saúde Moisés Dias, oferta de gasolina e de veículos para transportar, no dia das 

eleições, os parentes que moram em outro município e promessa de emprego 
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para o marido da eleitora -, vinculada ao especial fim de obter votos para o 

então candidato [...] que participou ativamente da conduta.[...]” 

(Ac. de 9.5.2019 no REspe nº 40898, rel. Min. Edson Fachin.) 

 

Ainda, sobre a condenação lastreada em prova testemunhal, a jurisprudência diz que:  

Captação ilícita de sufrágio e prova exclusivamente testemunhal 

É admissível  condenação  por  captação  ilícita  de  sufrágio  lastreada  

exclusivamente  em  prova  testemunhal consistente. Esse  foi  o  

entendimento  do  Tribunal  ao  julgar  recurso  especial  eleitoral  contra  

acórdão  que  reformou  a  sentença  de  piso  e  cassou  os  diplomas  dos  

recorrentes  pela  prática  de  captação  ilícita de sufrágio, nos termos do 

art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.O Ministro Admar Gonzaga afirmou que a 

condenação dos recorridos está calcada no depoimento de  várias  testemunhas,  

sem  notícia  de  vínculo  entre  si,  cujas  narrativas  foram  consideradas  

uníssonas, consistentes, detalhadas e seguras pelo Tribunal a quo, a quem cabe 

a última palavra em matéria fática. 

REspe nº 721-28, Meridiano/SP, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 

12.2.2019. 

 

Por prova testemunhal, de vídeo/áudio houve o cumprimento da promessa de doação 

de dinheiro no DIA DA ELEIÇÃO, em claro abuso de poder e a corrupção, demonstrando se tratar de 

mais um elemento configurador do ilícito, já que o mandatário, sabedor dessa impossibilidade, ainda 

assim efetuou promessa de que IRIA CONTINUAR DISTRIBUINDO DINHEIRO de modo a assegurar a 

vitória dos candidatos. 

E é exatamente o caso da presente ação, na qual se verifica que os declarantes, por 

meio de depoimentos consistentes, unânimes e lineares, reproduzidos em ata notarial, confirmaram o 

oferecimento de benesses em troca de votos nos candidatos  ora representados, consistentes em 

pagamento em dinheiro  prometido e pago pelo representado no dia da eleição, conforme vídeo 

amplamente divulgado pela mídia. 

Ainda sobre os declarantes (testemunhas); é certo que o simples fato de afirmarem 

serem eleitores do candidato adversário, por si só, não enfraquecem seus depoimentos, visto que 

desacompanhado de qualquer prova, acerca de eventual interesse no desfecho da causa. 

Ademais, de fato confirma a veracidade dos testemunhos prestados, mesmo porque 

não se mostra crível que algum candidato intente cometer tal ilícito, correndo os riscos inerentes da 

conduta ilegal, a cidadão que já seja seu eleitor. 

Assim, da análise conjunta do dispositivo legal e dos depoimentos supramencionados, 

verifica-se não restar dúvida que a intenção dos investigados era influenciar no voto dos eleitores em 

questão, através da compra de votos, infringindo estreme de dúvida a legislação eleitoral em vigor. 

Também evidente está o conhecimento e consentimento dos candidatos a prefeito, 

vice-prefeito e vereador, sendo que este primeiro foi citado por todas as testemunhas como verdadeiro 
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autor da proposta e responsável pelo dinheiro oferecido, e o segundo  e o terceiro estava presente 

quando dos fatos ora em comento, não havendo que se falar em mera presunção desse conhecimento. 

Além do mais, ainda que não tivesse ocorrido a intervenção pessoal e direta do 

candidato a Prefeito é possível a caracterização do ilícito em testilha quando o fato é praticado por 

interposta pessoa que possui ligação, com o candidato (Respe no 4223285, Rei, Min. Henrique Neves 

da Silva, DJE - 21/10/15). 

Com efeito, como dito alhures, do cotejo dos elementos colhidos dos autos, evidencia-

se o caráter eleitoral da promessa realizada a eleitores de Joaquim Nabuco, consubstanciada no 

propósito de obter apoio à candidatura dos acusados: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO 

BARRETO), candidato à prefeito, ERALDO DE MELO VELOSO, candidato à vice-prefeito, JOSÉ LUIZ 

DE SOUZA (IRMÃO LUIZ), candidato à vereador, tornando-se inequívoca a realização da captação 

ilícita de sufrágio. 

Ressalte-se ainda, que na linha da jurisprudência do Excelso Tribunal Superior 

Eleitoral, a potencialidade lesiva da conduta é prescindível para a caracterização do ilícito eleitoral 

previsto no artigo 41-A, da Lei das Eleições. 

Ainda assim, importante salientar que num total de 10.509 votos válidos, a diferença 

nas urnas entre os candidatos representados e o segundo colocado foi de apenas 487 (quatrocentos 

e oitenta e sete) votos, motivo pelo qual a conduta perpetrada pelos recorridos possui gravidade 

bastante para comprometer a lisura do pleito de 2020 no município de Joaquim Nabuco/PE. 

 

https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/joaquim-

nabuco.ghtml 

Diante desse contexto, comprovada de forma robusta a prática de captação 

ilícita de sufrágio, na forma do artigo 41-A, da Lei no 9.504/97, inarredável a procedência da AÇÃO 

neste ponto, com a aplicação das sanções de multa, no seu patamar mínimo legal, e de CASSAÇÃO DOS 

DIPLOMAS EM CARATÉR LIMINAR E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE dos candidatos ANTONIO 
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RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), candidato à prefeito, ERALDO DE MELO VELOSO, 

candidato à vice-prefeito, JOSÉ LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ), candidato à vereador, tornando-

se inequívoca a realização da captação ilícita de sufrágio. 

No que tange à prova que dará suporte à condenação, embora exclusivamente 

testemunhal, não se afigura singular, única ou isolada. 

Com efeito, na análise de fatos e provas, os declarantes (testemunhas) ouvidas em 

juízo por meio de depoimentos consistentes, unânimes e lineares, confirmaram o oferecimento de 

benesses em troca de votos nos candidatos ora representados, consistentes em pagamento em dinheiro 

prometido e pago, bem como a descrição referente à ordem cronológica dos fatos; ao local em que 

estavam quando os candidatos chegaram; à forma de abordagem; aos valores, não só a elas prometida 

e paga a apenas uma, mas também àqueles que seriam pagos e ao momento que seria pago/doado o 

terreno (janeiro). 

Pelo que se depreende dos trechos acima, a condenação com base no art. 41-A da Lei 

9.504/97 estará calcada no depoimento de várias testemunhas, sem notícia de vínculo entre si, cujas 

narrativas devem ser consideradas uníssonas, consistentes, detalhadas e seguras por este juízo a quem 

cabe a última palavra em matéria fática. 

Desse modo, nem caberá invocar, na espécie, o art. 368-A do Código Eleitoral, pois, 

embora se trate de prova testemunhal, ela não é singular; ao contrário, a versão dos fatos tida como 

coerente foi confirmada por várias testemunhas, as quais — frise-se — narraram modus operandi muito 

semelhante pelos autores dos ilícitos eleitorais. 

Neste sentido, é a jurisprudência uníssona no sentido de que "a comprovação da 

captação ilícita de sufrágio lastreada exclusivamente em prova testemunhal é perfeitamente 

admitida, bastando que ela demonstre, de maneira consistente, a ocorrência do ilícito eleitoral' 

(AgR-REspe no 26.110/MT, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 23.6.2010)" (AgR-Al 2346-66, rel. Min. 

Marcelo Ribeiro, DJe de 23.9.2011). Na mesma linha, cito: AgR-REspe 1191-53, rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJe de 20.3.2017. Igualmente: "Captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97) exige prova 

robusta de finalidade de se obter votos e de anuência do candidato, e, ademais, pode ser 

demonstrada com base apenas em testemunhos, desde que coesos e inequívocos. Precedentes" 

(AgR-RO 318392, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.11.2016). 

 

7. DA VALIDADE DA PROVA – GRAVAÇÃO AMBIENTAL - PARA COMPROVAÇÃO DE: CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO, ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E A CORRUPÇÃO. CASSAÇÃO. 

INELEGIBILIDADE. 

 

Diante do cenário aventado, não se pode avistar a ilicitude na gravação ambiental 

realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento dos demais. Não há que se falar em 

flagrante preparado, eis que o exame do áudio demonstra que não houve induzimento ou 

constrangimento dos interlocutores à prática do ilícito. 

É importante registrar que o nosso ordenamento jurídico, a partir da Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inciso LVI, repele a utilização no processo das provas obtidas por meios ilícitos. 
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A ilicitude, no caso dos autos, residiria em tese na suposta afronta à intimidade/privacidade do 

interlocutor que desconhecia a gravação. Neste ponto, é importante asseverar que os recorrentes 

estavam em plena campanha eleitoral, visitando as casas dos eleitores, e não em seus próprios lares ou 

outro ambiente particular, locais em que poderiam suscitar o resguardo de tais direitos fundamentais. 

Muito recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do Recurso 

Especial Eleitoral n.º 40.898/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9.5.2019 (acórdão ainda não 

publicado), passou a aceitar como lícita a gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores, segundo notícia publicada no Informativo n.º 6, de 19 de maio de 2019 nos 

seguintes termos: 

Mudança de jurisprudência: licitude da gravação ambiental realizada por um 

dos interlocutores. 

E considerada lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores. 

Na mesma assentada, fixou-se a seguinte tese no TSE: 

"Admite-se, em regra, como prova do ilícito eleitoral a gravação 

ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro 

e sem prévia autorização judicial, seja em ambiente público ou privado". 

Neste sentido, a jurisprudência: 

RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2016. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO. ART. 41-A, DA LEI Nº 9.504/97. PROMESSA DE EMPREGO E DE 

BENS EM ALEGADA TROCA DE VOTO. PROCEDÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. 

RECURSO. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. REJEITADA. LICITUDE DA 

GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. JULGADOS DO TSE 

E DO STF. MÉRITO. GRAVIDADE DA CONDUTA. PROVAS PRODUZIDAS HÁBEIS 

A PERMITIR JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS 

ELEITORAIS IMPUTADOS AOS RECORRIDOS. CONHECIMENTO E 

IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui captação 

de sufrágio, doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim 

de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 

inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura 

até o dia da eleição, e cassação do registro ou do diploma. Inteligência 

do art. 41-A da Lei nº 9.504/97. 2. Preliminar. De acordo com recente 

manifestação do TSE, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n.º 

40.898/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9.5.2019, e do reiterado 

entendimento do STF, é lícita a gravação ambiental produzida por um 

dos interlocutores. Preliminar rejeitada. No caso vertente, não há de se 

falar em flagrante preparado quando os Políticos recorrentes não 

visitaram somente a casa da eleitora que gravou o áudio, mas passaram 

por várias outras antes de adentrar, espontaneamente, a residência na 

qual foi produzido o áudio. 4. Mérito. Caracteriza captação ilícita de 

sufrágio o oferecimento de trabalho imediato para ajudar na campanha, 
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e a promessa de emprego de merendeira ou auxiliar de limpeza na 

Prefeitura de São Francisco, SE, uma mesada mensal e a realização de 

serviço de forramento da residência das eleitoras, além de uma cachaça. 

5. Considerando o que prescreve o caput do art. 257 do Código Eleitoral, 

a execução do acórdão deve ser realizada imediatamente após a sua 

publicação. 6. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença. 

(TRE-SE - RE: 50297 SÃO FRANCISCO - SE, Relator: LEONARDO SOUZA 

SANTANA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data de Publicação: 

DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 115, Data 27/06/2019, Página 6-7) 

 

 

 

 

Eleições 2016. Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. Recursos 

Especiais Eleitorais. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder 

econômico. Compra de apoio político. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 

275 do Código Eleitoral na hipótese de o acórdão que julga os embargos ter 

analisado as alegações constantes daquele recurso, conquanto de forma 

dissociada dos interesses do embargante. 2. É lícita a gravação ambiental 

realizada em reunião com considerável número de pessoas, de caráter 

público, em razão da ausência de expectativa de privacidade. 3. Conforme 

a dicção do art. 41-A da Lei das Eleições, somente se configura a captação ilícita 

de sufrágio se a conduta for praticada após a formalização do registro de 

candidatura. 4. Carateriza abuso de poder econômico o desmedido 

oferecimento, a candidatos à vereança, de cargos públicos se porventura não 

forem eleitos, assim induzindo a formação de coligação partidária. 5. Que os 

partidos formem coligações e se justaponham em um governo, executando seu 

programa e políticas públicas nos espaços repartidos é lícito, próprio e 

necessário em uma democracia. 

Todavia, a máquina administrativa não pode ser vertida em um butim oferecido 

indiscriminadamente para arregimentar todo e qualquer que se proponha a se 

associar a uma empreitada eleitoral que, acaso bem sucedida em seu avanço 

sobre uma prefeitura, gerará postos a todos que tenham desempenho eleitoral 

mínimo, medido em meta numérica. 7. Clientelismo patrimonialista não é parte 

nem necessária nem lícita da democracia participativa. 8. Candidata a Vice-

Prefeita e beneficiária de atos ilícitos que implicaram a cassação do 

registro do candidato a Prefeito não o pode substituir na titularidade da 

chapa, no mesmo pleito. 9. Da cassação pelo TRE tanto do registro da 

candidatura a Prefeito como a Vice-Prefeita decorre a impossibilidade de 

eleição da candidata a Vice-Prefeita como Prefeita. Parecer pelo pelo 

desprovimento dos recursos especiais de Ércio de Oliveira Giriboni e Marcelo 

Nanini Franci, e pelo provimento do recurso especial da Coligação “Itapetininga 

Não Pode Parar 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 469-96.2016.6.26.0052 
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“Eleições 2016. Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial 

eleitoral. Vereador. Art. 41-A da Lei n° 9.504/97. Art. 22 da LC N° 64/90. 

Preliminar. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem 

autorização judicial. Licitude da prova. Captação ilícita de sufrágio. Oferta 

de benesses em troca de voto. Configuração. [...] 1. A jurisprudência que 

vem sendo aplicada por este Tribunal Superior, nos feitos cíveis-eleitorais 

relativos a eleições anteriores a 2016, é no sentido da ilicitude da prova 

obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores 

sem o conhecimento dos demais e desacompanhada de autorização 

judicial, considerando-se lícita a prova somente nas hipóteses em que 

captada em ambiente público ou desprovida de qualquer controle de 

acesso.  2. Não obstante esse posicionamento jurisprudencial, mantido 

mormente em deferência ao princípio da segurança jurídica, entendimentos 

divergentes já foram, por vezes, suscitados desde julgamentos referentes ao 

pleito de 2012, amadurecendo a compreensão acerca da licitude da gravação 

ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais 

e sem autorização judicial. 3. À luz dessas sinalizações sobre a licitude da 

gravação ambiental neste Tribunal e da inexistência de decisão sobre o tema 

em processos relativos às eleições de 2016, além da necessidade de harmonizar 

o entendimento desta Corte com a compreensão do STF firmada no RE n° 

583.937/RJ (Tema 237), é admissível a evolução jurisprudencial desta 

Corte Superior, para as eleições de 2016 e seguintes, a fim de reconhecer, 

como regra, a licitude da gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial, 

sem que isso acarrete prejuízo à segurança jurídica. 4. A despeito da 

repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n° 1.040.515 (Tema 979) 

acerca da matéria relativa à (i)licitude da gravação ambiental realizada 

por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais nesta seara 

eleitoral, as decisões deste Tribunal Superior sobre a temática não ficam 

obstadas, dada a celeridade cogente aos feitos eleitorais. 5. Admite-se, 

para os feitos referentes às Eleições 2016 e seguintes, que sejam 

examinadas as circunstâncias do caso concreto para haurir a licitude da 

gravação ambiental. Ou seja, a gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização 

judicial, em ambiente público ou privado, é, em regra, lícita, ficando as 

excepcionalidades, capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado, 

submetidas à apreciação do julgador no caso concreto, de modo a ampliar 

os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam a lisura e a 

legitimidade das eleições. 6. No caso, analisando o teor da conversa transcrita 

e o contexto em que capturado o áudio, a gravação ambiental afigura-se lícita, 

visto que os recorrentes protagonizaram o diálogo, direcionando-o para oferta 

espontânea de benesses à eleitora, de modo que restou descaracterizada a 

situação de flagrante preparado. [...]” 

(Ac. de 9.5.2019 no REspe nº 40898, rel. Min. Edson Fachin.) 
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“Eleições 2016. Recurso especial. Aije. Captação ilícita de sufrágio. Cassação dos 

diplomas de prefeito, vice-prefeito e vereador. Procedência em primeira 

instância. Reforma, em parte, pelo tribunal a quo. Oferta de bens em troca de 

voto. Omissão no julgado. Afronta ao art. 275 do CE. Não ocorrência. Alegação 

de prova ilícita. Gravação ambiental. Print de conversas em aplicativo de 

celular. Whatsapp. Prova robusta para condenação. Prova testemunhal [...] 1. A 

matéria relativa à ilicitude da gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores sem o conhecimento dos demais, nos feitos eleitorais, teve sua 

repercussão reconhecida pelo STF nos autos do RE nº 1.040.515 (Tema 979), 

que, embora se encontre pendente de julgamento, não obsta a que esta Corte 

Superior prossiga com a análise da matéria, tendo em vista a celeridade dos 

processos eleitorais, razão pela qual se indefere o pedido de suspensão do feito. 

2. Para os feitos relativos ao pleito de 2016, deve ser admitida, como 

regra, a licitude da gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização 

judicial, em ambiente público ou privado, avaliando-se, com cautela, caso 

a caso, a prova obtida mediante gravações ambientais, de modo a ampliar 

os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetem a lisura e a 

legitimidade das eleições. [...] 5. Não incide a regra do art. 368-A do CE quando 

se verifica que a prova testemunhal não é exclusiva ou singular, tendo em vista 

a existência de outros elementos de prova nos autos. 6. Somente mediante o 

reexame de provas seria possível acolher a alegação dos recorrentes de que não 

ficou demonstrada a captação ilícita de sufrágio. Incidência do Verbete Sumular 

nº 24 do TSE. 7. O entendimento atual do TSE pela licitude da gravação 

ambiental prejudica a análise da alegação da divergência jurisprudencial. 8. 

Recurso especial ao qual se nega provimento. [...]” 

(Ac. de 4.4.2019 no REspe nº 45502, rel. Min. Og Fernandes.) 

 

 

“Direito eleitoral e processual civil. Recursos especiais. Eleições 2012. 

Representação por captação ilícita de sufrágio. Ação de investigação judicial 

eleitoral. Abuso do poder econômico. Preliminares afastadas. Gravação 

ambiental lícita. Candidatos a prefeito. Desprovimento. Preclusão. 

Condenações mantidas. Candidato a vice-prefeito. Parcial provimento. 

Caráter personalíssimo da inelegibilidade. Mantida a cassação. Candidata 

a vereadora. Provimento. [...]  . 5. É irrelevante, para fins probatórios, em 

representação por compra de votos, a circunstância de o eleitor agraciado ser 

corréu do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). Eventual 

prática de delito por eleitores que aceitem vantagem em troca de votos 

deve ser apurada em processo-crime autônomo. Ademais, a hipótese dos 
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autos não se restringe à compra de votos, mas abrange também abuso de 

poder (art. 22 da LC nº 64/1990). [...]” 

 (Ac. de 20.11.2018 no REspe nº 81719, rel. Min. Herman Benjamin, rel. designado 

Min. Luís Roberto Barroso.) 

 

Logo, em não havendo expectativa de privacidade, não há que se falar em ilicitude da 

gravação ambiental. 

 

8. DA VALIDADE DA PROVA – ATA NOTARIAL - PARA COMPROVAÇÃO DE: CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO, ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E A CORRUPÇÃO. CASSAÇÃO. 

INELEGIBILIDADE. 

Ata notarial é o documento escrito pelo tabelião que prova a existência de um 

determinado fato ou situação. Por exemplo: conteúdo do Facebook, mensagem do WhatsApp ou uma 

compra em um estabelecimento etc. 

Pode ser objeto da ata notarial tudo aquilo que não seja objeto de escritura 

pública. A diferença básica entre ambas é a existência, ou não, de declaração de vontade, que está 

presente na escritura pública e ausente na ata notarial. Na ata há a narração de um fato, que 

caracteriza-se pela ausência de manifestação de vontade. 

Pode-se utilizar das atas notariais para provar uma situação que, a seu critério, poderá 

lhe causar algum prejuízo. Veja alguns exemplos: 

Atas de internet: prova o conteúdo divulgado em páginas da internet. 
 
Atas de mídia social (Facebook, Twitter, Youtube etc.): prova o conteúdo 
divulgado em redes sociais, microblogs e vídeos. 
 
Atas de mensagem eletrônica (e-mail): prova o conteúdo de mensagens e o IP 
emissor. 
 
Atas de mensagem instantânea (WhatsApp, Skype, Snapchat, SMS, etc.): 
prova o conteúdo de mensagens e o número/conta emissora. 
 
Atas de diálogo telefônico: prova o conteúdo do diálogo entre os 
interlocutores. 
 
Atas de presença (em diligência ou no tabelionato): prova o conteúdo de 
situações em geral. 
 
Atas de declaração (próprias ou de terceiros): prova a recepção da 
declaração sobre situações fáticas presenciadas por pessoas ou 
testemunhas. 
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Atas de abertura de cofre bancário: prova a existência do conteúdo no momento 
da abertura, forçada ou não, do cofre. 
 
Atas de entrega de chaves: prova a entrega das chaves por parte do locatário ou 
eventual recusa em aceitá-las por parte do locador. 
 
Atas de verificação do estado de um imóvel ou um bem móvel: prova a situação 
física do imóvel. 
 
Atas de reunião de condomínio: quando há litígio, um grupo de condôminos 
pode ser prejudicado pela redação oficial dos fatos desenrolados em 
assembleia. 
 
Atas de reunião societária: quando há um litígio, um sócio ou um grupo pode 
prejudicar outros sócios pela redação oficial dos fatos desenrolados na reunião 
ou assembleia, dentre outras. 
 

Nesta senda, o Código de Processo Civil trouxe uma inovação para direito, em geral 

no Capítulo XXII “das provas”, Seção III “da ata notarial”, onde a ata notarial tem grande força probante 

do documento, pelo disposto no Artigo 384 e 405 do CPC: 

Art. 384 do CPC - A existência e o modo de existir de algum fato podem ser 

atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata 

lavrada por tabelião. 

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em 

arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. 

Art. 405 do CPC - O documento público faz prova não só da sua formação, 

mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou 

o servidor declarar que ocorreram em sua presença. 

Já no Código Civil, traz a disposição de prova plena e força probante os documentos 

lançados em ata notarial, dispostos Artigos 215 e 217 do CC: 

Art. 215 do CC - A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é 

documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. 

Art. 217 do CC - Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, 

extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou 

documentos lançados em suas notas. 

Insta lembra-lo que o tabelião de notas não pode se negar a prestação do serviço 

solicitado, ato próprio da função pública notarial. 

E, em caso de recusa, deve justifica-lo por escrito, nos termos da lei, alegando por fatos 

e na legislação o motivo da recusa, sob pena de sofrer as consequências de impedimento de registro 

privado com caráter público. 

As atas de presença e declaração servem para todo e qualquer tipo de finalidade 

decorrente da declaração da pessoa, em geral, instruem pedidos administrativos, mas podem 
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almejar produzir prova em juízo. Neste caso, configuram a ata de declaração para depoimento 

ou testemunho 

Nessa espécie de ata, o tabelião narra fielmente, em linguagem jurídica, a 

declaração do interessado sobre um fato ou acontecimento que presenciou ou soube por 

interposta pessoa, com o intuito de utilizá-la no âmbito administrativo ou judicial. 

Nesta senda, se trouxeram aos autos várias atas notarias declaratórias e 

narrativas de depoimentos acerca de captação ilícita de sufrágio, promessa de compra de voto e 

notícias da internet do candidato a vice-prefeito jogando dinheiro em pleno abuso de poder 

político/econômico, além de indubitável corrupção. 

 

9. DA CIÊNCIA DO CANDIDATO E DE TERCEIRO NÃO CANDIDATO: CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO, ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E A CORRUPÇÃO. CASSAÇÃO. 

INELEGIBILIDADE. VEREADOR (IRMÃO LUIZ). TESOUREIRO (SANSA) 

A jurisprudência, disponível no site do TSE como temas relevantes, disponível em 

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/captacao-de-sufragio/caracterizacao traz as 

seguintes decisões de condenação de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder político e 

econômico e a corrupção, para fins de cassação e aplicação da inelegibilidade. 

“[...] Imputação de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 

9.504/1997) ao governador e vice-governador [...] Configuração. [...]  1. 

Em relação à imputação da prática de captação de sufrágio, há, no caso 

concreto, conjunto probatório suficientemente denso a evidenciar tanto a 

compra de votos por parte de terceiro não candidato, quanto a ciência do 

candidato em relação ao ilícito. Possibilidade de utilização de indícios 

para a comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato ou 

do seu consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, 

vedada apenas a condenação baseada em presunções sem nenhum liame com 

os fatos narrados nos autos (art. 23 da LC 64/1990). Precedentes [...]. No caso, 

são elementos capazes de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, 

a ciência do candidato quanto à operação de captação ilícita de sufrágio: 

(i) o local em que ocorreu a oferta e promessa de vantagens em troca de 

votos, (ii) o envolvimento, direto ou indireto, de pessoas ligadas ao 

candidato por vínculos político e familiar, e (iii) a relação contratual da 

autora da conduta com o governo estadual. Precedentes [...]” 

(Ac. de 4.5.2017 no RO nº 224661, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, red. 

designado Min. Luis Roberto Barroso.) 

 

 

“[...] Vereador. Art. 41-A da Lei n° 9.504/97. [...] Captação ilícita de sufrágio. 

Oferta de benesses em troca de voto. [...] 7. O ilícito descrito no art. 41-A da 
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Lei nº 9.504/97 se consubstancia com a oferta, a doação, a promessa ou a 

entrega de benefícios de qualquer natureza, pelo candidato, ao eleitor, em 

troca de voto, que, comprovado por meio de acervo probatório robusto, 

acarreta a cominação de sanção pecuniária e a cassação do registro ou do 

diploma. 8. Acertada a decisão regional, visto que, a partir do teor da 

conversa anteriormente transcrito, objeto da gravação ambiental, 

depreende-se ter havido espontânea oferta de benesses, pelos 

recorrentes, à eleitora [...] - oferecimento da quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), facilitação do uso dos serviços médicos da Unidade de 

Saúde Moisés Dias, oferta de gasolina e de veículos para transportar, no 

dia das eleições, os parentes que moram em outro município e promessa 

de emprego para o marido da eleitora -, vinculada ao especial fim de obter 

votos para o então candidato [...] que participou ativamente da 

conduta.[...]” 

(Ac. de 9.5.2019 no REspe nº 40898, rel. Min. Edson Fachin.) 

 

“[...] Prefeito e vice-prefeito. Captação ilícita de sufrágio e abuso do poder 

econômico. Fornecimento de vales-combustível e promessa de entrega de 

numerário [...] 8. Apesar da imprestabilidade do laudo pericial 

confeccionado sem a participação das partes e da mera referência aos 

depoimentos unilaterais, a decisão regional pode ser mantida em razão 

dos demais elementos de convicção registrados no acórdão regional, 

autônomos e suficientes para a caracterização do abuso do poder 

econômico e a captação ilícita de sufrágio, consubstanciada na 

distribuição de larga quantidade de combustíveis a motociclistas sem que 

se demonstrasse a existência de atos de campanha (carreata) que 

justificassem a concessão da benesse. 9. Na hipótese dos autos, a Corte 

Regional Eleitoral reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio mediante 

prova do conhecimento dos candidatos eleitos, dadas as seguintes 

circunstâncias: a) tratar-se de cidade pequena; b) os fatos alusivos à 

distribuição de vale-combustível e à ulterior promessa de entrega de 

dinheiro terem sido averiguados em diversos dias nas vésperas da 

eleição; c) ter havido expressiva quantidade de abastecimentos sucedidos 

envolvendo número considerável de motociclistas; d) terem sido 

apreendidas mais de uma centena de notas fiscais de abastecimentos 

efetuados; e) ter havido vínculo entre o autor das condutas, manifesto 

apoiador de campanha, e os candidatos investigados. [...]” 

(Ac. de 1º.9.2016 no REspe nº 76440, rel. Min. Henrique Neves da Silva.) 

  

No caso concreto, deve a Justiça Eleitoral punir com rigor os acusados quem 

influenciaram o eleitor, uma vez que é direito do cidadão o voto livre, consciente e soberano, 

penalizando TODOS OS ENVOLVIDOS! 
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10. DA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO: PROMESSA DE DOAÇÃO 

DE DINHEIRO PELO TESOUREIRO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS ACUSADOS E 

DIRETOR DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

JOAQUIM NABUCO/PE: WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA - (VULGO: SANSA) 

É fato público e notório que o vice-prefeito eleito na cidade de Joaquim Nabuco/PE, 

senhor Eraldo Veloso, jogou dinheiro da sacada para os eleitores, em comemoração à vitória da eleição 

municipal. 

Ocorre que, a doação de dinheiro aos eleitores já havia ocorrido em momento anterior 

e foi corroborada a notícia de que no dia da eleição, em comemoração à vitória dos acusados, seria 

arremessado mais dinheiro, INFORMAÇÃO ESSA CONFIRMADA PELO PRÓPRIO TESOUREIRO-GERAL 

DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS ACUSADOS (DOC. 15) CONFORME FILIAÇÃO (DOC 

16) E TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM 

NABUCO/PE: WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA - (VULGO: SANSA) (PRINT ABAIXO) 

 

DISPONIVEL EM http://joaquimnabuco.pe.gov.br/transparenciapublica/  

Ainda, há a informação de testemunhas e “prints” do Instagram e do story do 

whatsapp de que o senhor WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, (SANSA), repassando o aviso 

dado pelo vice-prefeito eleito, senhor Eraldo Veloso, de que “na festa da vitória tem mais dinheiro”, 

conforme publicação realizada através da rede social (WHATSAPP – STORY) conforme segue abaixo 
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Para corroborar a informação, o próprio WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, 

(SANSA) fez um vídeo e divulgou nas suas redes sociais, reafirmando a DOAÇÃO DE DINHEIRO AOS 

ELEITORES, CONFORME SEGUE VÍDEO EM ANEXO (DOC. 17). 

Pelo contexto delineado, a circunstância de WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, 

(SANSA) ocupa a função de tesoureiro do diretório municipal partido ao qual os acusados são filiados, 

além de ser TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM 

NABUCO/PE evidencia que os acusados a prefeito e a vice-prefeito anuíram com a oferta de dinheiro em 

troca de voto. https://www.instagram.com/sansa_teclados/?hl=pt-br 
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Ressalte-se que, nos termos do art. 21 da Lei 9.504/97, com a redação dada pela Lei 

11.300 de 10 de maio de 2006, o candidato passou a ser responsável juntamente com o tesoureiro 

pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos 

assinar a respectiva prestação de contas. 

Assim, o cargo de tesoureiro do partido tem posição de destaque na campanha, 

tratando-se de pessoa de confiança do candidato ao cargo de chefe do Poder Executivo. 

Desse modo, resta que ficou comprovada a existência de estreito vínculo político 

entre o autor do oferecimento da vantagem e os candidatos e, portanto, configurada a anuência 

da conduta acima indicada, qual seja, a doação de dinheiro em troca de votos. 

Desta feita, consoante a jurisprudência do TSE, a condenação por compra de votos — 

art. 41-A da Lei 9.504/97 - exige prova robusta e inconteste tanto do ilícito propriamente dito como 

também da participação ou anuência dos candidatos beneficiários. 
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Ainda de acordo com esta Corte, a prova exclusivamente testemunhal é capaz por si 

só de ensejar o decreto condenatório, desde uníssona. 

O vínculo político evidencia, de forma plena, ao meu sentir, o liame entre o 

autor da conduta e os candidatos beneficiários (Precedente: REspe nO 640-36/MG, rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgado em 1072016, DJe de 19.8.2016). 

Por fim, deve-se entender pela anuência dos acusados encontra-se comprovada 

diante do liame do candidato à prefeito, a vice-prefeito e vereador com o tesoureiro de 

campanha, igualmente responsável pela veracidade das informações financeiras de campanha, 

denotando-se relação de confiança entre ambos. 

 

11. DA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO: DENÚNCIA DE COMPRA 

DE VOTO. PETIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NA CASA DO PREFEITO. DESCUMPRIMENTO DA 

LIMINAR NO MOMENTO IMEDIATO DO DEFERIMENTO.  

Foi noticiado nos autos nº 0600677-83.2020.6.17.0038 a realização de captação 

ilícita de sufrágio NO DIA DA ELEIÇÃO a qual restou comprovando tal alegação por vídeos e 

fotografias e vídeos que comprovam pessoas nas proximidades da residência do Prefeito, 

aguardando serem chamadas para adentrar e pegar o “kit brinde” (camisa e dinheiro). 

À vista do exposto, foi requerida a busca e apreensão na supramencionada residência, 

para fins de abster a captação ilícita de sufrágio, aplicando-se subsidiariamente no que respeita à medida 

ora pleiteada, o código de processo penal, conforme a autorização expressa contida no artigo 364, do 

código eleitoral, mencionado que  apreensão que deveria ocorrer na Rua Getúlio Vargas, 71, centro, 

Joaquim Nabuco (residência do Prefeito). 

O juiz eleitoral se manifestou pela realização da liminar, conforme id. 0607677, porém 

a medida não foi cumprida pelas autoridades policiais, em claro desrespeito à ordem judicial, tanto que 

houve aquela “chuva de dinheiro”, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. 

Sobreveio parecer do Ministério Público pelo deferimento da liminar às 18:49h, 

conforme id. 41690652, APENAS EM 20/11/2020, e sentença por perda de objeto em 25/11/2020. 

Excelência, na busca e apreensão, o elemento de surpresa é essencial. Não há que se 

falar em prévia comunicação, sob pena de esvaziamento de sua utilidade, diante do risco de destruição 

de provas. 

Ainda, no caso em testilha houve uma diferença mínima de votos entre o primeiro e o 

segundo colocado, sendo de apenas 487 (quatrocentos e oitenta e sete) votos, em quase 10 mil votos 

válidos! 

É evidente que houve sim a captação ilícita de sufrágio, principalmente no DIA DA 

ELEIÇÃO, que poderia ter sido evitado caso a liminar tivesse sido efetivamente cumprida para fins de 

manter o equilíbrio do pleito, o que não ocorreu! 
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Segue anexo vídeos da movimentação na frente da casa do prefeito, que 

subsidiaram o pedido de busca a apreensão (DOC. 18, 19 e 20). 

 

12. DA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO: CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO. GASTOS QUE NÃO TRAMITARAM POR SUA CONTA DE CAMPANHA. COMPRA DE VOTO 

EXPLÍCITA. AFRONTA À LEGISLAÇÃO ELEITORAL. CORRUPÇÃO. 

No dia 15 de Novembro de 2020, DIA DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, o candidato à vice-

prefeito, eleito, no Município de Joaquim Nabuco/PE, comemorou a vitória nas urnas de forma diferente! 

Ocorre que, de forma escancarada e sem pudor, JOGOU DINHEIRO DA SUA 

VARANDA PARA OS ELEITORES, COMO FORMA DE “PAGAMENTO” PELOS VOTOS, CONFIGURANDO 

INDUBITÁVEL CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO! 

É EVIDENTE QUE CONFORME PROMETIDO PELO TESOUREIRO DA CAMPANHA, 

FATO JÁ CITADO, OS ELEITORES FORAM BUSCAR A RESTITUIÇÃO POLÍTICA DA BENESSE POR 

INTERMÉDIO DO VOTO! 

Os vídeos em anexo – (DOC 21 e 22) não deixam dúvidas dos atos ilícitos 

cometidos pelo candidato a vice-prefeito! Um total desrespeito a legislação eleitoral e que não 

pode ficar impune! 

Os próprios eleitores fizeram vídeos mostrando o quanto ganharam do 

candidato à vice-prefeito, conforme segue vídeo em anexo (DOC 23). 

Excelência, ocorre que NO DIA DAS ELEIÇÕES, VÁRIOS VÍDEOS VIRALIZARAM COM 

O CANDIDATO À VICE-PREFEITO JOGANDO DINHEIRO DA SUA VARANDA AOS ELEITORES,  vídeos 

publicado nas redes sociais de vários blogs, além de jornais televisivos de repercussão nacional, 

em que o citado candidato estava dando uma quantia em dinheiro aos eleitores, com nítido objetivo 

de “PAGAR” PELOS VOTOS OBTIDOS, com inequívoca captação ilícita de sufrágio, captação e gastos 

ilícitos de recursos, além de abuso de poder econômico, gerando revolta até no Padre da Paróquia de 

Palmares/PE, que fez um discurso no missa sobre o ocorrido em Joaquim Nabuco, e conforme segue 

vídeo em anexo ( DOC 24). 
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VÍDEO EM ANEXO (D0C.24) SEGUE DEGRAVAÇÃO  

 

PADRE NOBERTO, QUE ASSUMIU A DIOCESE DE PALMARES APÓS O 
FALECIMENTO PRECOCE DE DOM HENRIQUE, FALA SOBRE AS ELEIÇÕES 
2020 
 
Padre Noberto – “Domingo passado nas eleições municipais será que Jesus 
reinou? Em muitas cidades, Brasil a fora, não reinou a lei de Deus e nem reinaram 
as leis do Brasil, mas reinou prepotência, falsidade e dinheiro. São cinquenta anos 
exatamente que estou aqui. Quando Dom Acácio colocou no canto da padroeira, 
nessas terras benditas vivemos, nos Palmares, nos canaviais, tem 50 anos. 
Acho que nunca vi nestes 50 anos uma eleição que correu tanto dinheiro, tanta 
compra de voto como domingo passado. A minha impressão é que voltamos cem 
anos atrás, mas ao mesmo tempo que Lampião. Essa semana tivemos reunião dos 
padres e muitos disseram a mesma coisa, veio dinheiro demais, teve muita compra 
de votos. Mas eu garanto, quem recebeu dinheiro e vendeu o voto, vai devolvê-lo e 
com juros altos. Tem pessoas que preferem a escravidão à liberdade, o que o 
escravo não tem nenhuma responsabilidade e assim, às vezes, não queremos ter 
responsabilidade e nos refugiamos, pensamos embaixo das asas de um poderoso 
prepotente.” 
FRASES FINAIS DO VIDEO: “Compra de voto não tem preço, tem consequência. 
A indignação não é só dele, mas de todos os palmarenses que discordam da 
compra de votos pelos poderosos, que querem comprar a dignidade do povo, para 
se manterem no poder, uma vergonha.” 

 
Excelência, o fato absurdo e pitoresco foi noticiado por todo o mundo, e 

principalmente pelas principais mídias nacionais, como é o caso do jornal “Pingo nos Is”, transmitido 
pela Rede Jovem Pan de Comunicação, conforme segue Ata Notarial – DOC 25 e degravação e “print” da 
tela abaixo: 
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Neste, constato a existência do programa "()s Pingos nos IS', da Rádio Jovem Pan, 
veiculado no dia 18/11/2020, onde, aos -1:28:26 de duração de programa, inicia-se matéria jornalística 
com o seguinte teor: 

 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fqOs0TfEIKg  

1:28:26hrs 

"Vejam essa história, Eraldo Veloso do MDB, Vice—Prefeito da cidade de 
Joaquim Nabuco em Pernambuco, foi reeleito em primeiro turno no domingo. 
Pra comemorar ele decidiu jogar dinheiro à população, em um vídeo que 
circula na internet, O político aparece arremessando cédulas do alto de uma 
varanda enquanto eleitores se aglomeram para apanhá-las, muitos não 
usavam máscara de proteção contra o vírus chinês. Veloso forma chapa com 
Neto Barreto, de acordo com a Justiça eleitoral eles venceram com 52,32% 
(cinquenta e dois virgula trinta e dois porcento) dos votos válidos da cidade, 
que equivalem aos votos de 5.498 eleitores, vamos ver às cenas: 

 

"Momento em que o vídeo contendo o indigitado candidato jogando dinheiro da sacada é mostrado no 
programa;  

Apresentador: 'Bom! Tá aí a cena, temos um minuto Zé, o que dizer?";  
Comentarista OI: Quem quer dinheiro né! Olha só, O poder econômico, ele 
sempre agiu nas eleições, isso é muito claro, de um jeito, de outro, a gente viu 
por exemplo que a Dilma foi reeleita através do poder econômico, gastou um 
bilhão de reais, segundo a delação premiada do... do... do ex-ministro Antonio 
Palocci né! E... diante desta realidade, a gente vê isso a muito tempo, é... a 
própria justiça veio definindo ali contornos, pra tentar evitar a força do poder 
econômico. Isso aí, ele pode ser cassado com esse vídeo, porque isso 
comprova claramente de que ele usou ou prometeu o poder econômico 
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para ganhar a eleição. Não é assim que se trata a democracia né! Não 
venha me dizer: - Ah ! o cara é bonzinho, tá jogando dinheiro que é dele, 
não! Isso é um processo democrático, não deve ser tratado dessa forma 
como se estivesse comprando o povo né. Infelizmente, existem pessoas 
em dificuldade que acabam fazendo esse tipo de coisa. Toda legislação 
brasileira vem no sentido de evitar o poder econômico nas eleições.";  
Apresentador: 'Que coisa hein augusto? um minutinho!"  
• Comentarista 02 — Tem que dar cadeia! Daria cadeia em qualquer País 
civilizado! Claro, o sujeito tá... pagando a promessa... né, se eu ganhar eu dou 
dinheiro pra vocês, tá dando! Tinha que cassar! De novo, cadeia cura, esse tipo 
de primitivismo acaba; 

  'trinta segundinhos pra você Fiúza, uma pincelada sua 
também!";  
Comentarista 03: "É... será que são as sobras de campanha, essa, essa 
instituição, essa figura das sobras de campanha, já justi... já justificaram muita, 
muita negociata né, aquele negócio de : que Dinheiro é esse? Sobras de 
campanha! Então, vai ver que ele né, sobras de campanha, ele jogou pela 
janela!";  
Apresentador: "Bom! e da tempo ainda da sua participação, hein! Se você 
ainda não gravou seu vídeo, grave aí!". 

 
Excelência, além dos citados, vários jornais e blogs publicaram a matéria, sendo fato 

público, notório, cabal e verissímil que os candidatos estavam PAGANDO PELOS VOTOS QUE TIVERAM 
NAS URNAS.  

 
As pessoas identificadas no vídeo, na varanda do vice-prefeito, são: 

 

1. Alberico Gomes da Silva - telefone - 97931915 - Rua José Maria da Rocha ,  n 85. 

2. Eugênia Sueli - telefone - 9793-1915- Rua José Maria da Rocha . N 85 - (sobrinha do vice prefeito 

3. Shelza Paula Alves Bastos - telefone - 9200-4428, endereço - Rua Coronel Austriclinio, 134. 

4. Nilda Veloso -   Praça Raul Fraga, (Praça da Bíblia) - (irmã do vice prefeito).  

5. Morgana Veloso - Praça Raul Fraga ( Praça da Bíblia) - sobrinha do vice prefeito. 

6. José Vieira da Silva - telefone : 99977-2404 ( filho do vice prefeito) 
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https://matogrossomais.com.br/2020/11/16/vice-prefeito-joga-dinheiro-de-sacada-para-
comemorar-reeleicao-veja-o-video-mato-grosso-mais/ 

 
 

 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/11/17/interna_politica,1207077/vice-prefeito-
eleito-distribui-dinheiro-em-comemoracao-em-pernambuco.shtml 
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https://catracalivre.com.br/cidadania/vice-prefeito-do-mdb-em-pernambuco-joga-dinheiro-para-
eleitores/ 
 
 

 
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/11/_120213.php 
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https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/vice-prefeito-de-joaquim-nabuco-pe-arremessa-
dinheiro-a-eleitores-promotoria-eleitoral-vai-
apurar,45af5ab38b55c84399ef937ebe45a75ckeqk4zth.html 

 
 
Excelência, como repercutiu em todo o país, houve grande divulgação do caso, assim, 

segue mais links em que a informação pode ser auferida: 
 
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2020-11-16/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-
comemorar-vitoria-em-pernambuco-veja.html 

 
https://mtdefato.com.br/vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/ 

https://folhadealagoas.com.br/2020/11/17/vice-prefeito-de-cidade-pernambucana-joga-dinheiro-

da-varanda-apos-vencer/ 

http://penoticias.com.br/blog/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-

sacada-para-comemorar-reeleicao/ 

https://www.youtube.com/embed/WtEC6Ef-9wY 

https://www.topmidianews.com.br/geral/video-vice-prefeito-joga-dinheiro-do-alto-de-predio-para-

comemorar/137652/ 

https://www.ibahia.com/brasil/detalhe/noticia/candidato-reeleito-joga-dinheiro-da-sacada-para-

comemorar-vitoria-veja-video/ 

https://portaldeprefeitura.com.br/2020/11/16/video-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-

comemorar-reeleicao/ 

https://blogdosilvalima.com.br/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-

sacada-para-comemorar-reeleicao/ 
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https://bhaz.com.br/2020/11/17/video-vice-prefeito-comemora-reeleicao-com-chuva-de-

dinheiro/#gref 

https://www.tupi.fm/brasil/video-vice-prefeito-reeleito-comemora-vitoria-nas-urnas-jogando-

dinheiro-de-sacada/ 

https://www.estadaomatogrosso.com.br/brasil/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-

comemorar-vitoria-veja-video/17489 

https://www.agoramt.com.br/2020/11/em-comemoracao-vice-prefeito-eleito-joga-dinheiro-para-

eleitores/ 

https://oimpressomt.com.br/brasil/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-

veja-video/2898 

https://www.naynneto.com.br/pe-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-sua-

reeleicao/ 

https://interior.ne10.uol.com.br/eleicoes-2020/2020/11/17/viceprefeito-eleito-de-joaquim-nabuco-

joga-dinheiro-para-eleitores-veja-video-198905 

https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/vice-prefeito-eleito-em-municipio-de-pe-arremessa-

dinheiro-de-varanda/ 

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/video-em-pernambuco-vice-prefeito-joga-

dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/ 

https://www.otempo.com.br/hotsites/eleicoes-2020/vice-prefeito-reeleito-comemora-vitoria-

jogando-dinheiro-para-a-populacao-1.2414110 

https://www.leiaja.com/politica/2020/11/15/pe-video-mostra-vice-eleito-jogando-dinheiro-de-

sacada/ 

https://hojepe.com.br/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-

comemorar-reeleicao/ 

https://www.hnt.com.br/video/1085 

https://clicrdc.com.br/categoria-geral/video-vice-prefeito-reeleito-joga-dinheiro-para-populacao-em-

comemoracao-de-vitoria/ 

https://www.meiahora.com.br/geral/2020/11/6029757-vice-joga-dinheiro-de-sacada-para-

comemorar-reeleicao-assista.html 

https://www.aratuon.com.br/noticias/candidato-a-vice-e-reeleito-e-joga-dinheiro-para-o-povo-

durante-comemoracao-veja-video/ 

https://www.repercutepb.com.br/noticia/5817/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-

comemorar-vitoria 
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https://blogdovalente.com.br/cidades/2020/11/candidato-reeleito-joga-dinheiro-da-sacada-para-

comemorar-vitoria-veja-video/ 

https://www.jd1noticias.com/geral/video-vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-

vitoria/82032/ 

https://www.miseria.com.br/ultimas-noticias/imediatas/vice-prefeito-reeleito-comemora-vitoria-

jogando-dinheiro-para-a-populacao/ 

https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/vice-reeleito-em-pe-e-flagrado-jogando-dinheiro-a-

eleitores,45af5ab38b55c84399ef937ebe45a75ckeqk4zth.html 

https://jornalatualrio.com.br/index.php/brasil/vice-prefeito-reeleito-joga-dinheiro-para-populacao-

de-cidade-de-pernambuco-veja 

https://www.metropoles.com/brasil/eleicoes-2020/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-

jogando-dinheiro-para-eleitores 

https://politico.painelpolitico.com/vice-prefeito-de-cidade-de-pe-comemora-vitoria-jogando-

dinheiro-para-a-populacao-veja/ 

http://www.gazetadocariri.com/2020/11/vice-prefeito-reeleito-comemora-vitoria.html 

https://correioamapaense.com.br/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-dinheiro-

para-eleitores/ 

https://www.midianews.com.br/video/38812 

https://unomidias.com.br/video-vice-prefeito-joga-dinheiro-para-apoiadores-em-comemoracao-da-

vitoria/ 

https://www.falapiaui.com/noticia/6990/vice-prefeito-eleito-distribui-dinheiro-em-comemora-o-no-

nordeste 

https://www.brasil247.com/regionais/nordeste/pernambuco-apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-

comemora-jogando-dinheiro-para-eleitores 

https://48horasnews.com.br/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada/ 

https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-

vitaria-em-pernambuco.-veja-vadeo/ 

https://www.fatoamazonico.com.br/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-dinheiro-

para-eleitores/ 

https://www.reportermt.com.br/nacional/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-

dinheiro-para-eleitores/124821 

https://www.portalpe10.com.br/video-do-vice-prefeito-eleito-de-joaquim-nabuco-jogando-dinheiro-

para-eleitores-repercute-no-brasil/  

https://www.interativapn.com/2020/11/vice-prefeito-comemora-reeleicao.html 
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https://www.biorosario.com.br/2020/11/comemoracao-vice-reeleito-joga-dinheiro.html 

https://aldous.com.br/vice-prefeito-do-mdb-em-pernambuco-joga-dinheiro-para-eleitores/ 

https://www.i7news.com.br/noticia/27656/cidades/vice-prefeito-comemora-reeleicao-jogando-

dinheiro-para-eleitores-no-pe-video-16112020 

https://noticiastudoaqui.com/artigo/2020N17uE115fb45727 

https://www.berimbaunoticias.com/2020/11/chuva-de-grana-candidato-a-vice-e-reeleito-e-joga-

dinheiro-para-o-povo-durante-comemoracao/ 

https://www.nortedotocantins.com.br/11/2020/comemorando-a-vitoria-vice-prefeito-eleito-joga-

dinheiro-para-eleitores-em-pe/ 

https://www.blogdomagno.com.br/ver_post.php?id=218889 

https://portalgurupi.com.br/apos-vitoria-nas-urnas-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-dinheiro-

para-eleitores-veja-o-video/ 

https://primeirasnoticias.com.br/noticia/20144/video-vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-

comemorar-vitoria 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/brasil/615967/apos-vitoria-nas-urnas-vice-prefeito-

eleito-comemora-jogando-dinheiro-para-eleitores-veja-o-video 

https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/pe/joaquim_nabuco/noticias 

https://www.acessepolitica.com.br/video-prefeito-eleito-distribui-dinheiro-para-populacao-

comemoracao-assista/ 

https://issoenoticia.com.br/video/454 

http://poliarquia.com.br/2020/11/16/pernambuco-apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-

jogando-dinheiro-para-eleitores/ 

https://tvuol.uol.com.br/video/viceprefeito-eleito-de-joaquim-nabuco-joga-dinheiro-para-eleitores-

veja-04020E98336ADCC16326 

https://luciazevedo.com.br/index.php/2020/11/16/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-

comemorar-vitoria-em-pernambuco/ 

https://www.portalr10.com/noticia/61292/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-

dinheiro-para-eleitores  

https://portalagoraalagoas.com/noticia/4246/vice-prefeito-do-mdb-em-pernambuco-joga-dinheiro-

para-eleitores.html 

https://www.portaldozacarias.com.br/site/noticia/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-

comemorar-vitaria-em-pernambuco.-veja-vadeo/ 
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http://afogadosonline.com.br/wp/index.php/2020/11/17/vice-reeleito-em-pe-e-flagrado-jogando-

dinheiro-a-eleitores/ 

https://conexaocapixaba.com.br/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-em-

pernambuco-veja/ 

https://www.portaldozacarias.com.br/site/noticia/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-

comemorar-vitaria-em-pernambuco.-veja-vadeo/ 

https://www.24brasil.com/economia/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-

em-pernambuco/1125844-noticias 

https://politicalivre.com.br/2020/11/vice-prefeito-de-joaquim-nabuco-pe-arremessa-dinheiro-a-

eleitores/#gsc.tab=0  

https://portaldosena.com.br/noticia/9658/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-

dinheiro-para-eleitores-veja-video  

https://48horasnews.com.br/tag/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada/ 

https://www.radiowebjuazeiro.com/2020/11/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada.html 

https://www.holofotedigital.com/noticias/em-comemoracao-vice-prefeito-eleito-joga-dinheiro-para-

eleitores/ 

https://portaldosena.com.br/noticia/9658/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-

dinheiro-para-eleitores 

Sobre a captação ilícita de sufrágio, a Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) assim dispõe:  

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de 

sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato DOAR, OFERECER, PROMETER, OU 

ENTREGAR, AO ELEITOR, COM O FIM DE OBTER-LHE O VOTO, BEM OU 

VANTAGEM PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, inclusive emprego ou 

função pública, DESDE O REGISTRO DA CANDIDATURA ATÉ O DIA DA 

ELEIÇÃO, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação 

do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei 

Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 

1.999)  

Excelência, além de todas as acusações de compra de votos e promessas de terreno e 

auxílio aluguel, os investigados, não satisfeitos, quiseram desmoralizar a justiça eleitoral, em pleno dia 

das eleições (período vedado), doando dinheiro aos eleitores, sem qualquer pudor ou ressalva, ao 

contrário, queria mostrar e deixar claro que estava pagando os votos, conforme promessas realizadas! 

As filmagens que foram gravadas por pessoas aleatórias que presenciaram toda a 

atuação de captação ilícita de sufrágio cometida pelos representados. 

Segundo as imagens, ficou clara a intenção de flagrar a conduta ilícita dos 

envolvidos, não restando dúvida quanto ao dolo dos agentes de obter votos, utilizando-se do poder 
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econômico sobre menos favorecidos economicamente. 

Por si só, as mídias apresentadas são aptas a comprovar a conduta criminosa dos 

representados, na medida que ofereceram vantagem para o seu eleitor em troca de votos para se 

eleger, configurando de sobremaneira captação ilícita de sufrágio, violando o dispositivo do art. 41-A 

da Lei nº 9.504/97. 

Além disso, note-se que os representados abusaram não só da pobreza material de 

seus eleitores, mas também, da sua miséria cultural, intelectual (as quais, em regra, andam de braços 

dados). 

Desta forma, os representados teriam violado a legislação  eleitoral ao praticar 

captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico para se beneficiar na corrida eleitoral, 

justificando o manejo desta Ação de Investigação Judicial Eleitoral e o enquadramento jurídico que 

será explicitado nas linhas que se seguem. 

A captação ilícita de sufrágio concretiza-se quando há doação de bens a eleitores pelo 

candidato ou com sua anuência, com o fim específico de obter-lhe o voto. O ilustre doutrinador José Jairo 

Gomes assim descreve captação ilícita de sufrágio: 

A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ato ilícito eleitoral. Impõe-se, 

pois, a responsabilização dos agentes e beneficiários do evento. Estará configurada sempre que a eleitor 

for oferecido, prometido ou entregue bem ou vantagem com o fim de obter-lhe o voto.  

Também ocorrerá na hipótese de coação, isto é. Prática de “atos de violência ou grave 

ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto” (art. 41-A, §2º). Assim, a causa da conduta inquinada 

deve estar diretamente relacionada ao voto. 

A perfeição dessa categoria requer: (i) realização de uma das condutas típicas, 

a saber: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a 

eleitor, bem como contra ele praticar violência ou grave ameaça; (ii) fim 

especial de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor; (iii) ocorrência do 

fato durante o período eleitoral. 

E continua:  

(...) o bem ou vantagem pode ser de qualquer tipo. O que importa é que veicule 

benefício ao eleitor. Assim, pode constituir-se dos mais variados produtos ou 

serviços, como atendimento médico, hospitalar, dentário, estético, 

fornecimento de medicamento, prótese, combustível, cesta básica, roupa, 

calçado, material de construção, transporte, emprego, função pública. 

Acerca da prática de conduta vedada, o artigo 73, §10, da Lei 9.507/97 estabelece o 

seguinte: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 

pleitos eleitorais:  
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§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 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. 

Com relação a abuso de poder econômico e político, José Jairo Gomes (Direito 

Eleitoral, 12ª ed., São Paulo Atlas, 2016, p. 312-316) ensina que: 

O termo “econômico”, na expressão em apreço, deve ser tomado em seu significado 

comum, registrado no léxico, ligando-se, portanto, à ideia de valor patrimonial, apreciado no comércio, 

no mercado, enfim, valor pecuniário ou em dinheiro.  

Refere-se, pois, à propriedade, à posse ou ao controle de bens ou serviços. Destarte, a 

expressão 'abuso de poder econômico' deve ser compreendida como a concretização de ações que 

denotem mau uso de recursos patrimoniais detidos, controlados ou disponibilizados ao agente.  

Essas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto em que ocorrem, 

revelando a existência de exorbitância, desbordamento ou excesso no emprego de recursos.  

No Brasil, é público e notório que alguns agentes públicos se valem de suas posições 

para beneficiar candidaturas. Desde a sua fundação, sempre houve intenso uso da máquina 

administrativa estatal: ora são as incessantes (e por vezes inúteis) propagandas institucionais (cujo rela 

sentido é, quase sempre, promover o agente político), ora são as obras públicas sempre intensificadas 

em anos eleitorais e suas monótonas cerimônias de inauguração, ora são os acordos e as trocas de 

favores impublicáveis, mas sempre envolvendo o apoio da administração pública, ora é o aparelho do 

Estado desvirtuado de sua finalidade precípua e posto a serviço de um fim pessoal, ora são 

oportunísticas transferências de recursos de um a outros entes federados. 

Segundo assentou o TSE: (i) o abuso do poder político é condenável por afetar a 

legitimidade e a normalidade doss pleitos e, tambem, por violar o princípio da isonomia entre o 

concorrentes, amplamente assegurado na Constituição da República” (TSE-ARO nº 718/DF-DJ 17-6-

2005); (ii) Caracteriza-se o abuso do poder quando demonstrado que o ato da Administração, 

aparentemente regular e benéfico à população, teve como objetivo imediato o favorecimento de algum 

candidato” (TSE – Respe nº 25.074/RS – DJ 27-10-2005). 

Não se pode perder de vista, que os Investigados, que atualmente ocupam o cargo de 

Prefeito e Vice-Prefeito no Município em destaque, em explícitos abusos do poder econômico, 

aproveitam desta regalia para obter vantagens através da influência que o cargo lhe premia, para, doar 

e promoter benesses aos eleitores, conforme citado pelos declarantes as várias promessas de doação de 

terreno e de auxílio aluguel pelo Município, a partir de janeiro de 2021, configurando abuso de poder 

econômico, amoldando-se esta conduta nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea “D” c/c art. 22, inciso XIV, 

da Lei Complementar nº 64/90. 

Há de se observar que para incutir na mente do eleitor que a benesse foi 

proporcionado por aquele e trará benefício para sua campanha, pois colocará os beneficiados para 

efetuarem o pagamento desta dívida de gratidão com os seus votos, o que revela-se de grande 
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probabilidade em sua consumação, pois os beneficiários seriam pessoas que pagam aluguel e precisam 

da doação do terreno, dos tijolos ou do auxilio-aluguel, que são em sua grande maioria, pessoas de baixo 

grau de instrução e ínfimo poder aquisitivo, sendo costumeiramente gratos a este tipo de “favor”. 

A referida conduta, além de ser gravíssima por atentar contra a liberdade de votos 

dos eleitores beneficiários e consistir em benefício eleitoral para os investigados, quebra a igualdade de 

oportunidade no pleito eleitoral, razão pela qual não se constitui em ato insignificante, mas sim conduta 

grave e reprovável na seara eleitoral. 

Inicialmente, impende destacar que o uso do poder econômico não é vedado pela 

legislação eleitoral. O que se veda é apenas o seu uso abusivo, ou seja, quando o poder econômico é 

utilizado fora das balizas permitidas pela legislação eleitoral. Por exemplo, a realização de arrecadação 

e gastos ilícitos de campanha, a compra de votos, a realização de gastos fora dos limites de gastos 

estabelecidos, etc. 

Com efeito, a partir da entrada em vigor da LC 135/2010, que inseriu o inciso XVI no 

art. 22 da LC 64/901 , não mais se exige o requisito da potencialidade de a conduta afetar o resultado 

das eleições para que se caracterize o abuso de poder, bastando a verificação da “gravidade das 

circunstâncias”. Em suma, basta que a conduta abusiva seja grave (não seja insignificante) para que se 

configure o ilícito eleitoral. 

Ainda, tendo registrado uma acirrada disputa nas eleições de 2020, cuja diferença 

entre os candidatos de primeiro e segundo lugar foram de apenas 487 (quatrocentos e oitenta e sete) 

votos,  se confirma a tese ministerial que estes fatos se revestem de desproporcionalidade de meios, 

legitimando a deflagração desta investigação eleitoral. 

 

13. DENÚNCIA: DO ABUSO DO PODER POLITICO/ECONOMICO DURANTE O PROCESSO ELEITORAL.  

O Prefeito do Município de Joaquim Nabuco, Estado de Pernambuco, utilizando-se de 

seu Poder Político e Econômico, no ano eleitoral de 2020, promoveu diversas irregularidades, dentre as 

quais, a nomeação de cargos comissionados de servidores fantasmas (candidatos a Vereador e 

familiares), a saber: 

1. DANIEL AZEVEDO BISPO, CPF 194.909.684-04 candidato a Vereador (eleito), cunhado do 

candidato a vice Prefeito, (o distribuidor de dinheiro) Eraldo de Melo Veloso (eleito), em janeiro de 

2020, foi nomeado para o cargo em comissão  de  EDUCACIONAL DA AREA RURAL, sem qualificação 

para tal, não trabalhava, apenas recebia para ser candidato a Vereador. 

Como tinha que se afastar do cargo, em junho de 2020, o Prefeito nomeou a sua esposa, ELIANE DE 

MELO VELOSO BISPO, CPF.  614.126.274-00, irmã do candidato a vice Prefeito, (o distribuidor de 

dinheiro) Eraldo de Melo Veloso, para o cargo de  ASSESSOR DE APOIO A SAUDE DA AREA RURAL, 

mas que a mesma nunca trabalhou, pois é comerciante, dona de uma bomboniere no centro desta cidade, 

trabalha de segunda a sábado os dois expedientes, fato este público e notório. Endereço: Praça 19 de 

Agosto, 56, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

2. JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA, CPF. 236.177.724-04, candidato a Vereador (suplente),  

trabalha no supermercado do candidato a  vice Prefeito, (o distribuidor de dinheiro) Eraldo de Melo 
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Veloso (eleito), em maio de  2020, foi nomeado para o cargo em comissão  de   DIR. ARTICULAÇAO 

POLITICA, sem qualificação para tal, não trabalhava, apenas recebia para ser candidato a Vereador. 

Como tinha que se afastar do cargo, em junho de 2020, o Prefeito nomeou a sua esposa,  LINDA SELMA 

GOMES DE ANDRADE ALVES, CPF. 463.498.804-63, , mas que a mesma nunca trabalhou, apenas 

recebia para ajudar com o dinheiro público o candidato. Endereço: Rua Teotônio Vilela, 163, centro, 

Joaquim Nabuco/PE 

3. SARA CRISTINA DE LIMA SANTOS, CPF. 126.932.554-06, candidata a Vereadora (suplente),  

em abril  de  2020, foi nomeado para o cargo em comissão  de   Assessora de Apoio a Saúde da Área 

Urbana , sem qualificação para tal, não trabalhava, apenas recebia para ser candidata a Vereadora, 

(preencher a cota de 30%).. 

Como tinha que se afastar do cargo, em junho de 2020, o Prefeito nomeou o seu esposo,  CICERO 

ALESON COSTA DA SILVA, CPF 103.148.534-13 , mas que o mesma nunca trabalhou, apenas recebia 

para ajudar com o dinheiro público a candidata. Endereço: Rua Vicente Ramos, 104, centro, Joaquim 

Nabuco/PE. 

4. NALDETE MARIA DA SILVA, CPF. 009.138.824-45, candidata a Vereadora (suplente),  em 

março   de  2020, foi contratada por excepcional interesse público , para o cargo de Professor 

Fundamental I , sem qualificação para tal,  não trabalhava, apenas recebia para ser candidata a 

Vereadora, (preencher a cota de 30%). Arruado do Barracao, Engenho Santa Fé – Palmares/PE 

 

5. IDIJA MARIA ARAUJO DA SILVA, CPF . 081.457.004-69, candidata a Vereadora (suplente),  em 

março   de  2020, foi contratada por excepcional interesse público , para o cargo  de AUX DE SERVIÇOS 

GERAIS,  não trabalhava, apenas recebia para ser candidata a Vereadora, (preencher a cota de 30%). 

Endereço: Rua Nilo Coelho, 161, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

 

6. EVALDO MACHADO DA SILVA, CPF. 023.439.924-44, candidato a Vereador (suplente), , foi 

nomeado em janeiro de 2017, para o cargo em comissão  de    SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, 

Como tinha que se afastar do cargo, em abril  de 2020, o Prefeito nomeou o seu filho, PAULO HENRIQUE 

MACHADO DA SILVA, CPF. 132.489.674-47  , mas quem exercia de fato a função era o candidato , o 

filho secretário, apenas recebia para ajudar com o dinheiro público o candidato. Engenho Massaranduba, 

Joaquim Nabuco/PE. 

7. RINALDO MARQUES DE SOUSA , CPF . 773.747.464-15, candidato a Vereador (suplente), foi 

nomeado em janeiro de 2017, para o cargo em comissão.  

Em abril de 2020, o Prefeito nomeou a sua filha RAYANNE VITÓRIA DE ALMEIDA SOUSA, CPF 

142.295.274-62, para o cargo de ASSESSOR EDUCACIONAL DA AREA RURAL, mas que a mesma 

nunca trabalhou, apenas recebia para ajudar com o dinheiro público o candidato. Endereço: Rua Nova 

Cuyabá, 2020, Joaquim Nabuco/PE. 

8. RISOMARIO PEREIRA CAMPOS, CPF. 495.682.054-20, ex-Vereador deste Município, cabo 

eleitoral do atual Prefeito, que apesar de ser proprietário de uma Oficina Mecânica, trabalhar de segunda 

a domingo, das 07:00 às 18:00 horas, em abril de 2020, o nomeou para o cargo de ASSESSOR DE APOIO 

A SAUDE DA AREA RURAL , sem nenhuma qualificação pata exercer tal cargo, sem qualificação para 
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tal, não trabalhava, apenas recebia dos cofres públicos para ser cabo eleitoral. Endereço: Rua da Paz, 

103, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

 

9. NIVALDO MIRANDA DE CARVALHO JUNIOR, CPF. 387.159.104-15, cabo eleitoral do atual 

Prefeito,  em abril de 2020, o nomeou para o cargo de ASSESSOR DE APOIO A SAUDE DA AREA 

URBANA  , sem nenhuma qualificação pata exercer tal cargo, , não trabalhava, apenas recebia dos cofres 

públicos para ser cabo eleitoral. Praça 19 de agosto. 40, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

 

• CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM PERIODO VEDADO. 

10.     JOSILENE MARIA DOS SANTOS, CPF. 032.997.054-23, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de cozinheira, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: RUA DA 

BOA FAMA, 628, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

11.  EDNEIDE MARIA DE OLIVEIRA, CPF. 083.999.414-17, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua da 

Saudade, 86, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

12.  DANIELA EVELINE INGRID DA SILVA, CPF. 116.650.304-61, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Nova 

Cuiabá, 141, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

13.  MARIA DE FATIMA DA SILVA, CPF. 032.582.834-27, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Travessa 

da Boa Fama , 534-A,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

14.  CAMILA MIRELLY DA SILVA, CPF. 105.684.304-76, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Digitador , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Nilho 

Coelho, 96,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

15.  EDINALDO FERNANDES DA SILVA, CPF. 590.937.224-68, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Vigilante , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Fernando augusto Pinto Ribeiro, 228,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

16.  AMARO COSMO DA SILVA NETO, CPF. 107.593.254-80, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de guarda municipal , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua da 

Aurora, 319,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

17.  KALLINE VALÉRIA SOUZA DA SILVA, CPF. 132.437.744-54, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de recepcionista  , por 
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comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Avenida 

Manoel José da Costa Filho, 250,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

18.     GABRIELA CAMILA DA SILVA, CPF. 139.931.454-88, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de recepcionista  , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua José 

Ferreira dos Santos , 127  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

19.     GABRIELA CAMILA DA SILVA, CPF. 139.931.454-88, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de recepcionista  , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua José 

Ferreira dos Santos , 127  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

20.    GÊCIA  HERMINIO DA SILVA, CPF. 094.293.414-80, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais  , 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

José Ramos dos santos, sn,  Nova Cuiabá, , Joaquim Nabuco/PE. 

21.    ANA CRISTINA DA GRAÇA SILVA, CPF. 054.408.294-07, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais  , 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Martins Junior, 332, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

22.    MARIA JANE KELY RODRIGUES DA SILVA, CPF. 071.186.404-76 , foi contratada em agosto de 

2020,  por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais  , por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: 

Av. Manoel José da Costa Filho, 455 centro, Joaquim Nabuco/PE. 

23    MARIA EDUARDA DA SILVA, CPF. 093.649.714-93, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais  , 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Isidoro Figueiredo, 2037, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

24.    ALEXSANDRA CABRAL DA SILVA, CPF. 101.381.444-43, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais  , 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Baixa da Areia, 1.460, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

25.    WELLINGTON  MENDES DA SILVA, CPF. 042.617.644-82, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Engenho Rinbigudo, , Joaquim 

Nabuco/PE. 

26.     GUTEMBERG JOSÉ ALVES, CPF. 082.432.654-73, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Baixa da Areia, 116, centro,  

Joaquim Nabuco/PE. 
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27.     JADSON HERMENEGILDO DA SILVA FEITOSA, CPF. 085.055.294-05, foi contratada em agosto 

de 2020,  por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Dr. 

Silas Cabral, 389, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

28.  JOSE ALISSON OLIVEIRA DA SILVA, CPF. 103.974.554-70, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Luiz Braz Bispo, 200, centro, 

Joaquim Nabuco/PE. 

29. JOSE CICERO ELIOTERIO, CPF. 508.437.374-68, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO, 10 , 

centro, Joaquim Nabuco/PE. 

30. JOSÉ ARISTIDES DA SILVA CPF. 027.481.224-02, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Guarda Municipal, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Creuza 

Maria dos Santos, 2024, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

31. MIQUEIAS MARQUES MENDES DE OLIVEIRA, CPF. 104.787.754-66, foi contratada em agosto de 

2020,  por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Guarda Municipal, 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Antonio Machado, 394, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

32. JOSIMARIO DA SILVA, CPF. 034.599.124-99, foi contratada em agosto de 2020,  por excepcional 

interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Guarda Municipal, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Nova, 04, Carecao, Joaquim 

Nabuco/PE. 

33. DAIANE DANUBIA PEREIRA BATISTA, CPF. 094.126.594-31, foi contratada em agosto de 2020,  

por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Recepcionista, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua da Paz 

, 129, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

34.  ROSINEIDE  SANTOS DA SILVA, CPF. 049.457.844-00 , foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Recepcionista, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua da Boa 

vista, 228, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

35. MARIA LOURDES LUCIA DA SILVA  , CPF. 316.291.054-49, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Recepcionista, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Fernando Augusto Pinto Ribeiro, 334, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

36. RAIANE PRISCILA DA SILVA, CPF. 110.308.744-41, foi contratada em setembro de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo Auxiliar de Saúde Bucal, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Quadra 06, 

bairro das Casas Nova, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 
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37. VANESSA JÉSSICA NUNES DA SILVA, CPF. 096.699.134-62, foi contratada em outubro de 2020,  

por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo Auxiliar de Saúde Bucal, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua doze, 

nº 10, Nova Cuiabá, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

38. MAYARA CAMILA VIEIRA DA SILVA, CPF. 125.726.584-96, foi contratada em outubro de 2020,  

por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo Auxiliar de Saúde Bucal, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Travessa 

Antônio Ferreira Machado, 59, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

A Lei nº 9.504 de 30 de Setembro de 1997, estabelece normas para as eleições,  

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 

candidatos nos pleitos eleitorais: 

(...) 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 

causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou 

impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou 

exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que 

o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno 

direito, ressalvados: 

 

Pois bem, Segundo informações de servidores efetivos da própria Prefeitura, todo o 

esquema foi montado pelo Prefeito, candidato à reeleição e seu vice , Eraldo de Melo Veloso (o 

distribuidor de dinheiro) para ganharem a eleição, que segundo esses servidores, alertado pelo 

ilegalidade, diziam; “ Ganhar até roubado é bom, feio é perder a eleição”  

A maioria dos servidores acima, sequer compareceriam o serviço, apenas recebia para 

repassar para os candidatos a Vereador ou fazer campanha eles e o Prefeito. Para esconder da 

população, foi determinado pelos Prefeito, que não colocasse a folha do ano de 2020, no portal da 

transparência, endereço eletrônico a seguir: 

http://tecnosolutions.inf.br/transparencia/joaquimnabuco/prefeitura/index.faces 

Se faz necessário a intervenção do Ministério Público Eleitoral, requisitando a 

Prefeitura, cópia da folha de pagamento do período de janeiro a outubro de 2020, ao Tribunal de Contas 

do Estado e a Polícia Federal, onde irão constar as informações aqui prestadas. 

 

14. DA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 22, CAPUT E INCISO XIV, DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº 64/90- SANÇÕES DE INELEGIBILIDADE E DE CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DIPLOMA: 

Dispõe o art. 22, caput, e inciso XIV, da LC nº 64/90, in verbis: 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público 

Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-

Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e 
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circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar  uso  

indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, 

ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em 

benefício de candidato  ou  de partido político, obedecido o seguinte rito: 

[...] 

XIV – julgada procedente a representação,  ainda  que após a proclamação 

dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de 

quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de 

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

subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou 

diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder 

econômico ou pelo desvio ou abuso do poder  de autoridade  ou dos meios de 

comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público 

Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação 

penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar; 

Pode-se conceituar o abuso de poder econômico gerador da incidência do 

dispositivo legal acima transcrito como a transmutação do voto em instrumento de comércio; ou seja, 

é a compra, direta ou indiretamente, da liberdade de escolha dos eleitores, violando-se, desta forma, 

a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral.  

Ocorre quando o candidato resolve utilizar-se do poder econômico como principal 

via de “convencimento” dos eleitores, transbordando da viabilização normal de uma campanha 

eleitoral e cooptando o eleitorado com vantagens (ou promessas de vantagens) econômicas de 

ocasião (como uma cesta básica, uma certa quantia em dinheiro, a promessa de um emprego etc.), 

com isso caracterizando o abuso. Agindo assim, o candidato menospreza o papel e o poder do voto 

como instrumento de cidadania em sua plenitude, levando o eleitor necessitado a alienar a sua 

liberdade de escolha e o seu poder de influir na formação de seu Governo. 

Não existe dúvida de que tais atitudes dos candidatos comprometem a legitimidade 

e a normalidade do pleito, dado que o(s) eleitor(es) que recebem a benesse ilícita perdem a condição 

de decidir o seu voto baseado nos valores verdadeiramente democráticos. Em um município com 

grande quantidade de pessoas carentes, o eleitor sente-se grato por aquele que lhe “socorreu” em um 

momento de necessidade. A partir daí, a alienação de seu voto, bem como de seus familiares, é um 

corolário natural desse círculo vicioso que somente pode ser quebrado com políticas públicas sérias 

e uma severa repressão a esse tipo de conduta corruptora. 

Tal abuso de poder econômico, que se consubstancia no uso ilegítimo do 

poderio do capital em prol de candidatura própria ou de terceiros, é conduta grave que atinge 

a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral e, quando apurado em sede de Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) julgada deferida pela Justiça Eleitoral, após trânsito em 

julgado ou com decisão proferida por órgão colegiado, implica na inelegibilidade do agente, 

nos termos do art. 1º, I, alínea “d”, da LC nº 64/90, com redação dada pela LC nº 135/2010, 

além da cassação do registro ou do diploma do candidato diretamente beneficiado pela 

interferência do abuso de poder (art. 22, XIV, também da LC nº 64/90).  
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No caso em apreço, analisando-se detidamente os autos, depreende-se que o 

candidato ao cargo de vice-prefeito foi filmado praticando a conduta ilícita, na medida em que jogou 

dinheiro para os eleitores em valor vultuoso, conforme se pode auferir das mideas colacionadas bem 

como dos depoimentos dos declarantes transcritos acima e corroborados por atas notariais. 

Ora, a excessiva gravidade de tal fato é manifesta, dado que cerceia a liberdade do 

eleitor (notadamente daquele mais necessitado), menosprezando o seu poder/direito de escolha livre 

de seus representantes e, com isso, corrompendo a legitimidade e a normalidade do próprio processo 

eleitoral. Tal prática consubstancia, desta feita, hedionda volta a um passado de “República Velha” ou 

“República dos Coronéis”, no qual as eleições eram decididas mediante despudorada “compra” de 

votos e/ou ameaças (muitas vezes, de morte) aos eleitores (o que, a despeito de importantes 

mudanças recentes, ainda ocorre nos dias de hoje), perfectibilizando, assim, o abuso de poder político 

qualificado, a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 22, XIV, da LC nº 64/90. 

Para reforçar o raciocínio acima expendido, socorremo-nos das lições de EDSON 

DE RESENDE CASTRO, nos seguintes termos: 

“Podemos dizer que temos, assim, um ABUSO DE PODER SIMPLES (que leva 

à desconstituição do mandato tão somente- art. 14, § 10, da CF) e um ABUSO 

DE PODER QUALIFICADO (que gera inelegibilidade para o agente- art. 14, § 

9º, da CF, c/c  o art. 1º, I, “d”, da LC 64/90- e, por consequência dessa 

inelegibilidade, a cassação do registro ou do diploma e a desconstituição do 

mandato). 

(...) 

Resumidamente, pode-se dizer que uma Investigação Judicial Eleitoral 

–AIJE, cujo objeto é a apuração de abuso de poder   para fixação de 

inelegibilidade, só poderá ser  julgada  procedente se houver prova da 

gravidade do abuso de poder para afetar a normalidade e legitimidade 

das eleições (“abuso   de poder qualificado”). E uma AIME, cujo objeto é 

a desconstituição do mandato eletivo em razão do abuso  do  poder, da 

corrupção ou da fraude, poderá ser  julgada  procedente a partir da 

prova do abuso, independentemente de  ter havido potencial de 

afetação da lisura da disputa (“abuso do poder simples”). Mas se nesta 

AIME aparecer prova de que o abuso do poder qualificou-se pelo 

potencial de afetação, a decisão de procedência, além de desconstituir 

o mandato eletivo, também declarará a inelegibilidade do agente.” 

 

Desta feita, a conduta dos representados merece a incidência do disposto no art. 

22, caput e inciso XIV, da LC nº 64/90, c/c o art. 41-A, da Lei 9.504/97. 

Vale ressaltar que a sanção de inelegibilidade, no presente caso, deve ser aplicada 

não apenas em virtude da extrema gravidade da conduta dos Representados, capaz de comprometer 

a própria normalidade e legitimidade do processo eleitoral, mas também porque aqueles não somente 

tinham prévio conhecimento do ato ilícito praticado, como participaram efetivamente do 

cometimento do abuso de poder econômico. 

Assim, forçoso é concluir-se pela aplicação aos promovidos ANTONIO 
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RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO) e ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE 

SOUZA (IRMÃO LUIZ) da decretação da inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, 

bem como pela cassação do registro da candidatura dos promovidos, também nos termos do 

supracitado art. 22, XIV, in fine, da LC nº 64/90. 

 

15. DA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 41-A, CAPUT E §§ 1º E 3º, DA LEI 9.504/97: 

 

A partir de uma acurada análise do presente caso, percebe-se que a conduta dos 

Representados, além de configurar abuso de poder econômico, nos termos do art. 22, caput e inciso XIV, 

da Lei Complementar nº 64/90, também consubstancia a captação ilícita de sufrágio descrita no art. 41- 

A da Lei 9.504/97, a saber: 

 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui 

captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, 

prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função 

pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob 

pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do 

diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei 

Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, 

de 28.9.1999) 

§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido 

explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial 

fim de agir. 

§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de 

violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. 

§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser 

ajuizada até a data da diplomação. 

§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será 

de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. 

 

No caso sub examine, temos, então, o seguinte panorama jurídico: como o abuso de 

poder econômico em que incidiram os Representados, conforme já demonstrado, é um abuso de poder 

qualificado, gerador da inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da Lei das Inelegibilidades, a cassação do 

registro de candidatura ou diploma, no caso, do vereador investigado, é uma decorrência direta também 

da aplicação do mencionado dispositivo da LC nº 64/90, prejudicando, assim, a incidência ao presente 

caso da sanção idêntica disposta no caput, in fine, do art. 41-A da Lei 9.504/97, aplicável às hipóteses de 

abuso de poder econômico simples (embora, ad argumentandum, mesmo se não fosse reconhecido o 

abuso de poder econômico qualificado no presente feito, ainda assim a prática da captação ilícita de 

sufrágio em benefício dos Representados tornaria cabível a incidência da sanção de cassação dos 

respectivos registros ou diplomas). 

Não obstante, mesmo na hipótese deste feito, em que demonstrada a ocorrência de 
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abuso de poder qualificado, deve-se aplicar aos Representados também a multa prevista no caput do 

art. 41-A da Lei 9.504/97, pois, além de abuso de poder econômico qualificado, não se pode negar 

que a conduta dos Representados, no tocante ao oferecimento de quantias em dinheiro em troca 

de votos, configura também a prática da captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A, da Lei 

9.504/97. 

A ordem de pensamento acima explicitada é corroborada pela melhor jurisprudência, 

a saber: 

1) TSE- 1510-12.2010.603.0000. RO - Recurso Ordinário nº 151012 - 

Macapá/AP. Acórdão de 12/06/2012. Relator(a) Min. GILSON LANGARO DIPP. 

Relator(a) designado(a) Min. Diário de justiça eletrônico, Tomo 162, Data  

23/08/2012,  Página 38 Ementa: Representação. Captação ilícita de sufrágio. 1.  

A  atual jurisprudência deste Tribunal não exige, para a configuração da 

captação ilícita de sufrágio, o pedido expresso de votos, bastando a 

evidência, o fim especial de agir, quando as circunstâncias do caso 

concreto indicam a prática de compra de votos. 2. O pagamento de 

inscrição em concurso público e de contas de água e luz em troca de votos, 

com o envolvimento direto do próprio candidato, em face das provas 

constantes dos autos, caracteriza a captação ilícita de sufrágio prevista no 

art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Recurso ordinário provido. Decisão: O Tribunal, 

por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Versiani, 

que redigirá o acórdão. Vencidos os Ministros Gilson Dipp e Henrique Neves 

(negritos inovados); 

 

2) TSE- 8156-59.2010.613.0000. AgR-REspe – Agravo Regimental em Recurso 

Especial Eleitoral nº 815659 - Mato Verde/MG. Acórdão de 01/12/2011. 

Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI. Publicação: DJE - Diário da Justiça 

Eletrônico, Tomo 026, Data 06/02/2012, Página 28. Ementa: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. 

PREFEITO.  REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-

A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO. 

DEMONSTRAÇÃO. MULTA PECUNIÁRIA.  PROPORCIONALIDADE  E  

RAZOABILIDADE. 

NÃO PROVIMENTO. 1. A decretação de nulidade de ato processual sob alegação 

de cerceamento de defesa - inobservância do art. 22, I, a, da LC 64/90 - 

pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 219 do CE, o 

que não ocorreu no caso concreto. Precedentes. 2. A caracterização da 

captação ilícita de sufrágio pressupõe a ocorrência simultânea dos 

seguintes requisitos: a) prática de uma das condutas previstas no art. 41-

A da Lei 9.504/97; b) fim específico de obter o voto do eleitor; c) 

participação ou anuência do candidato beneficiário na prática do ato. 3. 

Na espécie, o TRE/MG reconheceu a captação ilícita com esteio na 

inequívoca distribuição de material  de  construção em troca de votos - 

promovida por cabos eleitorais que trabalharam na campanha - em favor 

das candidaturas do agravante e de seu respectivo vice. 4. O forte vínculo 
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político e familiar evidencia de forma plena o liame entre os autores da 

conduta e os candidatos beneficiários. Na hipótese dos autos, os 

responsáveis diretos pela compra de votos são primos do agravante e 

atuaram como cabos eleitorais - em conjunto com os demais 

representados - na campanha eleitoral. 5. A adoção de entendimento diverso 

demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede 

extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. 6. O valor da multa pecuniária foi 

fixado com fundamento na complexidade do esquema de aquisição, 

armazenamento  e distribuição de materiais de construção  e na reiterada 

prática dessa conduta visando à prática da captação ilícita de sufrágio. 7. 

Agravo regimental não provido.Decisão: O Tribunal, por unanimidade, 

desproveu o agravo regimental, nos termos do voto da Relatora (negritos 

inovados); 

 

 

3) TSE-  39316-02.2009.600.0000. AgR-AI -  Agravo Regimental em Agravo de 

Instrumento nº 12261 - Doutor Ulysses/PR. Acórdão de 15/09/2010. 

Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA. Publicação: DJE 

– Diário da Justiça Eletrônico, Data 6/10/2010, Página 61. Ementa: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER 

ECONÔMICO E POLÍTICO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há violação ao art. 275, II, do 

Código Eleitoral quando se verifica que não houve omissão ou falha na entrega 

da prestação jurisdicional por parte do órgão a quo. 2. A Corte Regional 

analisou detidamente as provas dos autos e concluiu pela demonstração 

cabal da prática  de captação ilícita de sufrágio, bem como pela  

configuração de abuso do poder político e econômico. A reforma do 

acórdão, efetivamente, implicaria reexame do conjunto de provas, 

inadmissível na esfera especial (Súmulas nºs 7/STJ e 279/STF). 3. Os fatos 

delineados no acórdão regional não são suficientes para que o TSE afaste a 

conclusão da Corte de origem sem o vedado reexame da matéria fático- 

probatória. 4. É facultado ao relator  apreciar, monocraticamente, a 

admissibilidade e o próprio mérito de pedido ou recurso, nos termos do art. 36, 

§ 6º, do RITSE. 5. Agravo regimental desprovido. Decisão: O Tribunal, por 

unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator 

(negritos inovados). 

 

 

16. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIPLOMAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO 

Consoante a toda argumentação expendida, existe fundado temor de que a eventual 

demora na prestação jurisdicional, venha a reduzir a eficácia do provimento final, porque é iminente o 

risco de os investigados em destaque continuarem no poder, mesmo sendo fato público, notório, 

verossímil e cabal de que os investigados cometeram diversos crimes eleitorais. 
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A gravidade do ilícito é evidente, especialmente em razão do descumprimento de 

princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Além disso, na medida em que o 

investigado, candidato a vice-prefeito e ocupante de cargo público municipal, distribui DINHEIRO SEM 

NENHUM PUDOR COM A LEGISLAÇÃO, para conhecimento de toda a municipalidade para atendimento 

a interesses particulares seus e de seus eleitores, cativa-lhes, no mínimo, a simpatia, saindo na frente 

dos adversários que não dispõem da mesma condição de usarem da máquina administrativa. 

No caso em análise, como explanado anteriormente, a prática da conduta vedada é 

incontroversa, a despeito da alegação de que se tratava da exceção legal. 

Ante o exposto, entende-se que restou configurado nos presentes autos a prática de 

captação ilícita de sufrágio, abuso de poder político e econômico, além de evidente corrupção, elementos 

suficientes para decretar a INELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS, BEM COMO O CANCELAMENTO 

DOS SEUS REGISTROS E/OU CASSAÇÃO IMEDIATA, considerando que “É certo que as decisões que 

cassam registro ou diploma com base no art. 41-A da L. 9.504/97 possuem eficácia imediata e 

podem ser prontamente executadas” 

Não obstante, tal situação se não resolvida de forma célere, acarretará prejuízo a toda 

municipalidade, que estará sendo administrada por pessoas que tratam voto como moeda de troca. 

Importante destacar que o caso em análise é de cassação de registro de candidatura 

em decorrência do surgimento de fato novo, posterior ao inicial deferimento do requerimento de 

registro de candidatura (RRC). 

Assim, a presente situação, de cassação de registro anteriormente deferido, não se 

confunde com o indeferimento de um requerimento de registro de candidatura. 

Note-se ser diversa a situação de cassação do registro – a qual não deve ser 

confundida com o referido “indeferimento de pedido de registro de candidatura”. A cassação pressupõe 

o anterior e definitivo deferimento do pedido de registro. [...] aplicar-se o caput do artigo 224 à hipótese 

de “cassação de registro”, já que ele constitui regra geral aplicável aos casos não especificados em seu § 

3º. Do ponto de vista lógico-sistemático, esta última se afigura melhor solução, porque é evidente que o 

aludido § 3º do art. 224 do CE não tratou expressamente da hipótese de cassação de registro. (Direito 

eleitoral / José Jairo Gomes. – 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2020). 

EM SE TRATANDO DE CASO DE CASSAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

ANTERIORMENTE DEFERIDO, DECORRENTE DE FATO NOVO, É CASO DE APLICAÇÃO DA REGRA 

GERAL, QUAL SEJA O ART. 224, CAPUT, DO CÓDIGO ELEITORAL, POR NÃO ESTAR A CASSAÇÃO DE 

REGISTRO PREVISTA NOS CASOS TAXATIVOS DO § 3º DO ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL. 

Denota-se que, com impressionante deslealdade, perante os entes de justiça e, 

principalmente, perante o eleitorado, os investigados lograram êxito induzindo os entes de justiça 

eleitoral a erro por COMPRA DE VOTO!  

A gravidade da conduta deve ser tratada com absoluta seriedade pela Justiça Eleitoral, 

sendo impassível de convalidação. 
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Resta evidenciado o Periculum in mora, uma vez que, na espécie de captação ilícita de 

sufrágio, o não afastamento do cargo e a não cassação do registro ou diploma, trará prejuízo de difícil 

reparação, para a legitimidade das eleições. 

Foram maculados pela invalidade menos da metade dos votos, não sendo 

prejudicadas as demais votações. Portanto, devem ser diplomados e investidos nos mandatos os 

membros da chapa que ficou em segundo lugar. É o que requer. 

A jurisprudência do TSE tem compreendido que "(...) prevendo o art. 222 do Código 

Eleitoral a captação ilícita de sufrágio como fator de nulidade da votação, aplica-se o art. 224 do 

mesmo diploma no caso em que houver a incidência do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, se a nulidade 

atingir mais da metade dos votos". É cabida a diplomação do segundo colocado, haja vista a votação 

obtida pelo candidato vencedor: 47,68% DOS VOTOS VÁLIDOS. RESPE-27737, de 04.12.07.  

Outrossim, se não for esse o entendimento de Vosse Excelência, é certo que “aquele 

que deu causa à cassação e, consequentemente, a uma nova eleição, não pode concorrer, segundo acórdão 

TSE de Ivinhema/MS, relatado pelo Min. Fernando Neves”. 

Desta forma, a adoção urgente de tais medidas impõe-se como forma de manutenção 

da ordem no processo eleitoral, o que implica na necessidade de ser deferida a concessão de medida 

liminar inaudita altera parte determinando as medidas acima postuladas – DIPLOMAÇÃO DOS 

CANDIDATOS A PREFEITO E A VICE-PREFEITO QUE FICARAM EM SEGUNDO LUGAR, OBTENDO 

47,68% DOS VOTOS, vez que flagrante o fumus boni júris, pela exposição supra, e presente, 

obviamente, o periculum in mora, uma vez que na seara eleitoral a transgressão às  regras 

regulamentadoras do processo eleitoral carrega carga inegável de lesividade somente pela protração da 

conduta no tempo, PARA FINS DE decretar a INELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS, BEM COMO O 

CANCELAMENTO DOS SEUS REGISTROS E/OU CASSAÇÃO IMEDIATA, considerando que “É certo 

que as decisões que cassam registro ou diploma com base no art. 41-A da L. 9.504/97 possuem 

eficácia imediata e podem ser prontamente executadas” 

Uma vez julgada procedente a representação, mesmo após a proclamação dos 

eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de todos os que tenham contribuído 

para a prática do ato, podendo ser aplicada sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem 

nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do 

candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do 

poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério 

Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando 

quaisquer outras providências que a espécie comportar (inc. XIV). 

 

16. DOS PEDIDO 

 

1. Que seja recebida a presente ação de investigação judicial eleitoral e processada; 

 

2. A CITAÇÃO dos representados, encaminhando-lhes a segunda via da petição, acompanhada das 

cópias dos documentos, para que, no prazo de cinco dias, ofereçam defesa (Lei Complementar 

nº 64/1990, art.  22, inciso I, alínea a); 
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3. LIMINARMENTE: Que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS PARA A CASSAÇÃO DE REGISTRO DOS CANDIDATOS: 

RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), brasileiro, detentor de Mandato Eletivo 

(Reeleição), inscrito no CPF/MF sob o nº. 053.637.584-40, residente e domiciliado na Rua Cel. 

Austriclínio, nº 129, Centro, Joaquim Nabuco/PE. CEP.: 55535-000; ERALDO DE MELO VELOSO, 

brasileiro, candidato à vice-prefeito, casado, portador do documento de identidade nº 3394476 

- SSP - PE, CPF nº 59094290430, residente de domiciliado na Rua do Comércio, nº 83 Centro, 

Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55535000, JOSÉ LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ), candidato 

à vereador, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 4232002 - SDS - PE, CPF 

nº 024.337.754-18, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas Cabral Da Costa, 365 Centro, 

Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55.535-000. 

 

Considerando de forma verossímil, cabal e amplamente divulgada pela mídia a a) captação ilícita de 

sufrágio (tipificada no artigo 41-A, da Lei 9.504/97) c/c b) prática de conduta vedada aos agentes 

públicos (artigo 73, § 10 da Lei 9.504/97) c/c c) abuso de poder político, econômico e corrupção 

(artigo 22 da LC 64/90). 

4. LIMINARMENTE: Que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS PARA IMPEDIR A DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS, ATÉ 

O FINAL DO JULGAMENTO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL: 

RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), brasileiro, detentor de Mandato Eletivo 

(Reeleição), inscrito no CPF/MF sob o nº. 053.637.584-40, residente e domiciliado na Rua Cel. 

Austriclínio, nº 129, Centro, Joaquim Nabuco/PE. CEP.: 55535-000; ERALDO DE MELO VELOSO, 

brasileiro, candidato à vice-prefeito, casado, portador do documento de identidade nº 3394476 

- SSP - PE, CPF nº 59094290430, residente de domiciliado na Rua do Comércio, nº 83 Centro, 

Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55535000, JOSÉ LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ), candidato 

à vereador, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 4232002 - SDS - PE, CPF 

nº 024.337.754-18, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas Cabral Da Costa, 365 Centro, 

Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55.535-000. 

 

5. LIMINARMENTE: QUE SEJAM DIPLOMADOS OS SEGUNDO COLOCADOS, CONSIDERANDO 

QUE "(...) prevendo o art. 222 do Código Eleitoral a captação ilícita de sufrágio como fator 

de nulidade da votação, aplica-se o art. 224 do mesmo diploma no caso em que houver a 

incidência do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, se a nulidade atingir mais da metade dos 

votos". É cabida a diplomação do segundo colocado, haja vista a votação obtida pelo candidato 

vencedor: 47,68% DOS VOTOS VÁLIDOS, CONFORME SENTENÇA PARADIGMA EM ENEXO – 

DOC 25. JULGAMENTO DIA 27/11/2020. 

 

6. Que seja julgada TOTALMENTE procedente esta ação, confirmando a liminar pleiteada, 

reconhecendo a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder econômico, sujeitando os 

investigados (requeridos) a cassação do registro ou cassação do diploma eleitoral em caso de 

eleito, bem como a declaração de inelegibilidade no prazo de 8 (oito) anos e afastamento 

IMEDIATO DOS INVESTIGADOS, PREFEITO E VICE-PREFEITO, como prevê o art. 41-A da Lei 

9.504 de 97 e a LC 64/90; 
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7. SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DE VOSSA EXCELÊNCIA, QUE 

SEJA RECONHECIDO QUE HOUVE COMPROVAÇÃO DE de forma verossímil, cabal e amplamente 

divulgada pela mídia a a) captação ilícita de sufrágio (tipificada no artigo 41-A, da Lei 9.504/97) 

c/c b) prática de conduta vedada aos agentes públicos (artigo 73, § 10 da Lei 9.504/97) c/c c) 

abuso de poder político, econômico e corrupção (artigo 22 da LC 64/90), PARA FINS DE CASSAR 

O REGISTRO DE CANDIDATURA E/OU A ANULAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA, 

TORNANDO-OS INELEGIVEIS NOS TERMOS DA LEI, PARA FINS DE SE TER NOVAS ELEIÇÕES 

NO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO/PE. 

 

8. A proteção a integridade física da testemunha arrolada;  

 

9. A produção de todos os meios de provas admitidas em direito, especialmente, a juntada da 

documentação anexa, bem como dos ACORDÃOS PARADIGMAS; 

 

10. A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 41-A, CAPUT, DA LEI 9.504/97, a todos os 

investigados, individualmente, no patamar máximo, ou no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil 

reais) a cada um. 

 

11. Por fim REQUER ainda a intimação e oitiva da testemunha a seguir arrolada, nos termos o artigo 

22, V, da Lei Complementar Federal nº 64/90, abaixo descritas. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Recife, 30 de novembro de 2020. 

 

DIANA CÂMARA 

OAB/PE Nº 28630 

 

 

ÉRIKA MARINA ALVES DOS SANTOS 
OAB/PE Nº 34.537 

 
 
 

AMARO JOSÉ DA SILVA 

 OAB/PE 22.864 
 
 

FRANCISCO DE ARRUDA GUERRA NETO 
OAB/PE Nº 34.847 

 

POLIANA BEZERRA 

OAB/PE Nº 41.629 

 

 

LARISSA SOARES SIQUEIRA DE PAULA 

OAB/PE Nº 28.866 
 

 

FÁBIO SANTOS DO NASCIMENTO 

OAB/PE 40.419 
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TESTEMUNHAS 

1. MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, solteira, maior, absolutamente capaz, do lar, titular 

da Carteira de Identidade no 10.338.475-SDS/PE e inscrito no CPF/MF no 132.528,724-55, 

nascida em 20/02/2002, filha de Josenilson Severino da Silva e de Rosilene Maria Silva de 

Oliveira, residente e domiciliado na Rua Marilene Fraga, no 301, Bairro Alto do Cemitério, na 

cidade de Joaquim Nabuco/PE. 

 

2. JADSON DOMINGOS DA SILVA, brasileiro, solteiros maior, absolutamente capaz, beneficiário do 

INSS, titular da Carteira de Identidade 8.748,452-SDSPE e inscrito no CPF/MF no 101.353.554-

51, nascido em 10/01/1993, filho de Luiz Domingos da Silva e de Cicera Maria da Silva, residente 

e domiciliado na Rua Miguel Arraes, bairro casas novas no 34, Joaquim Nabuco/PE. 

 

3. CICERO SATURNINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, absolutamente capaz, serralheiro, 

titular da Carteira de Identidade no 7.059.974-SDS/PE e inscrito no CPF/MF no 069.356.024-

08, nascido em 21/02/1986, filho de Amarino Saturnino da Silva e de Amarina Maria da 

Conceição, residente e domiciliado na Rua Professor Sebastião Siqueira Figueiredo, 348, Bairro 

Alto Cemitério, Joaquim Nabuco/PE. 

 

4. ALAN FELIPE. HERMINIO SOUZA DA SILVA, brasileiro; solteiro, maior, absolutamente capaz, 

cobrador de van alternativa, titular da Carteira de Identidade no 9.245.053-SDS/PE e inscrito no 

CPF/MF no 126.595,124-18, nascido em 03/08/1999, filho de Sandro Herminio da Silva e de Ana 

Cristina Melo de Souza, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, 110214, bairro Centro, Joaquim 

Nabuco, PE. 

 

5. AMANDA GABRIELY BARRETO DA SILVA, brasileira, solteira, maior, absolutamente capaz, do 
lar, titular da Carteira de Identidade no 10.304.986-SDS/PE e inscrito no CPF/MF no 

135.861.254-45, nascida em 15/11/1999, filha de Marcelo Barreto da Silva Maria Luciene 
Juvenal da Silva, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas Cabral, n0103, Centro, Joaquim Nabuco 
PE, que compareceu a esta cidade dos Palmares/PE. 
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PROCURACÃO. 

A COLIGAÇÃo PARTIDÁRIA FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO-PE, Composta pelos 

partidos politicos: PSB (Partido Socialista Brasileiro) e PROS (Partido Republicano da Ordem 

Social) representada, conforme ata de Convenção Municipal, por CLEBER EMANOEL LOURENÇo 

DA SILVA, CPF/MF n9 025.850.374-28, RG n9 5.487.752 SDS/PE, casado, Professor, residentee 

domiciliado a Travessa da Paz, ne 178, Centro, Joaquim Nabuco-PE, CEP SSS35-000, e-mail 

cleber emanoel@hotmail.com,neste ato nomeia e constitui como seus procuradores os 

advogados (as): DIANA PATRÍCIA LOPES CÂMARA, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PE sob 

ne 24.863, MARIA POLIANA DOS SANTos BEZERRA, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PE 

sob ne41.629, com domicilio profissional à Rua Francisco Alves, 325, sala 505-A, ha do Leite, 

CEP: 50.070-490, fone/WhatsApp (81) 9.98179188, e-mail: polianabeserra.adv@gmail.com, 

ÉRIKA MARINA ALVES DOS SANTOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos 

Advogados do Brasil sob ne 34.537, CPF/MF ne 055.392.284-05, e mail: 

emsantosadvocacia@gmail.com fone/WhatsApp (81) 9.9705.1198, LARISSA SOARES 

SIQUEIRA DE PAULA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/PE sob ne 28.866, e-mail: 

soaresdesiqueira@zmail.com, fone/WhatsApp (81) 9.8801-0333, FRANCISCO DE ARRUDA 

GUERRA NETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob n 34.847, e-mail 

netoguerra@live.com fone/WhatsApp (81) 9.9525-2158, AMARO JOSÉ DA SILVA, casado, 

Advogado, inscrito na OAB/PE, sob n 22864, CPF/MF n 475.000.004-30, e-mail: 

amaro22864@hotmail.com, fone/WhatsApp (81) 9.9272-8550 e FÁBIO SANTOS DO 

NASCIMENTO, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/PE, sob ne 40.419, e-mail: 

fabioadvogado40419@gmail.com, fone/WhatsApp (81)9.9125-6384 com escritório localizado 

a Rua da Boa vista, ne 65, Centro, Joaquim Nabuco, Pernambuco, CEP: 55535-000, a qual confere 

os poderes gerais para o foro e os especiais para transigir, desistir, dar quitação e firmar 

compromisso5, para em quaisquer processo ou simples procedimento contencioso ou 

administrativo, podendo para tanto intentar ou contestar representações, opor exceções de 

qualquer natureza, reconvir, nomear e impugnar peritos, solicitar abertura de inquéritos 

policiais, oferecer queixa crime, prestar informações e usar de todos os recursos em todas as 

instâncias, declarar ou impugnar crédito, receber validamente intimações para ciência e 

andamento dos respectivos pleitos, salvo as que por força de lei, devam ser feitas ao outorgante, 

podendo ainda substabelecer, com ou sem reservas, tais poderes, no todo ou em parte. 

Jgaquim NabucoPE, 33 de novembro de, 2020. 

CLEBER EMANOEL LOURENÇO DA SILVA. 
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DOC 04 - VIDEO - ATA NOTARIAL - MICHELAINE

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 04 - VIDEO - ATA NOTARIAL - MICHELAINE

 Id: 48201005

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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AnyConv.com__DOC 07 - GRAVACAO AMBIENTAL CORROBORADA PELA ATA NOTARIAL

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: AnyConv.com__DOC 07 - GRAVACAO AMBIENTAL CORROBORADA PELA ATA NOTARIAL

 Id: 48201007

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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DOC 10 - VIDEO - ATA NOTARIAL - JADSON DOMINGOS DA SILVA

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 10 - VIDEO - ATA NOTARIAL - JADSON DOMINGOS DA SILVA

 Id: 48201010

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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JUSTIÇA ELEITORAL

CERTIDÃO DA COMPOSIÇÃO - COMPLETA

 
CERTIFICO que se encontram anotados nos assentamentos da Justiça Eleitoral o seguinte órgão partidário e seus
membros.

Partido Politíco: 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Órgão Partidário: Órgão provisório

Abrangência: JOAQUIM NABUCO - PE - Municipal

Vigência: Início: 04/03/2020 Final: 04/03/2028

Situação do Órgão: Anotado Data de Validação: 04/03/2020

Protocolo/Código do
requerimento:

539482113148

Endereço:
RUA CREUZA MARIA
DOS SANTOS, 64

Bairro: CUIABÁ

Município:
JOAQUIM NABUCO /
PE

CEP: 55535000

Complemento: CNPJ:
15.740.180/0001-
15

Telefone: (81) 99303-3448 Fax:

Celular:

E-mail: valerio-silveira@hotmail.com

Membro Cargo Exercício / Situação

VALÉRIO SILVEIRA LIMA PRESIDENTE
04/03/2020 -
04/03/2028 / Ativo

CARLOS ANDERSON DOS
SANTOS

VICE-PRESIDENTE
04/03/2020 -
04/03/2028 / Ativo

HILDEGARD MARQUES DE
SOUZA ARAUJO

SECRETÁRIO-GERAL
04/03/2020 -
04/03/2028 / Ativo

WILSON RAPHAEL
MONTEIRO DA SILVA

TESOUREIRO-GERAL
04/03/2020 -
04/03/2028 / Ativo
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Membro Cargo Exercício / Situação

AURICELMA MARIA
FERREIRA

MEMBRO DIRIGENTE
04/03/2020 -
04/03/2028 / Ativo

ZEQUIAS DA COSTA
SOBRAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DA
JUVENTUDE DO PTB

04/03/2020 -
04/03/2028 / Ativo

JAQUELINE GOMES DE
MELLO FIGUEIREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL DO
PTB MULHER

04/03/2020 -
04/03/2028 / Ativo

Código de Validação LVjcRh93NJXPTzlk1RuV1d3usVo=

Certidão emitida em 21/11/2020 12:18:13

 

Esta certidão é gratuita e dispensa assinatura. Sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço:
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3

As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos dà Justiça Eleitoral
na data e hora de sua emissão.

Os dados partidários de abrangência nacional são anotados no TSE e os regionais e municipais são anotados
nos Tribunais Regionais Eleitorais respectivos.
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA

Título Eleitoral: 070273470825

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PTB PE JOAQUIM NABUCO 29/09/2015 04/03/2020 Regular

PP PE JOAQUIM NABUCO Não verificado 30/09/2003 Cancelado em 16/10/2019

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  CA48.D649.E79F.EABA

Certidão emitida às 12:15:32 de 21/11/2020
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DOC 17 SANSA INSTAGRAM WHATSAPP DINHEIRO

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 17 SANSA INSTAGRAM WHATSAPP DINHEIRO

 Id: 48201017

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 

Num. 48201017 - Pág. 1

Num. 13843861 - Pág. 264



30/11/2020 22:09

DOC 18 ESSA FILA PRA PEGAR DINHEIRO É CRIME ELEITORAL, FILMA AI

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 18 ESSA FILA PRA PEGAR DINHEIRO É CRIME ELEITORAL, FILMA AI

 Id: 48201018

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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DOC 19 PESSOAS ENTRANDO PARA PEGAR CAMISA E DINHEIRO

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 19 PESSOAS ENTRANDO PARA PEGAR CAMISA E DINHEIRO

 Id: 48201019

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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DOC 20 A FILA DO DINHEIRO

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 20 A FILA DO DINHEIRO

 Id: 48201020

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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DOC 21 VICE PREFEITO JOGANDO DINHEIRO DA SACADA (2)

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 21 VICE PREFEITO JOGANDO DINHEIRO DA SACADA (2)

 Id: 48201022

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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DOC 22 VICE PREFEITO JOGANDO DINHEIRO DA SACADA PARA OS ELEITORES (1)

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 22 VICE PREFEITO JOGANDO DINHEIRO DA SACADA PARA OS ELEITORES (1)

 Id: 48201023

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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DOC 23 ELEITOR MOSTRANDO DINHEIRO QUE PEGOU DO VICE-PREFEITO

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 23 ELEITOR MOSTRANDO DINHEIRO QUE PEGOU DO VICE-PREFEITO

 Id: 48201024

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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DOC 24 PADRE MISSA REVOLTADO

 

 

 

 Tipo de documento: Documento de Comprovação

 Descrição do documento: DOC 24 PADRE MISSA REVOLTADO

 Id: 48201025

 Data da assinatura: 30/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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JUSTIÇA ELEITORAL DO AMAZONAS 

22ª ZONA ELEITORAL 
 

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600590-41.2020.6.04.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO DE 

OLIVENÇA AM 

REPRESENTANTE: #-JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DO AMAZONAS 

REPRESENTADO: ELEICAO 2020 NAZARENO SOUZA MARTINS PREFEITO, ELEICAO 2020 ANA MARIA 

FERMIN DE MELO VICE-PREFEITO, COLIGAÇÃO HUMILDADE E ESPERANÇA, PARA O PROGRESSO 

DE SPO 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 13-PT 

 

SENTENÇA 

1. RELATÓRIO 

Noticiou-se a falsidade do “certificado de conclusão do ensino médio” apresentado como prova 

da alfabetização de NAZARENO SOUZA MARTINS no seu Requerimento de Registro de Candidatura 

(RRC n. 0600101-04.2020.6.04.0022). 

Devidamente notificada, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Estado do Amazonas 

confirmou a falsidade do documento. 

Cientificado da comprovada falsidade do documento e da ausência de prova de alfabetização no 

Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela 

consequente cassação do registro de candidatura. 

Notificado, o Promovido apresentou defesa, na qual, em nenhum momento, negou a falsidade 

do “certificado de conclusão do ensino médio” apresentado como prova de alfabetização no âmbito de 

seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC). 

Sua defesa limitou-se a alegar que o Poder Judiciário Eleitoral não pode examinar inelegibilidades 

de ofício e que a via eleita seria inadequada. 

É o relato do necessário. Decido. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme previsto no Código de Processo Civil Pátrio (art. 355, I), deve haver pronto julgamento 

da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. 
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No caso em análise, o feito foi instruído com provas documentais, ou seja, há provas pré-

constituídas, produzidas pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Promovido, não havendo utilidade na 

produção de outras provas. 

2.1 PRELIMINARES 

A) Da notícia crime e do exame de inelegibilidades pela Justiça Eleitoral 

O uso de “certificado de conclusão do ensino médio” falso no RRC do Requerido chegou ao 

conhecimento dos entes de justiça por intermédio de notícia crime (proc. n. 0600578-27.2020.6.04.0022). 

Cientificado da comprovada falsidade documental, o Ministério Público Eleitoral se manifestou 

da seguinte forma: 

“Nesse contexto, comprovada à exaustão a presença de inelegibilidade 

constitucional absoluta, consistente na não comprovação da situação de 

alfabetizado, manifesto-me pela cassação do registro de candidatura de 

Nazareno Souza Martins, tornando nulos os votos nominalmente obtidos pelo 

então candidato”. 

A referida manifestação foi apresentada no bojo da Ação Penal Eleitoral de n. 0600578-

27.2020.6.04.0022 (aos ev. 41680216, 41680218), na qual o Promovido foi denunciado pela prática das 

condutas descritas nos artigos 348 e 353 do Código Eleitoral. 

Em virtude de a referida Ação Penal Eleitoral ter por objeto a apuração criminal da conduta 

imputada e não os aspectos eleitorais do uso de documento falso no RRC, realizou-se o traslado da 

manifestação do Ministério Público Eleitoral para a presente representação. 

Após realizado o traslado, houve regular notificação e apresentação de defesa, não havendo 

qualquer prejuízo às partes. 

Em adição, ao contrário do alegado na peça de defesa, compete à Justiça Eleitoral examinar 

inelegibilidades: 

“[...] Registro de candidatura. [...] Conforme jurisprudência do Tribunal 

Superior Eleitoral, ao órgão originário responsável pelo julgamento do registro 

de candidatura, compete examinar as condições de elegibilidade e as causas de 

inelegibilidade ex officio, independentemente de provocação. [...]” (Ac. de 

27.11.2018 no RO nº 060098106, rel. Min. Admar Gonzaga.) 

“[...]o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício vícios [...]” (Ac. de 26.11.2008 no 

AgR-REspe nº 34007, rel. Min. Felix Fischer; no mesmo sentido o Ac. de 

17.8.2004 no RO nº 805, rel. Min. Francisco Peçanha Martins.) 

“[...] Reconhecimento de inelegibilidade pelo magistrado. [...] permite ao juiz 

formar ‘sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às 

Num. 48201026 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:28:45
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022284530700000045995761
Número do documento: 20113022284530700000045995761

Num. 13843861 - Pág. 275



circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, 

mencionando, na decisão, os que motivaram seu convencimento’.” (Ac. de 

16.9.2004 no REspe nº 23070, rel. Min. Francisco Peçanha Martins.) 

É ainda mais intenso o dever de análise de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral quando presente 

fundamento constitucional, tendo em vista que: 

I. Não é possível a convalidação de vício constitucional; 

II. Inelegibilidade constitucional não é atingida pela preclusão, podendo ser arguida a qualquer 

tempo. 

“Eleições 2016. [...] Decadência da alegação de inelegibilidade constitucional 

preexistente. Inocorrência. Densidade normativa 

constitucional. Impossibilidade de convalidação de vício constitucional. 

[....] Inelegibilidade constitucional não é afetada por preclusão, seja pela 

densidade normativa agregada, seja pela impossibilidade de convalidação de 

vício de tal natureza. Segurança jurídica jurisprudencial referente ao pleito de 

2016. Arts. 259 e 262 do Código Eleitoral. [...]” (Ac. de 7.5.2019 no REspe nº 

14242, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto). 

B) Da representação eleitoral 

O Promovido, no intuito de fazer prova de sua alfabetização no RRC, optou por apresentar 

certificado de escolaridade falso. 

Após a realização do check list de praxe, induzido a erro pelo Promovido, o Cartório Eleitoral 

certificou terem sido apresentados os documentos necessários, sendo, inicialmente, deferido o registro 

de candidatura, em 15/10/2020. 

Ocorre que, em 07/11/2020, chegou ao conhecimento dos entes de justiça uma notícia crime 

(proc. 0600578-27.2020.6.04.0022) apontando a falsidade do certificado de escolaridade utilizado para 

compor o RRC do Requerido. Devidamente notificada, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto 

do Estado do Amazonas confirmou a falsidade do “certificado de conclusão do ensino médio”. 

Conforme mencionado, trata-se de espécie de inelegibilidade com fundamento constitucional, 

não sendo possível sua convalidação e não sendo atingida pela preclusão. 

Superado o prazo de impugnação e não sendo caso de representação especial (captação ou gasto 

ilícito de recurso de campanha, captação ilícita de sufrágio e conduta vedada a agente público), é caso de 

representação eleitoral comum. 

Segundo José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 2020, Ed. Atlas): 
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“Salvo disposição legal específica em contrário, as representações relativas ao 

descumprimento da Lei no 9.504/97 devem observar o rito traçado em seu artigo 

96. Esse procedimento só não será seguido se a própria Lei Eleitoral cuidar de 

afastá-lo. Assim, não é aplicado nas hipóteses de captação ou gasto ilícito de 

recurso de campanha (LE, art. 30-A, § 1o), captação ilícita de sufrágio (LE, art. 

41-A) e conduta vedada (LE, art. 73, § 12), que seguem o rito estabelecido no 

artigo 22 da Lei de Inelegibilidades”. 

A partir do conhecimento de notícia de uso de documento falso em RRC, devem os entes de 

justiça eleitoral apurar o caso, possibilitando o contraditório. O que foi feito. Não há qualquer prejuízo a 

ser alegado. Ao ensejo rememora-se o brocardo pas de nullité sans grief. 

Em matéria de nulidade, acolheu o legislador eleitoral o critério do prejuízo, 

cuja síntese foi cristalizada no brocardo pas de nullité sans grief. Assim, não se 

pronuncia nulidade sem que haja efetivo prejuízo. [...] Com efeito, dispõe o 

artigo 219 do Código Eleitoral que “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá 

sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar 

nulidades sem demonstração de prejuízo”. 

Superadas as preliminares aventadas, tendo em vista que não comprovado qualquer prejuízo, o 

que subsiste é a inafastável obrigação da Justiça Eleitoral de apreciar o caso. 

2.2 MÉRITO 

A) Da indispensável apresentação tempestiva de prova de alfabetização no âmbito do RRC 

A prova de alfabetização é documento indispensável ao requerimento de registro de candidatura 

(RRC). 

A Resolução TSE nº 23.609/2019, aplicável às eleições de 2020, dispõe no seu art. 27 que “o 

formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao CANDex: [...] IV - 

prova de alfabetização”. 

Alternativamente, a prova da alfabetização pode ser realizada mediante declaração de próprio 

punho preenchida pelo interessado na presença de servidor da Justiça Eleitoral na fase do registro de 

candidatura, tal como regularmente realizado por alguns candidatos na sede deste juízo eleitoral. 

No caso em tela, para fazer prova de sua alfabetização, o Promovido optou por apresentar 

certificado de escolaridade comprovadamente falso. 

Segundo informado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Estado do Amazonas 

(SEDUC-AM): A) o número do certificado de conclusão apresentado diz respeito a pessoa diversa, qual 

seja, DALCILETE MUITINHO DOS SANTOS; B) consta no certificado data anterior à criação da 
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escola, que apenas ocorreu em 1975; C) a nomenclatura “ensino médio” apenas passou a ser utilizada 

após 1996; D) os nomes do Diretor e Secretário estão incorretos. 

Cumpre ressaltar que a falsidade do certificado apresentado surgiu como um fato novo, após o 

inicial deferimento do pedido de registro, tendo sido os entes de justiça eleitoral induzidos a erro. 

Destaca-se, ser incabível o intento de suprir a posteriori a pendência de comprovação de 

alfabetização que deveria ter sido suprida tempestivamente no bojo do RRC. Referida benesse 

representaria tratamento desigual em relação a outros candidatos que tiveram pedido de registro 

indeferido por falta de apresentação de documento. 

Com a comprovada falsidade do documento, o RRC ficou pendente de prova de alfabetização, a 

qual é documento indispensável ao pedido de registro, ensejando a cassação do registro anteriormente 

deferido. 

B) Da contaminação do RRC pelo uso de documento falso e da impossibilidade de convalidação do 

vício com fundamento constitucional 

É sólido o entendimento jurisprudencial no sentido de que: 

I. “O que é falso contamina de nulidade o ato em que se insere”; 

II. “Densidade normativa constitucional. Impossibilidade de convalidação de 

vício constitucional”; 

III. “Provada a falsidade do documento que instruiu o pedido de registro, é de ser 

declarada a inelegibilidade do candidato, com a cassação”. 

Vejamos: 

Inelegibilidade. Descumprimento de obrigação constitucional. Registro de 

candidatura. Documento falso. [...] Provada a falsidade do documento que 

instruiu o pedido de registro, é de ser declarada a inelegibilidade do candidato, 

com a cassação [...]. (Ac. de 21.9.93 no REspe nº 11575, rel. Min. José Cândido 

de Carvalho.) 

Recurso eleitoral em registro de candidatura. Falsidade ideológica. 

Aproveitamento. Impossibilidade. 1. "as irregularidades constatadas [...] 

extrapolam a mera irregularidade formal, pois provada a falsidade [...] não é de 

se deferir o registro, pois o que é falso contamina de nulidade o ato em que se 

insere. Registro indeferido. (TRE-CE, Recurso Eleitoral n.º 14.272, de 5.9.2008, 

Rel.ª Des.ª Gizela Nunes da Costa). 

“[...] Registro de candidatura. Uso de documento falso. Provada a falsidade [...] 

não era de se deferir o registro, pois o que é falso contamina de nulidade o ato 

em que se insere. [...]” (Ac. de 5.4.2001 no AgRgREspe nº 17484, rel. Min. 

Garcia Vieira.) 

Num. 48201026 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:28:45
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022284530700000045995761
Número do documento: 20113022284530700000045995761

Num. 13843861 - Pág. 278



Inelegibilidade. Descumprimento de obrigação constitucional. Registro de 

candidatura. Documento falso. Inocorrência de preclusão. Alcance do art. 259 

do CE. Provada a falsidade do documento que instruiu o pedido de registro, É 

de ser declarada a inelegibilidade do candidato, com a cassação [...]” (TSE – 

Ac. no 11.575, de 21-9-1993 – JURISTSE 7:88). 

“Eleições 2016. [...] Decadência da alegação de inelegibilidade constitucional 

preexistente. Inocorrência. Densidade normativa 

constitucional. Impossibilidade de convalidação de vício constitucional. [....] 

Inelegibilidade constitucional não é afetada por preclusão, seja pela densidade 

normativa agregada, seja pela impossibilidade de convalidação de vício de tal 

natureza. Segurança jurídica jurisprudencial referente ao pleito de 2016. Arts. 

259 e 262 do Código Eleitoral. [...]” (Ac. de 7.5.2019 no REspe nº 14242, rel. 

Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.) 

Denota-se, portanto, que a falsidade contamina o RRC e a densidade normativa constitucional 

da ausência de prova de alfabetização impossibilita a convalidação do vício, ensejando a cassação do 

registro anteriormente deferido. 

C) Da inelegibilidade absoluta 

A inelegibilidade absoluta causa impedimento para o exercício de quaisquer cargos político-

eletivos, independentemente da circunscrição em que ocorra a eleição. Incidindo esse tipo de 

inelegibilidade, o cidadão não poderá disputar eleição em nenhuma circunscrição. 

No caso em tela, no intuito de fazer prova de sua alfabetização, o Promovido optou por apresentar 

certificado de conclusão do ensino médio comprovadamente falso, de maneira que o RRC ficou pendente 

de prova de alfabetização e contaminado pela falsidade. 

Destaca-se, ser incabível o intento de suprir a posteriori a pendência de comprovação de 

alfabetização que deveria ter sido suprida tempestivamente no bojo do RRC. Referida benesse 

representaria tratamento desigual em relação a outros candidatos que tiveram pedido de registro 

indeferido por falta de apresentação de documento. 

O analfabetismo é espécie de inelegibilidade absoluta, causando impedimento para o exercício de 

quaisquer cargos político-eletivos, ensejando a cassação do registro anteriormente deferido. 

D) Da não preclusão e impossibilidade de convalidação da inelegibilidade com fundamento 

constitucional 

A Constituição Federal de 1988 prevê hipóteses de inelegibilidades em seu artigo 14, destacando-

se o parágrafo 4º, abaixo transcrito: 

Art. 14, § 4º são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
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É de extrema relevância a classificação das inelegibilidades entre constitucionais e legais, pois 

não há preclusão das inelegibilidades constitucionais, as quais podem ser arguidas na fase do registro de 

candidatura ou posteriormente, antes ou depois do dia das eleições. 

“Eleições 2016. [...] Decadência da alegação de inelegibilidade constitucional 

preexistente. Inocorrência. Densidade normativa 

constitucional. Impossibilidade de convalidação de vício constitucional. 

[....] Inelegibilidade constitucional não é afetada por preclusão, seja pela 

densidade normativa agregada, seja pela impossibilidade de convalidação de 

vício de tal natureza. Segurança jurídica jurisprudencial referente ao pleito de 

2016. Arts. 259 e 262 do Código Eleitoral. [...]” (Ac. de 7.5.2019 no REspe nº 

14242, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto). 

O analfabetismo é espécie de inelegibilidade com fundamento constitucional, não sendo afetada 

pela preclusão, podendo ser arguida na fase do registro de candidatura ou posteriormente, antes ou depois 

do dia das eleições, em razão da densidade normativa e da impossibilidade de convalidação do 

vício, ensejando a cassação do registro anteriormente deferido. 

Destaca-se, ser incabível o intento de suprir a posteriori a pendência de comprovação de 

alfabetização que deveria ter sido suprida tempestivamente no bojo do RRC. Referida benesse 

representaria tratamento desigual em relação a outros candidatos que tiveram pedido de registro 

indeferido por falta de apresentação de documento. 

E) Da cassação do registro de candidatura 

Importante destacar que o caso em análise é de cassação de registro de candidatura em decorrência 

do surgimento de fato novo, posterior ao inicial deferimento do requerimento de registro de candidatura 

(RRC). 

Assim, a presente situação, de cassação de registro anteriormente deferido, não se confunde com 

o indeferimento de um requerimento de registro de candidatura. 

Note-se ser diversa a situação de cassação do registro – a qual não deve ser 

confundida com o referido “indeferimento de pedido de registro de 

candidatura”. A cassação pressupõe o anterior e definitivo deferimento do 

pedido de registro. [...] aplicar-se o caput do artigo 224 à hipótese de “cassação 

de registro”, já que ele constitui regra geral aplicável aos casos não 

especificados em seu § 3º. Do ponto de vista lógico-sistemático, esta última se 

afigura melhor solução, porque é evidente que o aludido § 3º do art. 224 do CE 

não tratou expressamente da hipótese de cassação de registro. (Direito eleitoral 

/ José Jairo Gomes. – 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2020). 
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Em se tratando de caso de cassação de registro de candidatura anteriormente deferido, decorrente 

de fato novo, é caso de aplicação da regra geral, qual seja o art. 224, caput, do Código Eleitoral, por não 

estar a cassação de registro prevista nos casos taxativos do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral. 

F) Do necessário rigor 

Denota-se que, com impressionante deslealdade, perante os entes de justiça e, principalmente, 

perante o eleitorado, o Promovido logrou induzir os entes de justiça eleitoral a erro e ter seu registro de 

candidatura inicialmente deferido fazendo uso de documento falso como prova de sua alfabetização. 

Cumpre destacar que, em sede de defesa, em nenhum momento, o Promovido negou a falsidade 

do “certificado de conclusão do ensino médio” apresentado como prova de alfabetização no âmbito de 

seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC). 

A gravidade da conduta deve ser tratada com absoluta seriedade pela Justiça Eleitoral, sendo 

impassível de convalidação. 

A constatação da falsidade contaminou de nulidade o requerimento de registro de candidatura 

(RRC) do Promovido, evidenciando-se sua inelegibilidade absoluta com fundamento constitucional. 

Conforme já exposto, trata-se de inelegibilidade não afetada pela preclusão e sem possibilidade de 

convalidação. Assim, são claramente inválidos os votos recebidos pela candidatura do Promovido. 

Foram maculados pela invalidade menos da metade dos votos, não sendo prejudicadas as demais 

votações. Portanto, devem ser diplomados e investidos nos mandatos os membros da chapa que ficou em 

segundo lugar. 

3. DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, RECONHEÇO A INELEGIBILIDADE de Nazareno Souza Martins 

para o pleito municipal de 2020 - inelegibilidade com fundamento constitucional, não afetada pela 

preclusão e sem possibilidade de convalidação - diante da ausência de prova de alfabetização no seu 

Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), posto que o “certificado de conclusão do ensino 

médio” apresentado é comprovadamente falso, conforme asseverado pela Secretaria de Estado de 

Educação e Desporto do Estado do Amazonas (SEDUC), contaminando de nulidade o seu Requerimento 

de Registro de Candidatura (RRC). Consequentemente, CASSO O REGISTRO DE 

CANDIDATURA de Nazareno Souza Martins para o pleito municipal de 2020 e RECONHEÇO A 

INVALIDADE DOS VOTOS RECEBIDOS por sua candidatura. 
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Tendo sido maculados menos da metade dos votos, não foi prejudicada a eleição, devendo ser 

diplomados e investidos nos mandatos de prefeito e vice-prefeito de São Paulo de Olivença/AM os 

membros da chapa que ficou em segundo lugar na eleição (art. 224, caput, do Código Eleitoral). 

Intimem-se. Decorrido o prazo de 01 dia in albis, certifique-se o trânsito em julgado, cientifique-

se o TRE-AM, cumpram-se os demais expedientes necessários, e, após, arquivem-se. 

São Paulo de Olivença – AM, datado e assinado eletronicamente. 

 

 

FELIPE NOGUEIRA CADENGUE DE LUCENA 

Juiz da 22ª Zona Eleitoral 

 

FELIPE NOGUEIRA 
CADENGUE DE 
LUCENA:61718157304

Assinado de forma digital por 
FELIPE NOGUEIRA CADENGUE DE 
LUCENA:61718157304 
Dados: 2020.11.27 13:52:42 -03'00'

Num. 48201026 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: MARIA POLIANA DOS SANTOS BEZERRA - 30/11/2020 22:28:45
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113022284530700000045995761
Número do documento: 20113022284530700000045995761

Num. 13843861 - Pág. 282



 

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO N.º: 0600679-53.2020.6.17.0038 VARA 1ª

Representante do Ministério Público:
Presente Dr. Thiago Faria Borges da Cunha

POLO ATIVO
Presente WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO – Autor 

LÍRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL JUNIOR – Autor 
CLÉBER EMANUEL – Representante da Coligação Autora 
ERIKA MARINA ALVES DOS SANTOS – Advogada 
POLIANA BEZERRA – Advogada 
LARISSA SOARES – Advogada 
DIANA CÂMARA – Advogada 
FRANCISCO ARRUDA – Advogado 
AMANDA GABRIELY BARRETO DA SILVA – Testemunha 
MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA – Testemunha
JADSON DOMINGOS DA SILVA – Testemunha
ALAN FELIPE HERMINIO SOUZA DA SILVA – Testemunha 

POLO PASSIVO
Presentes THIAGO LUCENA – Representante da Coligação demandada

AUGUSTO CESAR DE LIRA – Adovgado 
LÍCIO LEMOS – Advogado 
RAQUEL GOUVEIA – Advogada 
JULIA DE MOURA – Advogada 
EDUARDO PORTO – Advogado 
PAULO MACIEL – Advogado  
ALBÉRICO GOMES DA SILVA – Testemunha 
EGLEBSON LUIS CÂNDIDO DE MENEZES - Testemunha

Aos dezessete dias do mês dezembro de ano de 2020, à hora marcada, nesta cidade e Comarca de

Água Preta, Estado de Pernambuco, na sala das audiências deste Juízo, presente o Doutor RODRIGO

RAMOS MELGAÇO, MM. Juiz de Direito desta vara, comigo Analista Judiciário abaixo assinado, foi

aberta a audiência nos autos da ação acima epigrafada. A presente audiência está sendo realizada por

vídeo conferência, através da plataforma CISCO WEBEX em razão da pandemia da COVID-19, razão

pela qual a presente ata não está assinada pelos presentes. 

INICIADOS  OS  TRABALHOS,  o  MM.  Juiz  determinou  que  apregoasse  a  audiência,  o  que  foi

devidamente cumprido e certificado a presença das pessoas acima mencionadas. 

Num. 13843911 - Pág. 1



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE

ABERTA A AUDIÊNCIA, com observância ao devido processo legal, e informadas às partes sobre a

utilização do registro audiovisual  e advertidas acerca da vedação de divulgação não autorizada dos

registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

Todos os advogados do polo passivo reiteraram as preliminares arguidas anteriormente.

O  MM.  JUIZ,  ENTÃO  PROFERIU  A  SEGUINTE  DECISÃO: De  forma  oral,  delibera-se  pelo

indeferimento dos requerimentos, rejeição superveniente de manutenção da coligação no polo passivo,

dando início à colheita das provas testemunhais. 

Os Advogados foram, então, indagados acerca das oitivas dos requeridos, sendo estas dispensadas

pelos Advogados das partes.

Foram então ouvidas as testemunhas AMANDA GABRIELY BARRETO DA SILVA, MICHELAINE MARIA

OLIVEIRA DA SILVA, JADSON DOMINGOS DA SILVA e ALAN FELIPE HERMINIO SOUZA DA SILVA,

arroladas  pelos  autores,  e  ALBÉRICO  GOMES  DA  SILVA  e  EGLEBSON  LUIS  CÂNDIDO  DE

MENEZES,  arroladas  pelas  partes  requeridas.  Após  a  oitiva  das  testemunhas,  foram  feitos

requerimentos pelas partes, todos realizados e decididos oralmente, conforme registro em mídia. 

Em seguida, foram apresentadas alegações finais por autores, requeridos e Ministério Público.

DELIBERAÇÕES:

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE proposta pela COLIGAÇÃO FRENTE

POPULAR DE JOAQUIM NABUCO (PBS, PROS), LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL

JUNIOR  e  WILSON  RICARDO  LINS  DE  CARVALHO  em  desfavor  da  COLIGAÇÃO  UNIÃO  POR

JOAQUIM NABUCO (PTB, MDB, SOLIDARIEDADE), ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO

BARRETO),  ERALDO  DE  MELO  VELOSO,  JOSÉ LUIZ  DE SOUZA (IRMÃO  LUIZ)  e  de  WILSON

RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA (SANSA).

Alegam,  em  síntese,  que  os  investigados  praticaram  ilícitos  relacionados  à  captação  de

sufrágio, especificamente teriam prometido a entrega de dinheiro e de outras vantagens em troca de

votos, e que a conduta seria passível de comprometer o equilíbrio do pleito, porque a diferença de votos
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na eleição fora de apenas 487 (quatrocentos e oitenta e sete) votos. Afirmam, ainda, que o representado

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, que é o atual prefeito de Joaquim Nabuco/PE teria promovido

atos de abuso de poder político e econômico consubstanciados na nomeação de servidores fantasmas e

na contratação de servidores em período vedado.

Requereu a concessão de tutela de urgência para sustar a diplomação dos investigados eleitos,

e, ao final, a cassação dos registros de candidatura dos representados, além da aplicação de sanção de

inelegibilidade.

Juntam atas notariais e outras provas documentais, além de gravação ambiental.

Foi indeferida a liminar.

Citados, ANTONIO RAIMUNDO NETO BARRETO, ERALDO DE MELO VELOS, JOSÉ LUIZ DE

SOUZA e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA apresentaram contestação tempestiva, alegando:

a) Preliminarmente, a irregularidade da citação feita por meio virtual,  requerendo a

devolução do prazo;

b) No mérito, a inocorrência dos fatos e a inconsistência do conjunto probatório; c) A

inadmissibilidade da gravação ambiental pela existência de “flagrante preparado”; d) A

não configuração de captação ilícita de sufrágio na conduta de jogar  dinheiro pela

sacada,  ante  a  ausência  da  individualização  dos  beneficiários  e  da  finalidade

específica de  “obter  votos”,  e  porque  as  notas  distribuídas  seriam grosseiramente

falsificadas.

Designada audiência, os investigados peticionaram nos autos para requerer seu adiamento em

virtude  da  ausência  de  citação  da  COLIGAÇÃO  UNIÃO  POR  JOAQUIM  NABUCO  e  por  suposta

ausência de citação pessoal dos investigados, alegando, ainda, a necessidade de intimação judicial das

testemunhas para o ato.

Foi realizada audiência de instrução nesta data, onde foi indeferido o pedido pelo adiamento do

ato,  ao passo que no dia  de ontem este  magistrado atendeu à  solicitação do advogado Coligação

supramencionada, salientando o juízo na ocasião que a audiência seria realizada de qualquer forma e

que eventuais arguições seriam decididas em audiência, como efetivamente o foi,  antes de iniciar a

instrução e durante o ato também.

Após a prova oral colhida, as partes se manifestaram sobre as diligências em requerimentos

que  foram realizados  de  forma  oral,  preponderantemente  pedindo  pela  oitiva  de  testemunhas  não

arroladas,  sendo indeferidas pelo juízo por preclusão e inexistência de fato  novo que autorizasse a
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oitiva, o que feriria a adstrição e a segurança jurídica, pois as parte tiveram prazo para trazer os fatos a

serem valorados. Foi indeferido também o pedido pela confecção de prova pericial de forma oral.

Após indeferidos os requerimentos de diligências, abriu-se prazo para alegações finais orais

pelo prazo de 30 minutos, o que foi convencionado pelas partes e pelo juízo, já incluindo o prazo de

prorrogação do artigo 364 do CPC e atentando-se que não havendo dilação probatória, que seria caso

de imediata apresentação de alegações finais.

Em alegações finais a parte requerente suplicou de forma oral pela procedência do pedido, nos

termos da manifestação oral acostada aos autos via sistema eletrônico.

A parte demandada, por sua vez, afirmou que a demanda é pautada em meras ilações, a partir

de atas notariais construídas, sustentando haver cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova

pericial e pelas testemunhas referidas mencionadas durante a instrução. Reafirmaram que a pretensão é

pautada em ouvir dizer, havendo contradições de testemunhas. Continua argumentando que não restou

configurado o art.  41-A pois  o  pagamento foi  realizado apenas após o resultado do pleito  eleitoral.

Ademais, afirma que não ficou minimamente demonstrado sobre a contratação de pessoal, e que houve

quebra do devido processo legal ante a falta de citação da coligação. Não deixou a defesa de questionar

o indeferimento das provas suplicadas em diligência, impugnando a exclusão da convenção realizada

pelo magistrado no início da audiência. Aponta que o ato notarial não prova o fato, mas apenas e tão

somente a afirmação de uma pessoa, portanto, não haveria harmonia na prova que seria contraditória,

assim como as testemunhas. Por fim, alegou que o jogar dinheiro pela janela não configura captação

ilícita de sufrágio, não sendo ilícito eleitoral.

O MPE apresentou  parecer  final  pela  procedência do pedido,  argumentando  por  abuso  do

poder  econômico  no  ato  de  jogar  dinheiro,  apontando  gravação  que  demonstra  vasto  valor  pelo

candidato a vice prefeito, onde não se teria como demonstrar a intenção de angariar votos, salientando

que houveram promessas  prévias  sobre  a  doação  de  valores  caso  obtivessem  êxito  nas  eleições,

portanto, que a conduta do candidato a vice prefeito configuraria captação ilícita de sufrágio, com a lei

fixando que inclui condutas do dia das eleições, ao passo que o TSE tem posicionamento de que basta 1

(hum) voto comprado para configuração. Afirma ainda que é desnecessário para acolher a pretensão a

quebra ambiental, que seria todavia regular, onde afinal os advogados nem teriam impugnado a voz do

candidato, e que o encontro com Amanda e sua amiga efetivamente teria acontecido.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

           Trata-se de AIJE, em face da qual foram apresentadas preliminares, sendo que antes de valorá-

las irei apenas consignar a síntese dos depoimento realizados em audiência.
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            Realizada a audiência nesta data de nome Amanda, sobreo contato com os candidatos a prefeito

disse que não tinha tanto contato com eles. Estava na casa de uma amiga quando recebeu ligação do

Irmão Luiz para irem almoçar, sendo que Neto Barreto perguntou o que estava precisando, dizendo que

poderia ajudar com emprego, aluguel e outros benefícios, chegando até a tirar foto do título, indicando

oferta de valores, oferta de terreno, dando dinheiro a elas. Que uma das pessoas presentes gravou a

conversa e oferta de valores e bens, indo atrás de seus direitos após a situação, tendo recebido valores

no ato, com o qual pagou seu aluguel. Não participou da militância de qualquer dos lados políticos. Não

sabia que estava sendo gravada a conversa por seu amigo. Foi oferecido R$200,00. Diz que foi ao

cartório sozinha e não sabe dizer o que é ato notarial, e não foi instruída por ninguém, e foi ao cartório

para relatar o fato. Disse que procurou o cartório somente após as eleições porque estava viajando. Não

combinou com outras pessoas para ir ao cartório. Foi intimada para ser ouvida pelo MPE. Presenciou

sua amiga receber dinheiro dentro de sua casa. Esse voto era para comprar o voto delas. Não houve

influência no que relatou no cartório. Além de ver jogar valores após a eleição, ainda chegou a distribuir

valores em mãos. Não foram jogadas notas falsas de valor em espécie. Ouviu falar que seria oferecido

valor a quem usasse camisa com apoio aos demandados. Houveram comentários que seriam distribuído

valores se ganhassem as eleições.

            A segunda testemunha de nome Michelania, disse que Neto, o candidato a vereador e irmão Luiz

que levou o prefeito até a casa de sua amiga de nome Amanda. Chegaram na sala da sua casa e

perguntaram sobre o título, e se votava mesmo, perguntando o que estavam precisando, dizendo que

precisaria mais de 500 reais, porém foi oferecido R$200,00, vindo a fazer postagem com elas em rede

social, sendo fato ocorrido antes das eleições. Sobre a ata notarial. Foi com Amanda após as eleições

no cartório, sendo que o pagamento do valor do cartório foi o pessoa do 40, dizendo que estava pago

antes de irem até lá. Procurou Alice, um amigo, que trabalha pro 40, fazendo campanha para o lado 40,

ela e Amanda,  pois gostavam de pular,  acompanhar. Ficou com consciência pesada, pois  toda sua

família é 40, tendo pego valores da outra parte. Foram dois amigos que estavam no quarto de Amanda

realizando a gravação, não sabendo que estavam fazendo isso. Foi orientada a ir no cartório fazer a ata

notarial. Os áudios foram legado por ela e estava no outro telefone da testemunha. O irmão Luiz que

marcou hora para irem ao encontro delas, mencionando Neto. Não foi entregue a ata notarial para a

testemunha,  conhecendo todas as testemunhas.  Compareceu com Amanda e Alef  no cartório.  Tem

interesse na cassação de Neto, não tendo propostas caso Lírio assuma. Não viu para quem ficou com a

ata. Foi Alef que disse que a ata notarial estava paga. Foi Neto Barreto que lhe deu o dinheiro, sendo a

testemunha que entregou o valor para Amanda. Até onde soube, as notas jogadas eras verdadeiras de

R$50,00 e de R$100,00, sabendo que tiveram pessoas que chegaram a pegar R$500,00. O conteúdo do

depoimento é verdadeiro.
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          Passando a ouvir o Sr. Janderson disse que pegou valores na varanda do candidato, tendo ido

comprar pastel, havendo comentários de que jogaria dinheiro, fazendo isso, jogando pela varanda, e

depois entregou parte em mãos de pessoas. Já havia a promessa de entregar dinheiro, sendo notas

verdadeiras. Foi a única vez que pegou dinheiro. Recebe um benefício do INSS. Ninguém pediu para

que fosse ao Tabelião, estando tudo pago no cartório, sendo Alef que disse para ir. Não sabe de notas

falsas distribuídas. Conhece outras testemunhas que estão prestando depoimento. Não participou de

atos  de  companha.  Viu  pessoas  recebendo  valores  de  Neto  Barreto,  especificando  sua  sogra,

recebendo R$200,00. Após a situação chegou a receber um tal  de Leo em sua casa, para não se

envolver na situação, ficando com medo, não indo na delegacia de polícia.

         A próxima testemunha é o Sr. Ermínio disse que estava presente no dia que se jogou dinheiro pela

varando, pegando R$150,00, dinheiro verdadeiro, vendo entregar dinheiro também pessoalmente em

mãos, situação ocorrida no dia da eleição. Conheceu outras pessoas que pegaram dinheiro nesse dia.

Antes desse dia ouviu e viu falar sobre a entrega de dinheiro. Ia passando na praça quando aconteceu a

situação com o Vice Prefeito praticando esse ato. Não sabe dizer de quem é casa que jogaram dinheiro.

Foi para o cartório a pedido de Alef,  estando tudo pago no cartório, só depondo. Não tem nenhuma

inimizade com o candidato eleito, nem amizade, não apoiando nenhum lado. A hora que foi jogado o

dinheiro já tinha saído o resultado das eleições. 

          Passando a ouvir a testemunha da defesa Albérico soube que circulou uma nota de dinheiro não

verdadeira, e geralmente por haver provocações isso acontece. Estava acompanhando o Vice Prefeito.

Que apostou com Eraldo sobre o resultado das eleições, o que teria ocorrido pouco antes de fechar as

urnas. Não conseguiu identificar se tinha nota falsa no meio, percebendo notas falsas pelo que viu.

         Após o almoço foram retomados os trabalhos, passando a ser ouvido o Sr. Eglebson, tendo

acompanhado o candidato Neto Barreto, conhecendo Amanda e Michelaine. Soube um encontro na casa

delas, entrando lá, quando o prefeito conversou com todos, estando o Prefeito, Irmão Luiz, as meninas e

a testemunha. Não viu nenhuma oferta, nem promessa. Não sabe dizer se foi gravada a situação na

casa  de  Amanda,  sendo  a  convite  delas.  Dada  a  palavra  à  advogada  da  parte  autora,  disse  a

testemunha que não está mais em cargo comissionado na prefeitura, que durou até o início de outubro,

tendo montado o próprio negócio. Sobre o fato de jogar dinheiro apenas ouviu falar, vendo o vídeo. Não

tinha função na coligação, sendo que o endereço da Amanda era na rua da paz, ficando o tempo inteiro

dentro da casa, não tendo visto qualquer movimento de ir pegar um título e apresentar, não tendo visto

foto com Prefeito. 

 PASSO AGORA A ANALISAR AS PRELIMINARES, já valoradas em audiência, porém, agora de forma

conjunta com a sentença.
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I – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COLIGAÇÃO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO

De início, observo que a demanda também foi proposta em face da COLIGAÇÃO UNIÃO POR

JOAQUIM NABUCO (PTB, MDB e SOLIDARIEDADE), a qual não foi, até o momento citada.

          Mesmo após a impugnação e pedido de adiamento a parte demandada estranhamento questionou

a decisão do juízo sobre a exclusão do polo passivo antes do início da instrução.

Em termos jurídicos,  as  pessoas jurídicas,  sejam partidos políticos ou coligações,  não  têm

legitimidade para figurar no polo passivo de AIJE, na medida em que ostentam natureza incompatível

com as sanções a serem aplicadas em caso de procedência, quais sejam, a inelegibilidade pelo prazo

de 08 (oito) anos e a cassação do registro ou diploma dos candidatos.

           Inclusive esse foi o diálogo no dia de ontem com o advogado da Coligação, sendo que o juízo não

antecipou decisão, apenas dizendo que seria tudo valorado, e, portanto, não cabe qualquer indagação

mais, com a rejeição superveniente da inclusão da coligação no polo passivo.

Trata-se  de  tema  pacificado  na  jurisprudência  do  TSE  e  do  TRE/PE,  conforme  se  vê,

exemplificativamente, dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO. OFENSA À LEI E À CONSTITUIÇÃO.
ABUSO  DE  PODER  ECONÔMICO.  EMISSORAS  DE  RÁDIO  E  TELEVISÃO.
TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. CANDIDATOS. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
COBERTURA  JORNALÍSTICA.  DEBATES.  ELEIÇÕES  DE  2010.  VIOLAÇÃO.
DIREITO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA
JURÍDICA. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE.
FATOS  NOVOS.  DECISÃO.  FUNDAMENTOS.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVIMENTO NEGADO. (...)

2.  É  entendimento  pacífico  deste  Tribunal  a  impossibilidade  de  pessoas  jurídicas
figurarem no polo passivo de ações de investigações judiciais eleitorais fundadas no
art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. Precedentes. (...)

(Representação  nº  321796,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Aldir  Passarinho  Junior,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  229, Data 30/11/2010, Página 7-
8)

AIJE. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. ABUSO DE PODER
POLÍTICO  ECONÔMICO  E  DE  MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA COLIGAÇÃO INVESTIGADA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. USO
INDEVIDO  DA IMAGEM  DO  EX-PRESIDENTE  LULA.  SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL  IRREGULAR.  APRECIAÇÃO  PELA  COMISSÃO  DE  PROPAGANDA.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À  PROCEDÊNCIA DA
AIJE.  DESEQUILÍBRIO  DO  PLEITO  ELEITORAL.  INOBSERVÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
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 1. Coligação partidária não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda,
eis que eventual decisão pela procedência da AIJE, com fulcro nos dispositivos da LC
n° 64/90,  pode acarretar  a  sanção de  cassação  do registro  de candidatura  ou do
diploma e decretação de inelegibilidade, penalidades que não alcançam as pessoas
jurídicas. Preliminar que se acolhe. (...)

(Ação de Investigação Judicial  Eleitoral  n 060292692,  ACÓRDÃO n 060292692 de
17/12/2018, Relator(aqwe) STÊNIO JOSÉ DE SOUSA NEIVA COÊLHO, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 22/01/2019 )

Ademais de se tratar de parte manifestamente ilegítima, a ausência de citação da COLIGAÇÃO

UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO não implica a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa dos demais

investigados,  ao contrário  do que procuram alegar  por  meio da petição ID.  59026687.  Na verdade,

eventual  interesse  da  COLIGAÇÃO  em  atuar  como  auxiliar  dos  candidatos  poderia  ser  suprido

espontaneamente através do ingresso no feito na qualidade de assistente, posição que lhe seria bem

mais favorável, conforme já se entendeu em sede jurisprudencial:

“Cumpre ao partido político, uma vez proposta a representação contra o candidato
eleitor  em  sua  legenda,  intervir  voluntariamente  no  processo  para  assisti-lo,
dispensada a citação, já que esse gênero de intervenção não se confunde com as
hipóteses de chamamento ao processo, assistência litisconsorcial, muito menos com a
de litisconsórcio necessário (CPC, arts.  46, 47, 54)” (TSE, ED-REsp n.º 16.067/ES,
Rel. MAURÍCIO CORREA, pub. 12/09/2000)

Não bastasse,  é  cediço  desde  muito  tempo,  reiterado  em trabalhos  como o  de  Pontes de

Miranda pelo máximo aproveitamento de atos processuais, em vez de se buscar obstaculizar a primazia

fundamental do mérito da demanda, ao que cabe ao juízo primar.

          Isto posto, registro que o suprimento do ato faltante, isto é, a citação da mencionada pessoa

jurídica, além prescindível por esta decisão é, ainda, desnecessária, na forma do §2º do art. 282 do

CPC/2015.

CPC, art. 282, § 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a
decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.

Portanto, considerado o estado do feito,  reconheço a ilegitimidade passiva da COLIGAÇÃO

UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO para julgar a pretensão improcedente em face da demandada, não

mais sem mérito, e sim, com cognição exauriente, afinal, se trata de conteudismo da demanda, e não

mais matéria eminentemente preliminar.

II- PEDIDO PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

          Quanto ao pleito pela prova pericial tenho que não é caso de acolhimento do pedido pela

comunhão das provas, e por entender desnecessária e a prova para resolver a questão, não sendo outra
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a  manifestação  ministerial,  afinal,  é  incontroverso  nos  autos  que  os  demandados  estiveram  na

residência de Amanda, sendo litigioso o fato de ter ou não oferecido dinheiro em troca de votos, apenas

isso.

           A alegação de prova unilateral não deve ser analisado isoladamente, embora o juízo tenha que

proceder com o dever  de cautela  em relação a todas as provas,  e,  estando os autos  com provas

documentais, tenho que não é uma questão essencial realizar a perícia para valoração da matéria de

fundo. Assim, REJEITO o pedido pela prova testemunhal.

III– PRELIMINAR: DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL FEITA POR MEIO VIRTUAL

Alegam os investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, JOSÉ LUIZ DE SOUZA e

WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA que foram citados por meio do aplicativo WhatsApp, o que

ensejaria a invalidade do ato por violação ao teor do art. 11, §2º, da Resolução TSE n.º 23.608/2019, que

fixa a aplicação das normas do CPC à citação feita no rito do art. 22 da LC n.º 64/1990.

Não obstante a irresignação, não há que se falar em nulidade do ato de comunicação.

De fato, embora realizada por meio eletrônico, sobretudo à vista da necessidade de isolamento

social em virtude da pandemia do novo coronavírus, não criada pelo juízo, a citação realizada por meio

de  aplicativo  informático  não  perde  a  natureza  de  “pessoal”,  especialmente  quando  há  elementos

suficientes para concluir que os números de telefone para os quais foram encaminhadas as notificações

pertencem de fato aos investigados.

Especificamente quanto ao investigado ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, há registro no

PJe de no mínimo 07 (sete) representações eleitorais diferentes em que fora citado por meio eletrônico,

a todas tendo comparecido e apresentado defesa, do que se extrai certeza suficiente para concluir que a

notificação no presente feito fora encaminhada ao número de telefone correto, salvo se o demandado

quiser  evitar  ser  intimado,  única  forma  de  obstar  o  ato,  e,  como  esse  magistrado  tratou  com  os

advogados  em  geral,  tem  tempo  livre  para  praticar  atos  processuais  até  o  minuto  antecedente  à

diplomação,  quando  dificilmente  não  haverá  comparecimento,  mesmo  porque  acarretaria  em  não

dimplomação.

Não fosse isso suficiente, a Resolução CNJ n.º 354, de 19 de novembro de 2020, cuja disciplina

aplica-se  à  Justiça  Eleitoral  (conforme  art.  1º),  traz  expressa  previsão  acerca  da  possibilidade  de

cumprimento da citação pessoal por meio eletrônico, senão, veja-se:

Res. CNJ nº 354/2020, art. 8º. Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo
correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser
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cumprido  por  meio  eletrônico  que  assegure  ter  o  destinatário  do  ato  tomado
conhecimento do seu conteúdo.

Parágrafo único.  As citações e intimações por  meio eletrônico serão realizadas na
forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6o e 9o da Lei no 11.419/2006),
não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução.

Ademais, é de amplo conhecimento que o comparecimento espontâneo do réu é suficiente para

efetivar a triangularização processual e seria capaz de suprir eventual nulidade da citação, na forma do

art. 239, §1º, do CPC/2015.

Não é o caso, portanto, de falar-se em invalidação do ato, mas de seu aproveitamento, ante ao

cumprimento  de  sua  finalidade  e  pelo  máximo  aproveitamento  dos  atos  processuais,  não  havendo

qualquer elementos de prejuízo que não a não realização de citação pessoa do candidato a Prefeito, ao

passo que o Vice foi citado pessoalmente.

Por fim, também não merece prosperar o pleito pela devolução do prazo de defesa, na medida

em que não se verifica deficiência técnica na peça apresentada. Aliás, a alegação de que o investigado

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO estaria em viagem institucional na data em que fora citado, o

que teria inviabilizado sua defesa, não encontra respaldo nos autos, porque o bilhete aéreo apresentado

refere-se apenas à viagem de volta no dia 11/12, mas não permite concluir que o citando estivesse fora

do município quando recebera a comunicação em 07/12.

Destarte, tenho ser caso de rejeição da preliminar, e, não havendo outras a serem apreciadas,

prossigo no julgamento.

IV – DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO

A presente AIJE narrando a captação ilícita de sufrágio por meio do oferecimento, promessa e

entrega de bens ou vantagens a eleitores com a finalidade de obter-lhe o voto.

O art. 41-A da Lei n.º 9.504/1997 define o ilícito nos seguintes termos:

Lei  n.º  9.504/1997,  art.  41-A.  Ressalvado  o  disposto  no  art.  26  e  seus  incisos,
constitui  captação  de  sufrágio,  vedada  por  esta  Lei,  o  candidato  doar,  oferecer,
prometer, ou entregar,  ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta
mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no

art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
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§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência
ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.

§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a
data da diplomação.

§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

A parte  demandada  alega,  ao  contrário  do  MPE,  que  o  jogar  dinheiro  não  caracteriza  a

captação ilícita, argumentando até que teria encerrado a votação quando da conduta. Todavia, é preciso

atentar ao fato de que a captação é possível até mesmo no dia da eleição, não excluindo-se o mero fato

de ter encerrada a votação, e estar aguardando apenas a apuração.

          Consolidaram-se na doutrina especializada e na jurisprudência os seguintes requisitos para a

configuração da captação ilícita de sufrágio: a) prática de ao menos uma das condutas descritas no art.

41-A; b) finalidade específica de obtenção do voto do eleitor; e c) participação, direta ou indireta, do

candidato beneficiado no ato.

           A prova dos autos é cabal sobre o assunto, e mesmo que em certo momento a defesa tenha até

argumentado que se tratariam de notas falsas, a prova dos atos é cabal pela legitimidade do dinheiro

jogado, com a prova oral deixando categórica a situação, incluindo-se os elementos indiciário de cunho

notório, que foi objeto de divulgação pela mídia vastamente.

Ademais, foram juntadas atas notarias atestando as declarações fornecidas por MICHELAINE

MARIA OLIVEIRA DA SILVA (ID 48201008) e AMANDA GABRIELY BARRETO DA SILVA (ID 48201014)

no sentido de que, no dia 06 de novembro do ano corrente, por volta das 23h, na residência desta

última, teriam recebido de NETO BARRETO, então candidato à reeleição para o cargo de prefeito do

município de Joaquim Nabuco, e que estava acompanhado do candidato a vice, ERALDO VELOSO,

além do candidato a vereador IRMÃO LUIZ, o equivalente, cada uma, a R$ 200,00 (duzentos reais), em

troca da promessa de voto nos investigados nas eleições municipais realizadas em 15 de novembro de

2020.

Evidentemente não se pode ficar adstrito aos atos notariais juntados aos autos, pois realmente são

suscetíveis de inclusão de situações das mais diversas, eis o motivo da comunhão das provas precisar

ser observada.

Da  mesma  forma,  consta  ata  notarial  atestando  que  CÍCERO  SATURNINO  DA SILVA (ID

48201012) afirmou ter  recebido,  em data incerta,  porém no mês de  outubro,  em sua residência,  a

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), entregue pelos dois primeiros investigados como contraprestação ao
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voto em sua candidatura nas eleições vindouras. Segundo afirmou, na mesma ocasião lhe teria sido

prometido um terreno na hipótese de os candidatos serem eleitos.

Por fim, ADRIANO JOÃO DA SILVA (ID 48201002) declarou em sede extrajudicial que NETO

BARRETO,  ERALDO  VELOSO  e  IRMÃO  LUIZ  teriam  comparecido  à  sua  residência  nos  10  dias

anteriores às eleições, ocasião em que lhe teriam oferecido o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),

além de um botijão de gás, para desistir de sua candidatura ao cargo de vereador. Na mesma ocasião,

conta que o primeiro investigado ameaçara “cortar o aluguel social” do declarante, no valor de R$ 150,00

(cento e cinquenta reais), caso não votasse nele.

Os  depoimentos  prestados  em  juízo  reiteraram  a  prova  documental,  realmente  havendo

divergências  pontuais,  porém,  não  substanciais,  da  mesma  forma  que  restou  incontroverso  o

comparecimento  dos  demandados  na  residência  de  Amanda.  Assim,  a  prova  documental  restou

confirmada  em  juízo  nesta  data,  corroborados  por  outros  elementos  indiciários  concretos,  sendo

suficientes,  no  entender  do  juízo  para  ensejar  o  reconhecimento  de  elementos  de  que  ANTONIO

RAIMUNDO  BARRETO  NETO,  ERALDO  DE  MELO  VELOSO  e  JOSÉ  LUIZ  DE  SOUZA e  que

praticaram, de forma direta e com a finalidade específica de obter o voto de eleitores determinados, as

condutas de oferecer, prometer e entregar dinheiro, além de outras vantagens de natureza econômica,

isto é, botijão de gás, lotes de terra e inclusão em programa assistencial do município para a garantia de

moradia.

           Assim, os requisitos legais restaram demonstrados, não se podendo argumentar que não houve

captação  ilícita  de  sufrágio,  o  que  é  completamente  diferente  de  se  argumentar  pela  violação  da

soberania popular, que o juízo de forma alguma pretende violar, mas apenas e tão somente atentar à

regularidade de condutas e correição legal.

Conforme se sabe, o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio demanda prova robusta e

exauriente no sentido da efetiva ocorrência da conduta ilícita e da participação, ainda que indireta, dos

candidatos beneficiados. É o caso dos autos, em que os diversos depoimentos colhidos confirmaram e

demonstraram o necessário para procedência do pedido, e, portanto, sob a égide do contraditório, são

corroborados pela existência de gravação ambiental referente aos eventos narrados pelas testemunhas
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MICHELAINE  e  AMANDA (ID  48201007)  e  por  mídia  audiovisual  que  retrata  reserva  mental  da

testemunha MICHELAINE no sentido de não cumprir a promessa de votar no candidato (ID 48201005).

Ressalte-se que a lei dispensa o pedido explícito de voto para a configuração do ilícito (art. 41-

A, §1º),  contentando-se com a prova do dolo específico de obter votos,  o que restou perfeitamente

delineado nos presentes autos a partir das seguintes falas dos investigados registradas na gravação de

ID 48201007:

“BOM É  A PALAVRA,  SABE POR QUÊ?  A GENTE VAI  GANHAR DE NOVO,  E,
QUANDO  VOCÊS  PRECISAREM  DA GENTE  DURANTE  OS  QUATRO  ANOS,  A
GENTE  PODE  AJUDAR  VOCÊS  MAIS  AINDA…  UMA  OPORTUNIDADE  DE
EMPREGO, UMA AJUDA DE ALGUMA COISA, TERRENO ALI QUE EU POSSO DAR
A VOCÊS...” (ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO)

“VOU  TE  DAR  UM  TERRENO  ALI… EM JANEIRO  EU  DOU  O  TERRENO  PRA
VOCÊS  CONSTRUIR  SUA  CASINHA,  PRA  SAIR  DO  ALUGUEL”  (ANTONIO
RAIMUNDO BARRETO NETO)

 “TEU TÍTULO TÁ ONDE? (…) VOCÊ VAI MANDAR UMA FOTO DEPOIS, NÉ, SÓ
PARA EU CONFERIR” (JOSÉ LUIZ DE SOUZA)

Neste ponto, rechaço a alegação de que a promessa de doação de terrenos e materiais de

construção  consistiria  na  mera  divulgação  de  programa  de  governo,  porque,  conforme  se  sabe,  a

Administração Pública fundamenta-se, entre outros, no princípio da impessoalidade, de modo que seria

ilegítima a conduta de condicionar a inclusão ou a preferência de inclusão em programa social ao voto

do eleitor, a configurar, inclusive, o abuso de poder político.

Além disso,  também é  o  caso  de  valorar  como elemento  indiciário  a  declaração  prestada

extrajudicialmente por ADRIANO JOÃO DA SILVA, segundo a qual teria desistido da candidatura ao

cargo de vereador como contraprestação ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao

fornecimento de um botijão de gás pelos investigados, porque de fato consta que, em 03/11/2020, o

declarante compareceu ao cartório eleitoral para requerer a desistência de sua candidatura, o que fora

homologado  em  decisão  proferida  em  06/11/2020  nos  autos  do  processo  (PJe)  n.º  0600186-

76.2020.6.17.0038.

Na verdade,  embora os investigados aleguem que existiriam discrepâncias na narrativa de

ADRIANO JOÃO,  porque não  houve  indicação precisa da  data em que  teria  ocorrido  o ilícito,  mas

apenas a menção à janela temporal dos dez dias anteriores à eleição, é certo que justamente no mesmo

dia em que  formalizado  o pedido de desistência,  ou  seja,  em 03/11/2020,  o  investigado  ANTONIO

RAIMUNDO postou em sua rede social uma fotografia com o eleitor, seguida da legenda “Vereador que

Num. 13843911 - Pág. 13



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE

aderiu a nossa campanha. Tamos juntos”, tudo conforme informações prestadas pela própria defesa em

sua contestação.

Portanto, não é o caso, absolutamente, de aplicação do art. 368-A do Código Eleitoral, que

veda a prova testemunhal singular nos processos que possam levar à perda do mandato, porque, como

já demonstrado, é farto o conjunto probatório nos presentes autos no sentido de que os investigados

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO,  ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ  DE SOUZA

praticaram captação ilícita de sufrágio, nos termos do art.  41-A da Lei n.º 9.504/1997, sujeitando-se,

portanto, às sanções legalmente cominadas à conduta.

V – DA LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL NO CASO CONCRETO

Embora  a  questão  da  licitude  da  gravação  ambiental  unilateralmente  produzida  ainda  não

esteja  pacificada  no  âmbito  do  STF (Tema 979),  o  eg.  TSE,  confirmando alteração  jurisprudencial,

decidiu que

1.  A  matéria  relativa  à  ilicitude  da  gravação  ambiental  realizada  por  um  dos
interlocutores  sem  o  conhecimento  dos  demais,  nos  feitos  eleitorais,  teve  sua
repercussão reconhecida pelo STF nos autos do RE nº 1.040.515 (Tema 979), que,
embora se encontre pendente de julgamento, não obsta a que esta Corte Superior
prossiga  com  a  análise  da  matéria,  tendo  em  vista  a  celeridade  dos  processos
eleitorais,  razão pela qual se indefere o pedido de suspensão do feito.  2. Para os
feitos relativos ao pleito de 2016, deve ser admitida, como regra, a licitude da
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento
dos  demais  e  sem  autorização  judicial,  em  ambiente  público  ou  privado,
avaliando-se,  com  cautela,  caso  a  caso,  a  prova  obtida  mediante  gravações
ambientais, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que
afetem a lisura e a legitimidade das eleições.

(Recurso  Especial  Eleitoral  nº  45502,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Og  Fernandes,
Publicação:   DJE -  Diário  de justiça eletrônico,  Tomo 98, Data 27/05/2019,  Página
38/39)

Não obstante, alega a defesa que a gravação ambiental juntada aos autos pelos autores seria

ilícita por configurar “flagrante preparado”, já que os investigados teriam sido instigados a cometer o

ilícito.

Não é o que se depreende dos autos, como mencionei, pelo conjunto das provas, e não pela

quebra em si, sobretudo, e maximizado pelo ato de jogar valores, e pela veiculação de informações de

que isso aconteceria em caso de resultado positivos das eleições, o que se confirmou com toda conjunta

ocorrido no próprio dia das eleições, em ato manifestamente ilegal.
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Durante todo o diálogo mantido pelos interlocutores, é dos investigados ANTONIO RAIMUNDO,

ERALDO VELOSO e JOSÉ LUIZ a iniciativa de propor a concessão de benesses em troca do voto em

sua candidatura, inclusive pedindo para conferir o título eleitoral das testemunhas e para tirar fotos junto

com elas, de modo a registrar  e divulgar  o novel  apoio político,  o que foi  reiterado em juízo pelas

testemunhas ouvidas.

No mais, a gravação ambiental está sendo valorada no caso concreto em cotejo com inúmeros

outros elementos de prova, configurando apenas mais um elemento indiciário, a corroborar depoimentos

judiciais  e  atas  notarias,  além  de  imagens  fotográficas  e  vídeos,  no  sentido  da  formação  do

convencimento motivado do juízo.

VI – DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO

A doutrina  conceitua  o  abuso  de  poder  econômico  como  o  uso  indevido  ou  excessivo  de

recursos financeiros por candidatos, em detrimento da legitimidade e normalidade das eleições e da

própria liberdade de voto.

Em  outras  palavras,  “abusa  do  poder  econômico  o  candidato  que  despende  recursos

patrimoniais  ou  privados,  dos  quais  detém  o  controle  ou  a  gestão  em  contexto  revelador  de

desbordamento ou excesso no emprego desses recursos em seu favorecimento eleitoral” (TSE, AgR-AI

n.º 11.708/MG, Rel. Min. Félix Fisher, DJe 15/04/2010).

No caso em tela, os investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO

VELOSO,  JOSÉ LUIZ DE SOUZA e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA agiram de modo a

amesquinhar o pleito, patrimonializando a disputa eleitoral em detrimento do processo democrático de

escolha livre e consciente dos mandatários públicos.

De fato, além da prática da conduta de “compra de votos”, ainda veicularam informações sobre

a distribuição de valores, tanto que várias pessoas estava perto do local quando jogado dinheiro pela

varanda, situação já analisada acima, que é fato público e notório, inclusive tendo sido noticiado em

diversos veículos da mídia nacional como já indiquei, com o candidato à reeleição para o cargo de vice-

prefeito de Joaquim Nabuco, promovendo, no dia 15 de novembro de 2020, logo após a divulgação do

resultado das eleições, a distribuição de dinheiro entre a população do município, o que foi feito através

do comportamento de jogar cédulas da sacada de sua residência.

Ressalte-se que a conduta fora “antecipada” por WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA,

que é tesoureiro do diretório municipal do PTB de Joaquim Nabuco, o qual divulgou em seu perfil em
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rede social a informação de que “NA FESTA DA VITÓRIA TEM MAIS DINHEIRO VIU, O VICE ELEITOR

MANDA AVISAR QUE VAI JOGAR MAIS DINHEIRO, EU ESTAREI LA PEGANDO, VOU TA TIRANDO

FOTO NADA”  (petição inicial,  página 26),  portanto, não há como afirmar que se tratam apenas de

ilações.

Não restam dúvidas acerca da ocorrência do fato, que foi registrado em vídeo (ID 48201022) e

amplamente divulgado na imprensa. Também não há como negar que se trata de conduta que excede, e

muito,  o  uso regular  de recursos financeiros  em eventos eleitorais,  mormente porque praticada  por

agentes políticos, de quem se espera postura comedida e adequada à relevância do cargo que ocupam.

Neste diapasão, não prospera a alegação defensiva sobre a ausência de ilegalidade cabal, no

sentido de que a conduta teria sido praticada sem a finalidade específica de obter votos, ainda mais pelo

fato de o dolo específico não é requisito para a configuração do abuso de poder econômico, na forma do

art.  19 da Lei Complementar n.º 64/1990. Além disso, a afirmação de que as cédulas jogadas eram

falsas é desmentida pelas declarações que prestam JADSON DOMINGOS DA SILVA (ID 49201009) e

ALLAN  FELIPE  HERMINO  SOUZA DA SILVA (ID  48201013),  os  quais  amealharam  as  quantias,

respectivamente de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)  e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

dentre os valores distribuídos pelo candidato. Sobre a alegação da falsidade de valores, atente-se que

nem mesmo há substrato a respeito nos autos.

Desta forma, fica claro o menoscabo pelo mister público, que é retratado como passível de ser

adquirido mediante o dispêndio excessivo e descuidado de recursos financeiros, o que é rechaçado pela

própria Constituição Federal (art. 14, §9º) e não pode ser tolerado pela Justiça Eleitoral.

VII – DO ABUSO DE PODER POLÍTICO

Segundo  alegam  os  autores,  os  investigados  ANTONIO  RAIMUNDO  BARRETO  NETO,

ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA foram candidatos aos cargos, respectivamente,

de prefeito, vice-prefeito e vereador do município de Joaquim Nabuco/PE, e teriam se beneficiado da

estrutura  da  Administração  Pública  municipal  para  supostamente  angariar  apoio  político  às  suas

candidaturas,  sobretudo  através  da  nomeação  de  apoiadores  políticos  para  cargos  públicos

comissionados e da admissão, sem concurso público, de servidores temporários em período vedado.

O abuso de poder político é conceito aberto, que tem sido definido pela doutrina como “o uso

indevido de cargo ou função pública, com a finalidade de obter votos para determinado candidato, deve

ser visto como a atividade ímproba do administrador, com a finalidade de influenciar no pleito eleitoral de
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modo ilícito, desequilibrando-o” (COSTA, Adriano Soares da. Instituições de direito eleitoral, 7ª Ed. Belo

Horizonte: Del rey, 2008).

Por sua vez, a Lei n.º 9.504/1997 dispõe que é vedado aos agentes públicos em campanha

eleitoral, nos três meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes  a  afetar  a  igualdade  de  oportunidades  entre  candidatos  nos  pleitos
eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir
ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional
e, ainda,  ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição
do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de
nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais
ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c)  a  nomeação  dos  aprovados  em  concursos  públicos  homologados  até  o  início
daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável
de  serviços  públicos  essenciais,  com prévia  e  expressa  autorização  do  Chefe  do
Poder Executivo;

e)  a  transferência  ou  remoção  ex  officio de  militares,  policiais  civis  e  de  agentes
penitenciários;

Sobre essa parte da pretensão, entendo que não há elementos concretos para evidenciar o

acolhimento desta alegação, que quase não foi salientada em juízo nesta data em audiência, portanto,

não tenho como acolher esta alegação da parte.

            A respeito de concluir pela litigância de má-fé, todavia, tenho que não é o caso, não havendo

provas para acolher a pretensão, o que por si só não consubstancia má-fé.

VIII  –  DA  DESNECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA  POTENCIALIDADE  LESIVA  DAS

CONDUTAS

Diante dos fatos narrados e da prova produzida em audiência, resta configurada não apenas a

seriedade, como também a efetiva gravidade dos atos praticados pelos investigados. Neste sentido, por
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expressa previsão legal, dispensa-se a necessidade de demonstração da eventual potencialidade lesiva

das condutas para influir no pleito eleitoral, afinal, esta já fora valorada abstratamente pelo legislador:

LC  n.º  64/1990,  art.  22,  XVI –  para  a  configuração  do  ato  abusivo,  não  será
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

IX – SOLUÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO

Ante o exposto, cotejando o conjunto probatório e confrontando os fatos à lei, entendo que há

nos autos elementos suficientes para reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio, na forma do

art.  41-A da Lei  n.º  9.504/1997,  por  ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO,  ERALDO DE MELO

VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA; a prática de abuso de poder econômico, na forma do art. 19 da LC

n.º 64/1990, por ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO, JOSÉ LUIZ

DE SOUZA e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA.

X – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Realizada a instrução e agora num juízo de cognição exauriente que é caso de rever a decisão

inicial que indeferiu o pedido liminar.

          A resolução do TSE nº23611 trata especificamente da situação dos autos, ou seja, em caso de

acolhimento da pretensão, vedando-se a diplomação de candidato que tiver registro indeferido, ou com

registro na situação dos autos, decorrência da lei, pois o tratamento de indeferimento do registro a lei

não especifica em qual momento, se inicial ou superveniente, portanto, tenho que a regra precisa ser

observada estritamente,  havendo,  portanto óbice à diplomação,  nos termos dos arts.  220 e 221 da

resolução supramencionada.

Art. 220. Não poderá ser diplomado, nas eleições majoritárias ou proporcionais, o candidato
que estiver com o registro indeferido, ainda que sub judice.

Parágrafo  único.  Nas  eleições  majoritárias,  na  data  da  respectiva  posse,  se  não  houver
candidato diplomado, caberá ao presidente do Poder Legislativo assumir e exercer o cargo até
que sobrevenha decisão favorável no processo de registro ou haja nova eleição. 

Art. 221. As situações descritas nos incisos II e III nos incisos II e III do art. 193 e nos incisos II
e III do art. 196 não impedem a diplomação do candidato, caso venha a ser eleito.

          Preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil

do processo, consubstanciado este último na iminência da cerimônia de diplomação dos eleitos, que se

realizará no próximo dia 18 de dezembro, DEFIRO a tutela provisória requerida na inicial para sustar a
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diplomação dos investigados ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO e ERALDO DE MELO VELOSO,

eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito, e do investigado JOSÉ LUIZ DE SOUZA eleito como

suplente ao cargo de vereador, todos do município de Joaquim Nabuco/PE.

XI – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão, nos termos

do art. 487 do Código de Processo Civil, portanto, extinguindo a pretensão com resolução de mérito,

para, assim:

a) Em caráter de tutela de urgência, DEFERIR a sustação da diplomação a princípio

indeferida,  em desfavor  de ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE

MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA;

b) CONDENAR ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, na forma do art. 41-A da Lei

n.º 9.504/1997 e do art. 22, XIV, da LC n.º 64/1990, à inelegibilidade pelo prazo de 08

(oito) anos subsequentes à data de realização das eleições municipais de 2020, à

cassação do registro de sua candidatura e à pena de multa fixada em R$ 20.000,00

(vinte mil reais);

c)  CONDENAR ERALDO  DE  MELO  VELOSO,  na  forma  do  art.  41-A da  Lei  n.º

9.504/1997 e do art. 22, XIV, da LC n.º 64/1990, à inelegibilidade pelo prazo de 08

(oito) anos subsequentes à data de realização das eleições municipais de 2020, à

cassação do registro de sua candidatura e à pena de multa fixada em R$ 20.000,00

(vinte mil reais);

d) CONDENAR JOSÉ LUIZ DE SOUZA, na forma do art. 41-A da Lei n.º 9.504/1997 e

do art.  22,  XIV,  da LC n.º  64/1990,  à  inelegibilidade  pelo prazo de  08 (oito)  anos

subsequentes à data de realização das eleições municipais de 2020, à cassação do

registro de sua candidatura e à pena de multa fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

e

e) CONDENAR WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, na forma do art. 22, XIV,

da LC n.º 64/1990, à inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos subsequentes à data

de realização das eleições municipais de 2020.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE

           COMUNIQUE-SE a situação ao Presidente do Poder Legislativo local, atentando-se ao fixado ao

art. 220, parágrafo único da resolução nº23611 do TSE.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

ÁGUA PRETA, 17 de dezembro de 2020.

RODRIGO RAMOS MELGAÇO 

JUIZ ELEITORAL

Nada mais havendo a tratar, eu, Breno de Oliveira Silva Bernardo, encerro o presente termo.
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De:

Data:

Anexos:

Enc: Fwd: NTIMAÇÃO - SENTENÇA - AIJE 0600679-53.2020.6.17.0038 - JUSTIÇA
ELEITORAL

Para: Bruna Lemos Turza Ferreira<brunaturza@terra.com.br>

Mauro Pastick <mauropastick@leuciolemos.com.br>

Sex 18/12/20 10:31

ATA AIJE 0600679-53.2020.6.17.0038.pdf (225 KB);

Esta mensagem incluindo seus anexos é de propriedade exclusiva da Leucio Lemos Advogados & Associados e pode conter informações de uso restrito
e/ou legalmente protegidas não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a
recebê-la, informamos que o uso, a divulgação, a reprodução e/ou armazenamento das informações nela contidas são proibidos. Se você recebeu esta
mensagem por engano, ou inadvertidamente teve acesso ao seu conteúdo, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em
seguida exclua-o.

 

------- Mensagem encaminhada -------
De: Thiago Lucena <advthiagolucena@gmail.com>
Para: mauropastick@leuciolemos.com.br
Assunto: Fwd: NTIMAÇÃO - SENTENÇA - AIJE 0600679-53.2020.6.17.0038 - JUSTIÇA ELEITORAL
Data: Sex 18/12/20 10:20

 

 

---------- Forwarded message ---------
De: Élida Rodrigues <elidarodriguesadv@outlook.com>
Date: sex, 18 de dez de 2020 10:06
Subject: ENC: NTIMAÇÃO - SENTENÇA - AIJE 0600679-53.2020.6.17.0038 - JUSTIÇA ELEITORAL
To: Thiago Lucena <advthiagolucena@gmail.com>

 
 
 

De: Breno De Oliveira Silva Bernardo <breno.oliveira@tjpe.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 18:47
Para: isismvasconcelos <isismvasconcelos@gmail.com>; eduardo <eduardo@portoerodrigues.adv.br>; julio
<julio@portoerodrigues.adv.br>; cleber emanoel <cleber_emanoel@hotmail.com>; elidarodriguesadv <elidarodriguesadv@outlook.com>;
netoguerra <netoguerra@live.com>; soaresdesiqueira <soaresdesiqueira@gmail.com>; erikamarinna <erikamarinna@hotmail.com>
Assunto: NTIMAÇÃO - SENTENÇA - AIJE 0600679-53.2020.6.17.0038 - JUSTIÇA ELEITORAL
 
 
 

PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADO(A) DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS
DO AIJE 0600679-53.2020.6.17.0038, DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA.
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18/12/2020 Terra Mail - Message - brunaturza@terra.com.br

https://mail.terra.com.br/mail/index.php?r=message/print&Message%5Buid%5D=41135&Message%5BmailBox%5D%5Bmailbox_id%5D=INBOX 2/2

 
Att,
 

Breno de Oliveira Silva Bernardo
Analista Judiciário – Matrícula 184.855-0
Chefe de secretaria da 2ª Vara da Comarca de Água Preta-PE
(81) 3681-3958
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18/12/2020

Número: 0600164-18.2020.6.17.0038 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 Última distribuição : 24/09/2020 

 Processo referência: 06001633320206170038 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (REQUERENTE)

UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO 77-SOLIDARIEDADE / 14-

PTB / 15-MDB (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRATICO BRASILEIRO (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNCIPAL DO PARTIDO

TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO

SOLIDARIEDADE DE JOAQUIM NABUCO (REQUERENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

18136
040

19/10/2020 10:07 Certidão de Trânsito em Julgado Certidão de Trânsito em Julgado

Num. 13844061 - Pág. 1



 

 

Num. 18136040 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR - 19/10/2020 10:07:38
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101910073883400000016843800
Número do documento: 20101910073883400000016843800
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

38ª ZONA ELEITORAL – ÁGUA PRETA/PE
 
 
 

 CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO
 
  

  
CERTIFICO que o prazo para interposição de recursos transcorreu sem manifestação dos interessados

e que a sentença transitou em julgado em 16/10/2020. 
Diante disso, e não havendo mais providências a serem realizadas, arquivo os presentes autos. Dou fé. 
  
Água Preta, 19 de outubro de 2020. 
  
  

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR 
Analista Judiciária 

Num. 18136040 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR - 19/10/2020 10:07:38
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101910073883400000016843800
Número do documento: 20101910073883400000016843800
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18/12/2020

Número: 0600165-03.2020.6.17.0038 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 Última distribuição : 24/09/2020 

 Processo referência: 06001633320206170038 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ERALDO DE MELO VELOSO (REQUERENTE)

UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO 77-SOLIDARIEDADE / 14-

PTB / 15-MDB (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRATICO BRASILEIRO (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNCIPAL DO PARTIDO

TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO

SOLIDARIEDADE DE JOAQUIM NABUCO (REQUERENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

18136
043

19/10/2020 10:08 Certidão de Trânsito em Julgado Certidão de Trânsito em Julgado
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Num. 18136043 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR - 19/10/2020 10:08:30
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101910083065800000016847351
Número do documento: 20101910083065800000016847351
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

38ª ZONA ELEITORAL – ÁGUA PRETA/PE
 
 
 

 CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO
 
  

  
CERTIFICO que o prazo para interposição de recursos transcorreu sem manifestação dos interessados

e que a sentença transitou em julgado em 16/10/2020. 
Diante disso, e não havendo mais providências a serem realizadas, arquivo os presentes autos. Dou fé. 
  
Água Preta, 19 de outubro de 2020. 
  
  

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR 
Analista Judiciária 

Num. 18136043 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR - 19/10/2020 10:08:30
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101910083065800000016847351
Número do documento: 20101910083065800000016847351
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18/12/2020

Número: 0600224-88.2020.6.17.0038 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 Última distribuição : 25/09/2020 

 Processo referência: 06001685520206170038 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

JOSE LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO

SOLIDARIEDADE DE JOAQUIM NABUCO (REQUERENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

18145
417

19/10/2020 10:21 Certidão de Trânsito em Julgado Certidão de Trânsito em Julgado
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Num. 18145417 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR - 19/10/2020 10:21:06
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

38ª ZONA ELEITORAL – ÁGUA PRETA/PE
 
 
 

 CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO
 
  

  
CERTIFICO que o prazo para interposição de recursos transcorreu sem manifestação dos interessados

e que a sentença transitou em julgado em 16/10/2020. 
Diante disso, e não havendo mais providências a serem realizadas, arquivo os presentes autos. Dou fé. 
  
Água Preta, 19 de outubro de 2020. 
  
  

CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR 
Analista Judiciária 

Num. 18145417 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CECÍLIA DELGADO NUNES DE ALENCAR - 19/10/2020 10:21:06
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101910210686700000016853510
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18/12/2020

Número: 0600224-88.2020.6.17.0038 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 Última distribuição : 25/09/2020 

 Processo referência: 06001685520206170038 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

JOSE LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO

SOLIDARIEDADE DE JOAQUIM NABUCO (REQUERENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14544
415

10/10/2020 17:31 Sentença Sentença
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE

 
 
 

PROCESSO N.º 0600224-88.2020.6.17.0038 - REGISTRO DE CANDIDATURA (11532)
REQUERENTE: JOSE LUIZ DE SOUZA e outros
 
 
 

SENTENÇA
 
 
Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo de JOSE LUIZ DE SOUZA e outros, para concorrer ao cargo de 
Vereador, sob o número 77888, pelo Solidariedade (77 - SOLIDARIEDADE) , no Município de JOAQUIM NABUCO.

 
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

 
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.

 
É o relatório.

 
Decido.

 
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.

 
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo
sem impugnação.

 
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.

 
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de JOSE LUIZ DE SOUZA e outros, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 77888, com a seguinte opção de nome: IRMÃO LUIZ.

 
 
 
Registre-se. Publique-se. Intime-se.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁGUA PRETA, 10 de outubro de 2020.

 
 

 
 

 
____________________________

Num. 14544415 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RODRIGO RAMOS MELGACO - 10/10/2020 17:31:11
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RODRIGO RAMOS MELGAÇO

 
Juiz(Juíza) da 38ª Zona Eleitoral

 
 

Num. 14544415 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: RODRIGO RAMOS MELGACO - 10/10/2020 17:31:11
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101017311125400000013798405
Número do documento: 20101017311125400000013798405

Num. 13844411 - Pág. 3



 

18/12/2020

Número: 0600164-18.2020.6.17.0038 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 Última distribuição : 24/09/2020 

 Processo referência: 06001633320206170038 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (REQUERENTE)

UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO 77-SOLIDARIEDADE / 14-

PTB / 15-MDB (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRATICO BRASILEIRO (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNCIPAL DO PARTIDO

TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO

SOLIDARIEDADE DE JOAQUIM NABUCO (REQUERENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14595
060

11/10/2020 09:45 Sentença Sentença
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE

 
 
 

PROCESSO N.º 0600164-18.2020.6.17.0038 - REGISTRO DE CANDIDATURA (11532)
REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO e outros (4)
 
 
 

SENTENÇA
 
 
Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo de ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO e outros (4), para
concorrer ao cargo de PREFEITO, sob o número 14, pelo UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO (SOLIDARIEDADE, PTB,
MDB), no Município de JOAQUM NABUCO.

 
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

 
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.

 
É o relatório.

 
Decido.

 
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.

 
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo
sem impugnação.

 
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.

 
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO e outros (4),
para concorrer ao cargo de PREFEITO, sob o número 14, com a seguinte opção de nome: NETO BARRETO .

 
 
 
Registre-se. Publique-se. Intime-se.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁGUA PRETA, 10 de outubro de 2020.

 
 

 
 

 

Num. 14595060 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RODRIGO RAMOS MELGACO - 11/10/2020 09:45:57
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____________________________

 
RODRIGO RAMOS MELGAÇO

 
Juiz(Juíza) da 38ª Zona Eleitoral
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18/12/2020

Número: 0600165-03.2020.6.17.0038 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE 

 Última distribuição : 24/09/2020 

 Processo referência: 06001633320206170038 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ERALDO DE MELO VELOSO (REQUERENTE)

UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO 77-SOLIDARIEDADE / 14-

PTB / 15-MDB (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRATICO BRASILEIRO (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNCIPAL DO PARTIDO

TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO

SOLIDARIEDADE DE JOAQUIM NABUCO (REQUERENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14593
913

11/10/2020 09:46 Sentença Sentença
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 038ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA PE

 
 
 

PROCESSO N.º 0600165-03.2020.6.17.0038 - REGISTRO DE CANDIDATURA (11532)
REQUERENTE: ERALDO DE MELO VELOSO e outros (4)
 
 
 

SENTENÇA
 
 
Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo de ERALDO DE MELO VELOSO e outros (4), para concorrer ao
cargo de VICE-PREFEITO, sob o número 14, pelo UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO (SOLIDARIEDADE, PTB, MDB),
no Município de JOAQUM NABUCO.

 
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

 
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.

 
É o relatório.

 
Decido.

 
Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.

 
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo
sem impugnação.

 
As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.

 
ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de ERALDO DE MELO VELOSO e outros (4), para
concorrer ao cargo de VICE-PREFEITO, sob o número 14, com a seguinte opção de nome: ERALDO VELOSO.

 
 
 
Registre-se. Publique-se. Intime-se.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁGUA PRETA, 10 de outubro de 2020.

 
 

 
 

 
____________________________
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RODRIGO RAMOS MELGAÇO

 
Juiz(Juíza) da 38ª Zona Eleitoral
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO – 
TRE/PE, A QUEM COUBER POR DISTRIBUIÇÃO 

 
 

URGENTE – DIPLOMAÇÃO 
AGENDADA PARA ÀS 
17H00 

 
 
 

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, brasileiro, Prefeito 

do Município de Joaquim Nabuco/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 

053.637.584-40, residente e domiciliado na Rua Cel. Austriclínio, nº 129, 

Centro, Joaquim Nabuco/PE. CEP: 55.535-000, ERALDO DE MELO 
VELOSO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 59094290430, 

residente de domiciliado na Rua do Comércio, nº 83 Centro, Joaquim 

Nabuco/PE, CEP: 55.535-000, candidatos eleitos, nas eleições 2020, aos 

cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Joaquim Nabuco/PE, 

respectivamente e JOSÉ LUIZ DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 024.337.754-18, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas 

Cabral Da Costa, 365 Centro, Joaquim Nabuco/PE, CEP: 55.535-000, 

vereador eleito, por intermédio de seus advogados ao final assinados, 

constituídos nos termos instrumento de procuração e substabelecimento em 

anexo, com endereço profissional na Estrada Real do Poço, 569, Poço da 

Panela, Recife/PE, onde receberão as intimações e notificações que se 

fizerem necessárias, VÊM à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos 

arts. 300 e seguintes do CPC, propor a presente TUTELA PROVISÓRIA DE 
URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA 
SUSPENSÃO PARCIAL DE DECISÃO JUDICIAL ILEGAL proferida pelo 
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Exmo. Sr. Juiz Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral de Pernambuco – Água 
Preta, o Sr. RODRIGO RAMOS MELGAÇO (que poderá ser citado na Praça 

dos Três Poderes, 3280 - Centro - CEP: 55550000 - Água Preta/PE), nos 

autos da AIJE - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
CUMULADA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INAUDITA ALTERA 
PARS no. 0600679-53.2020.6.17.0038, proposta pela COLIGAÇÃO 
FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO (PBS, PROS), formada pelos 

partidos PSB/PROS, por seu representante legal AMARO JOSÉ DA SILVA, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o no 475.000.004-30, com 

endereço para intimações/notificações na Rua da Aurora, 24, centro, 

Município de Joaquim Nabuco, Pernambuco, CEP 55535-000, por LIRIO 
ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL JUNIOR, candidato à Prefeito, 

brasileiro, casado, portador do RG 2878801 – SSP/PE, CPF/MF sob o no 

443.157.914-15, residente e domiciliado na rua da Aurora, 240, centro, 

Município de Joaquim Nabuco, Pernambuco, CEP 55535-000 e WILSON 
RICARDO LINS DE CARVALHO, candidato à vice-Prefeito, brasileiro, 

solteiro, portador do RG 4159834 – SSP/PE, CPF/MF sob o no 

80780512472, residente e domiciliado na Avenida Manoel José da Costa 

Filho, no 285, Centro, Município de Joaquim Nabuco, Estado de 

Pernambuco, CEP: 55.535-000, todos aqui  indicados como partes 

demandadas, o que fazem pelas razões de fato e de direito a seguir 

delineadas. 

 

I - DOS BREVES FATOS 
 

A Coligação Frente Popular de Joaquim Nabuco (PBS, PROS) e seus 

candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito do Município, os Srs. Lírio Ademour das 

Oliveiras e Pereiral e Wilson Ricardo Lins de Carvalho, uma vez derrotada nas 

urnas das eleições do último doía 15.11.2020, propuseram Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral em face da Coligação União por Joaquim Nabuco (PTB, MDB, 

SOLIDARIEDADE) e seus candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito do Município, 
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Antônio Raimundo Barreto Neto e Eraldo de Melo Veloso, além do candidato a 

Vereador José Luiz de Sousa e de Wilson Raphael Monteiro da Silva. 

 

 A ação reuniu uma série de acusações infundadas, para lhe emprestar 

maior impacto e formulou os mais diversos pedidos de tutela, dentre os quais o 

de cassação dos registros e mandatos até mesmo de forma antecipada. A 

tramitação, por igual, absolutamente anômala e evidenciando estranha “pressa”, 

ao invés de celeridade e rapidez, atropelou a forma e os ritos de uma AIJE, tal 

como concebidos pela LC 64/90 e subsidiariamente pelo CPC. 

   

Em um verdadeiro atropelo processual, onde o Juízo eleitoral confunde 

celeridade processual com pressa, e violação a inúmeros dispositivos legais, 

determinou o MM. Juízo Singular, após citação parcial e inválida dos 

Investigados, pela via excepcional e injustificada do whatsapp (valendo frisar que 

a Coligação, embora demandada NUNCA foi efetivamente citada), desmereceu 

o regular prazo de contestação e antecipou de logo a realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento, para o dia 17/12/2020, malgrado as diversas 

advertências formalizadas junto àquele Juízo. 

 

Na data agendada para a assentada, em flagrante quebra do devido 

processo  legal e do cerceamento do direito de defesa dos Investigados – ora 

Requerentes, o D. Julgador, ainda  se tratando de causa controvertida e com 

prova precária – na qual  se rejeitou até mesmo realização de perícia, negou 

diligências aventadas até mesmo pelo MP -  e ainda que tenha a audiência 

perdurado mais de seis horas, contando com diversos depoimentos 

testemunhais, indeferiu o pedido dos Investigados para apresentação de 

alegações finais no prazo  legal  e por memoriais, determinando, ao revés, a 

apresentação destas de forma imediata e oral, prolatando a sentença logo em  

seguida – pouco mais de meia hora após audiência - e intimando incontinenti, 

via e-mail, as partes.  
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Como  se afirmou, não houve celeridade e sim pressa injustificada.  

 

Ocorre que, na sentença, o MM. Julgador deferiu TUTELA DE URGÊNCIA 

perseguida pelos Investigantes, determinando de forma irrazoável a 

SUSPENSÃO DA DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS, invocando em 

apoio disso a cassação do registro também deferida na decisão.  Confundiu sua 

excelência, talvez pouco  afeito à matéria eleitoral,  indeferimento de registro com 

cassação de registro 

 

Como a intimação se deu na data da audiência, em 17/12/2020, o prazo 

para interposição de eventual recurso se iniciou na data de hoje, 18/12/2020 e 

findaria, a princípio, no dia 20/12/2020.  

 

Como, entretanto, à luz do art. 220 do Código de Processo Civil e do art. 

10 da Resolução TSE nº 23.478/16, o recesso forense se inicia neste mesmo dia 

20/12/20, tem-se que o termo ad quem seja postergado, mediante suspensão, 

para o dia 21 de janeiro de 2021, vez que a suspensão prazal finda no dia 

20/01/2021. 

 

Sendo assim, em razão do flagrante prejuízo que vem sofrendo os 

Requerentes, que já tiveram a SUSPENSÃO DE SUAS DIPLOMAÇÕES 

determinada pelo  Magistrado e, sobretudo, ante a impossibilidade de suspensão 

de diplomação de candidatos proclamados eleitos, com base ou invocação em 

que tiveram o registro cassado pela Justiça Eleitoral, por ausência de previsão 
legal nesse sentido, propõem a  presente demanda com o intuito de sustar, em 

parte, a decisão proferida pelo MM. Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pernambuco, 

que DEFIRIU a tutela provisória requerida na AIJE proposta. 

 

Isso porque, em contradição com o disposto na legislação eleitoral e o 

entendimento jurisprudencial, o MM. Juízo determinou a suspensão da 
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diplomação dos Autores, eleitos, respectivamente, para os cargos de Prefeito, 

Vice-prefeito, e suplente de Vereador no Município de Joaquim Nabuco/PE. 

 

Vale averbar que se tratando de demanda proposta com o objetivo de 

obter a cassação dos diplomas dos Investigados, por óbvio a decisão comporta 

recurso, e  com efeito suspensivo ope legis, razão pela qual o apelo a ser 

manejado pelos Autores (e aqui desde já se declara a vontade e intenção de 

recorrer, sobretudo por se tratar de decisão que violou inúmeros princípios e 

disposições legais) de si só implicando na suspensão  de seus efeitos, ainda que 

temporário, impedirá a manutenção da sentença, na forma como prolatada, 

exigindo a continuidade dos atos relativos à diplomação destes. 

 

Perceba, eminentes Julgadores, que é nítida a confusão que o Magistrado 

faz ao argumentar, impropriamente, que o caso em testilha comporta 

indeferimento de registro. Em absoluto! Os Registros de todos os recorrentes foi 

efetivamente DEFERIDOS, conforme rápida e singela consulta aos respectivos 

processos de registros. 

 

 É por isso, então, que se socorrem deste Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral de Pernambuco para de imediato corrigir a falha cometida pelo  

Magistrado Singular, suspendendo-se, com fulcro no poder geral de cautela e 

nos fundamentos a seguir expostos e suporte na previsão  expressa da lei, a 

parte da decisão que determinou suspensão  de diplomação dos Investigados, 

por ser medida que se impõe. 

 
II – DA COMPETÊNCIA DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL PARA APRECIAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA E DO 
CABIMENTO DA MEDIDA 

 
Nos termos do art. 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “a 

tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida 
em caráter antecedente ou incidental”. 
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O art. 303, por sua vez, estipula que “nos casos em que a urgência for 
contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 
com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 
dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

 

Por fim, o parágrafo único do art. 299 estipula que “na ação de 
competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será 
requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. 

 

No caso em comento, trata-se de tutela antecipada, requerida em caráter 

antecedente, com o objetivo de suspender, em parte, decisão monocrática 

prolatada pelo MM. Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pernambuco, em razão da 

impossibilidade de suspensão de diplomação de CANDIDATO sob o pálio  de 

estar COM REGISTRO CASSADO, por ausência de disposição legal nesse 

sentido, bem como em virtude da necessidade de atribuição de efeito suspensivo 

ope legis ao Recurso Eleitoral que será manejado pelos Autores, sendo, 

portanto, patente o seu cabimento. 

 

Trata-se, na verdade, de medida necessária e cabível, diante da 

urgência antecedente à interposição do recurso. 

 

Como é cediço, “a tutela provisória satisfativa antecedente dá início 
ao processo no qual se pretende, futuramente, requerer a tutela definitiva, 
visando adiantar seus efeitos (mandamentais ou executivos)”, razão pela 

qual “o autor pode obter, de forma eficiente e rápida, a concessão de tutela 
provisória de urgência satisfativa antecipada’. 

 

A doutrina pátria entende perfeitamente cabível a apresentação de pedido 

de concessão da tutela provisória de urgência e/ou evidência a ser agregada ao 

recurso de apelação (ou recurso eleitoral inominado, aplicando-se por analogia 

Num. 13846761 - Pág. 6



	
	

7	
	

ao processo eleitoral) em período anterior à interposição deste, mas posterior à 

sentença, apesar de o Código de Processo Civil não ter previsto esta 

possibilidade.  

 

Isso porque, trata-se de “hipótese que não pode ser eliminada dado 
que a urgência na suspensão dos efeitos da sentença é, muitas vezes, 
incompatível com o prazo necessário para a elaboração do recurso de 
apelação, que deve atacar todos os fundamentos dos capítulos 
impugnados”, sendo necessária “uma interpretação mais alargada do artigo 
1012, §3º, I, do Código de Processo Civil permitindo verificar que há 
viabilidade da parte requerer ao Tribunal, antes da interposição do recurso 
de apelação, a concessão do efeito suspensivo, instruindo o pedido com 
as cópias necessárias à demonstração do perigo de dano”1. 

 

Sobre o tema, inclusive, oportunas são as palavras de Elaine Harzheim 

Macedo2: 

 
“(...) pedir para que seja agregado efeito suspensivo a um recurso que 

ainda não existe no mundo dos fatos, reveste-se muito mais de um 
caráter assecuratório, do que baseado na evidência, ganhando feições 

de cautelaridade. Há a necessidade de preservação de um direito em 

razão do perigo de dano e, por isso, haveria a possibilidade da tutela 

de urgência em caráter antecedente frente ao recurso a ser interposto, 

compreendendo-se que o pedido precede ao recurso e depende da 

existência deste, ainda que em momento subsequente.” 

 

																																																								
1	AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. 
2 MACEDO, Elaine Harzheim; FLORES, Márcia Lunardi. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL: A 
JURISDIÇÃO DE URGÊNCIA  OU DE EVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 
Rev. de Processo, Jurisdição e Efetividade da Justiça | e- ISSN: 2525-9814| Maranhão | v. 3 | n. 
2 | p. 54 - 74| Jul/Dez. 2017. 
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Nesse sentido, também, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero3 quando afirmam que: 

 
“(...) nada obsta que a tutela de urgência seja concedida em qualquer 

momento do procedimento, inclusive na sentença (a fim de neutralizar 

o efeito suspensivo da apelação) ou mesmo nos recursos (arts. 932, II, 

1.012, § 3º, 1.019, I, e 1.029, § 5º, CPC). Em suma, enquanto o 

processo não tiver logrado decisão definitiva, cabe tutela provisória.” 

 

Cabível, portanto, a medida ora apresentada a análise desse Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral, consoante será melhor  explicitado em linhas 

vindouras, ocasião em que serão demonstrados os requisitos necessários à 

concessão da tutela perseguida.  

 

Outrossim, apenas por cautela, ressalta-se, desde logo, a competência 

desse Egrégio TRE/PE para apreciação da matéria. Isso porque, o art. 299 prevê 

que: 
 

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando 

antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de 

competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória 

será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o 

mérito. 

 

Como se percebe, a tutela provisória recursal, seja em caráter incidental, 

seja em caráter antecedente, deve ser requerida ao Órgão Jurisdicional 

competente para apreciar o mérito da controvérsia. 

  

																																																								
3 MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio Cruz e MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de 
Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2017.  
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Nesse sentido, aliás, discorrem Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis, 

Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite4, quando afirmam que: 
 

“(...) sendo a tutela antecedente, segue-se a ideia do processo cautelar 

preparatório, que será analisada pelo juiz competente para o processo 

principal. Nas hipóteses de causas de competência originária dos 

tribunais ou recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão 
jurisdicional competente para apreciar o mérito do recurso ou da ação 

de competência originária” 

 

Do mesmo modo leciona Elaine Harzheim Macedo5, senão vejamos: 
“Quanto à competência para apreciação da tutela provisória recursal, 
o Código de 2015 não deixa dúvidas que sua apreciação cabe, nesta 

fase do processo, ao tribunal competente, delegando tal atribuição ao 

relator do processo, por força de seu art. 932, inciso II. Ou seja, 

seguindo a organicidade proposta pelo Livro Especial do Código 

atribui-se à jurisdição de primeiro grau o processamento do processo 

cognitivo (procedimento comum e procedimentos especiais), o 

cumprimento da sentença e o processo de execução com fundamento 

nos  títulos executivos extrajudiciais. No âmbito dessas competências, 
a tutela provisória é de responsabilidade do juízo de primeiro grau. 

Quando a tutela provisória for provocada em sede recursal ou dos 

processos de competência originária dos tribunais, a estes cabe o seu 

processamento e decisão. O marco temporal é a prolação da sentença. 

Essa compreensão é comum tanto ao recurso de apelação como nas 

demais competências dos tribunais, afastando eventual conflito de 

jurisdição entre o primeiro e os graus recursais.” 

 

Assim, é indubitável a competência desse Egrégio TRE/PE para a 

apreciação da tutela pleiteada. 

 

																																																								
4 ALVIM, Angélica Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda e LEITE, George 
Salomão. Comentários ao Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
5 MACEDO, Elaine Harzheim; FLORES, Márcia Lunardi. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL: A 
JURISDIÇÃO DE URGÊNCIA  OU DE EVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 
Rev. de Processo, Jurisdição e Efetividade da Justiça | e- ISSN: 2525-9814| Maranhão | v. 3 | n. 
2 | p. 54 - 74| Jul/Dez. 2017. 
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III - DOS ATENDIMENTOS AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS 
III.I – DO PERICULUM IN MORA E DA AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE 

DA MEDIDA 
 

De proêmio, vale ressaltar que os fundamentos trazidos nas linhas 

vindouras dão conta da plausibilidade do direito ora pleiteado, sendo 

fundamental já aqui ressaltar que a manutenção dos efeitos da decisão 

monocrática impossibilitará que os Autores exerçam direito constitucional e 

legalmente a eles deferido. 

 

É que, Eminentes Desembargadores, os Requerentes foram 

DEMOCRATICAMENTE ELEITOS para os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereador do Município de Joaquim Nabuco/PE, respectivamente, fazendo, jus, 

portanto, a diplomação equivocadamente suspensa pelo Magistrado, que  será 
realizada ATÉ A DATA DE HOJE, nos termos da Resolução TSE 
23.627/2020, com as alterações introduzidas pela EC 107/2020. 

 

Ora, a manutenção da decisão monocrática causará aos Autores 

incontestável dano irreparável, o que não ocorrerá caso sejam eles diplomados, 

sobretudo levando em consideração a possibilidade de realização, a qualquer 

tempo, de novas eleições (o que, aliás, já seria necessário, haja vista que foram 

eles eleitos e posteriormente cassados – injusta e injustificadamente, frise-se -, 

não havendo como diplomar outros que não os Requerentes). 

 

Desta feita, resta clarividente o perigo na demora e a ausência de 

irreversibilidade da medida, acaso concedida. 

 

III.II - DO BOM DIREITO 

 

Demonstrado o perigo de dano – que, no caso concreto, é imediato - resta 

demonstrar a plausibilidade do direito ora pleiteado, a fim de compor a 

integralidade dos requisitos necessários à concessão da liminar ora pleiteada. 
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III.II.I - DA INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDA 

– REQUISITO EXPRESSAMENTE EXIGIDO PELO ARTIGO 220 DA 
RESOLUÇÃO TSE N. 23.611/2019 PARA A NÃO DIPLOMAÇÃO 

 

Prevê o art. 220 da Resolução TSE n. 23.611/2019, utilizado em  total  

equívoco como fundamento para a concessão da tutela de urgência deferida e 

aqui  combatida, que: 

 
Art. 220. Não poderá ser diplomado, nas eleições majoritárias ou 

proporcionais, o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda 
que sub judice. 

Parágrafo único. Nas eleições majoritárias, na data da respectiva 

posse, se não houver candidato diplomado, caberá ao presidente do 

Poder Legislativo assumir e exercer o cargo até que sobrevenha 

decisão favorável no processo de registro ou haja nova eleição. 

 

Como se percebe, não poderá ser diplomado O CANDIDATO QUE 
ESTIVER COM O REGISTRO INDEFERIDO, ainda que sub judice.  

 

No caso em comento, contudo, os Autores tiveram seus registros de 

candidaturas deferidos, por decisões judiciais já transitadas em julgado, tendo o 

MM. Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pernambuco, ao julgar AIJE em face deles 

proposta, em sentença prolatada após o pleito eleitoral e quando já haviam eles 

sido proclamados eleitos, determinado a CASSAÇÃO DOS SEUS REGISTROS. 

 

Ora, como se percebe, as situações são completamente distintas, não 

havendo como ser aplicado ao caso concreto a regra acima citada. 

 

Isso porque, como é cediço, eventual indeferimento do registro de 

candidatura diz respeito à falta das condições de elegibilidade ou da incidência 

de alguma causa de inelegibilidade, o que é auferido quando do processamento 
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do requerimento de registro de candidatura, nos moldes do rito especialmente 

delineado pela legislação eleitoral.  

 

A situação, portanto, é completamente distinta da eventual cassação de 

registro/diploma, por ação autônoma, como bem distingue o próprio art. 195 da 

mesma Resolução TSE n. 23.611/2019, senão vejamos: 
 

Art. 195. Serão computados como anulados sub judice os votos dados 

a chapa que contenha candidato cujo registro: 

I - no dia da eleição, se encontre: 
a) indeferido, cancelado ou não conhecido por decisão que tenha 

sido objeto de recurso, salvo se já proferida decisão colegiada pelo 

Tribunal Superior Eleitoral; 

b) cassado, em ação autônoma, por decisão contra a qual tenha 

sido interposto recurso com efeito suspensivo (Código Eleitoral, art. 

257). 

Ora, registro indeferido não é o mesmo que registro cassado, sobretudo 

porque, por razões óbvias, somente se cassa o que já foi deferido. 

 

Nesse sentido, aliás, entendeu esse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral 

de Pernambuco, em decisão RECENTÍSSIMA: 

 
ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. 

APRECIAÇÃO COLEGIADA. TUTELA ANTECIPADA 

ANTECEDENTE. CANDIDATURA CASSADA. SUSPENSÃO DAS 

DIPLOMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DOTADO DE 

EFEITO SUSPENSIVO  

1. Não compete ao juiz eleitoral o conhecimento e julgamento da tutela 

antecipada antecedente, posto que a jurisdição quanto às questões 

tratadas na ação de investigação judicial eleitoral esgotou-se quando 

da prolação da sentença e o recurso interposto contra tal decisão fora 

distribuído à Corte Eleitoral e ainda pende de julgamento. 2. Tutela 

antecipada que se denominou antecedente enverga na verdade tutela 

incidental a juiz manifestamente incompetente, porque não poderia o 

juiz a quo remover por via oblíqua, ainda que a pretexto de provimento 
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de urgência antecipatório do art. 300 do CPC, efeito suspensivo de 
recurso sob a jurisdição do Tribunal. 3. Não poderia a autoridade 

impetrada conhecer da tutela provisória de urgência, na espécie de 

tutela antecipada, porquanto a competência para conhecer a tutela 

provisória é do Tribunal à luz do art. 299, parágrafo único do CPC. 4. 

Em regra, os recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo, 

a teor o art. 257 do Código Eleitoral, todavia o §2 do caput insere 

exceção à regra para as hipóteses de cassação de registro, 
afastamento do titular e perda de mandato eletivo. 5. Das locuções do 

art. 257, §2, do Código Eleitoral, art. 195, I, b, e art. 220 da Resolução 

23.611/2019, pode-se deduzir que a totalização dos votos e forma de 

computá-los – in casu, anulados sub judice – não implica na proibição 

de diplomação de candidato que tivera registro deferido mas 

posteriormente cassado em data anterior ao dia da eleição. 6. Não se 

vislumbra nenhuma antinomia entre as normas do Código Eleitoral e 

da Resolução TSE 23.611/2019: a suspensividade legal do recurso 
ordinário interposto contra decisão de cassação de registro, prescrito 

no art. 257, §2º do Código Eleitoral, não é contrariada pelo art. 220 da 

Resolução, que veda a diplomação apenas dos candidatos com 

registros indeferidos, isto é, aqueles que não reuniram as condições de 

elegibilidade ou apresentaram causa de inelegibilidade. 7. Não há que 
se confundir indeferimento do registro com cassação de registro, 
que refletem situações jurídicas distintas, nem tampouco pode se 
valer do critério de totalização de votos prescrito em Resolução 
pelo TSE – que classifica os votos do candidato cassado como 
anulados sub judice - para afastar, nesta fase processual, o 
resultado das eleições, sob pena de interpretação contrária à lei. 
8. Precedentes do TSE: Mandado de Segurança nº 060199563, 

Relator Ministro Sérgio Banhos, DJE - Diário da Justiça Eletrônica, 

Data 25/06/2020. 9. Liminar concedida para determinar a diplomação 

dos candidatos impetrantes. ACORDAM os membros do Tribunal 
Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade, CONCEDER A 

LIMINAR para cassar a decisão proferida na Tutela Antecipada 

Antecedente nº 0600525-75.2020.6.17.0057 e determinar a 

diplomação dos Impetrantes, devendo ser intimado, em caráter de 

urgência, o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral da 57ª Zona Eleitoral de 

Arcoverde/PE, Dr. Draulternani Melo Pantaleão para cumprimento 

desta decisão até o dia 18 de dezembro de 2020 (art. 2 1 8 d a R e s o 
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l u ç ã o n º 2 3 . 6 1 1 / 2 0 1 9 ) . R e c i f e , 1 7 / 1 2 / 2 0 2 0 Relator 
RODRIGO CAHU BELTRAO (MS 0600294-48.2020.6.17.0057, 

Relatoria Des. Rodrigo Cahú Beltrão, Julgamento em 17/12/2020) 

(grifos nossos) 

 

Na ocasião, assim brilhantemente discorreu o Eminente Desembargador 

Relator: 

“(...) Quanto ao juízo de mérito exercido pelo juiz eleitoral, também 

entendo ter incorrido a decisão em manifesta ilegalidade. Em regra, os 
recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo, a teor o art. 

257 do Código Eleitoral, todavia o §2 do caput insere exceção à regra 

para as hipóteses de cassação de registro, afastamento do titular e 

perda de mandato eletivo, conforme locução da norma: § 2 O recurso 

ordinário interposto contra decisão proferida por juiz o eleitoral ou por 

Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, 

afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo 

Tribunal competente com efeito suspensivo. Destaco que tal exceção 
à regra foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.165 de 

2015. O destaque é necessário porque o magistrado a quo citou em 

sua decisão dois acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral de casos 

julgados 2009 e 2012, portanto processos anteriores à vigência da 

mencionada lei que não se prestam como precedentes para solução 

da questão. Por seu turno, a intepretação dada pela decisão quanto à 

Resolução TSE 23.611/2019 também não fora a mais adequada. No 
Título IV, Capítulo III, da Resolução 23.611/2019, que disciplina 
sobre diplomação, o Art. 220 prescreve: “Não poderá ser 
diplomado, nas eleições majoritárias ou proporcionais, o 
candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que sub 
judice”. Não é o caso dos autos. Impetrantes tiveram registro de 
candidatura deferido. Somente depois, em ação autônoma de 
investigação judicial eleitoral os Impetrantes tiveram o registro 
cassado por sentença pendente de recurso. Já no Título III da 
resolução mencionada, que trata da apuração e totalização das 

eleições, o art. 195, I, b, disciplina: Art. 195. Serão computados como 

anulados sub judice os votos dados a chapa que contenha candidato 

cujo registro: I - no dia da eleição, se encontre: a) indeferido, cancelado 
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ou não conhecido por decisão que tenha sido objeto de recurso, salvo 
se já proferida decisão colegiada pelo Tribunal Superior Eleitoral; b) 

cassado, em ação autônoma, por decisão contra a qual tenha sido 

interposto recurso com efeito suspensivo (Código Eleitoral, art. 257). 

Das locuções dos dispositivos acima citados, art. 257, §2, do Código 

Eleitoral, art. 195, I, b, e art. 220 da Resolução 23.611/2019, pode-se 

deduzir, sem grandes esforços, que a totalização dos votos e forma 
de computá-los – in casu, anulados sub judice – não implica na 
proibição de diplomação de candidato que tivera registro deferido 
mas posteriormente cassado em data anterior ao dia da eleição. 

Não vislumbro nenhuma antinomia entre as normas do Código Eleitoral 

e da Resolução TSE 23.611/2019: A suspensividade legal do recurso 

ordinário interposto contra decisão de cassação de registro, prescrito 

no art. 257, §2º do Código Eleitoral, não é contrariada pelo art. 220 da 

Resolução, que veda a diplomação apenas dos candidatos com 

registros indeferidos, isto é, aqueles que não reuniram as condições de 
elegibilidade ou apresentaram causa de inelegibilidade. Com efeito, 

sobre a imperiosidade do art. 257, §2º do Código Eleitoral diante de 

formulação de pedido de tutela provisória de urgência, faço referência 

ao Mandado de Segurança nº 060199563, de Relatoria do Min. Sergio 

Silveira Banhos, publicado em junho do corrente ano: MANDADO DE 

SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. NEGAÇÃO DO DIPLOMA. MANIFESTA ILEGALIDADE. 

CONCESSÃO. 1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, em exame 
colegiado de pedido de tutela de urgência formalizado em sede de 

ação de investigação judicial eleitoral, sustou a diplomação do 

impetrante, que havia sido eleito ao cargo de deputado federal no pleito 

de 2018. 2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido 

da excepcionalidade do manejo de mandado de segurança em face de 

decisão judicial, salvo quando presentes teratologia ou manifesta 

ilegalidade. 3. É manifestamente ilegal a decisão que, em ação eleitoral 
processada sob o rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90, antecipa 

o resultado prático do feito, com a negação imediata do diploma do 

candidato, antes mesmo da instrução processual. 4. "A concessão de 

tutela antecipada em sede de AIME, antes da apresentação de defesa, 

impossibilitando a posse do impugnado no cargo, não se coaduna com 

as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório" (AgR–AC 725–34, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 
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23.6.2010). 5. Segundo o ordenamento vigente (art. 257, § 2º, do 
Código Eleitoral), o recurso ordinário contra decisão proferida por juiz 

eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de 

registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será 

recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo. Se a própria 

decisão final do Tribunal de origem não produziria efeitos imediatos, 

com muito mais razão a tutela provisória de urgência seria 

absolutamente inadequada para tanto. 6. A aplicação das regras do 
processo civil comum, que se subordina à compatibilidade sistêmica, 

não viabiliza o uso da tutela de urgência na forma que implementada 

na origem, uma vez que o § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil 

é categórico ao estipular que "a tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão", risco presente nos casos da 

negação do diploma e do consequente impedimento ao exercício do 

mandato. Ordem concedida. Agravo regimental prejudicado. (Mandado 
de Segurança nº 060199563, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira 

Banhos, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 125, Data 

25/06/2020) Sendo assim, desacertada a decisão da primeira instância 

que vulnerou os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 

Não há que se confundir indeferimento do registro com cassação de 

registro, que refletem situações jurídicas distintas, nem tampouco pode 

se valer do critério de totalização de votos prescrito em Resolução pelo 

TSE – que classifica os votos do candidato cassado como anulados 
sub judice - para afastar, nesta fase processual, o resultado das 

eleições, sob pena de interpretação contrária à lei. Pelas razões 

expostas, estão claros os relevantes fundamentos do writ, assim como, 

ante a possibilidade de resultar ineficaz a medida caso deferida ao final 

do tramite processual, sobretudo porque a data limite para diplomação 

se encerra amanhã, 18/12/2020, entendo preenchidos os requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada.” (grifos nossos) 

 

Ora, a norma prevista no art. 220 da Resolução TSE 23.611/2019, como 

se percebe, não pode ser aplicada ao caso concreto, ante a não subsunção 

destes à referida previsão legal, sendo igualmente impossível a interpretação 

extensiva desta, por se tratar de norma restritiva de direitos, devendo, portanto, 

ser interpretada restritivamente. 
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Sendo assim, impossível é a manutenção da ordem que determinou fosse 

sustada a diplomação dos Autores, ante a inexistência de previsão legal nesse 

sentido, o que impõe a SUSPENSÃO da decisão combatida nesse ponto, com a 

consequente concessão da tutela ora pleiteada. 

 

III.II.II - OS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA 
DA QUAL RESULTE CONDENAÇÃO DE CASSAÇÃO DE REGISTRO NÃO 

SE VERIFICAM ENQUANTO SOBREVIER RECURSO DE NATUREZA 
ORDINÁRIA – DO NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO DA DIPLOMAÇÃO 

POR TUTELA PROVISÓRIA 
 

Em seu art. 257, caput, o Código Eleitoral estabelece qual "os recursos 
eleitorais não terão efeito suspensivo".  

 Ocorre que, o mesmo dispositivo legal apresenta exceção expressa à 

regra prevista no caput, estipulado, em seu §2º que: 

 
Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. [...] 

§ 2o O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz 
eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de 

registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será 

recebido pelo Tribunal competente com efeito 

suspensivo.  (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 

Outrossim, a LC 64/1990 prevê que: 

 
Art. 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por 
órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á 

negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo 

o diploma,  se já expedido. 

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, 

independentemente da apresentação de recurso, deverá ser 

comunicada, de imediato, ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da 

Justiça Eleitoral competente para   o   registro   de   candidatura   e   
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expedição   de    diploma    do réu. (Incluído pela Lei Complementar nº 
135, de 2010) 

 

Ademais, o próprio TSE já entendeu que a execução da decisão, a qual 

guarda estreita relação com o  efeito suspensivo, apenas ocorre após o 

esgotamento das instâncias ordinárias, (Nesse sentido: Recurso Especial 

Eleitoral nº 13925, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 28/11/2016.). 

 

Tem-se, igualmente, patente a impossibilidade de concessão de tutela 

provisória para a suspensão da diplomação: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGAÇÃO DO DIPLOMA. 
MANIFESTA ILEGALIDADE. CONCESSÃO. 1. O Tribunal Regional 

Eleitoral de Sergipe, em exame colegiado de pedido de tutela de 

urgência formalizado em sede de ação de investigação judicial 

eleitoral, sustou a diplomação do impetrante, que havia sido eleito ao 

cargo de deputado federal no pleito de 2018. 2. A jurisprudência do 

Tribunal Superior Eleitoral é no sentido da excepcionalidade do manejo 

de mandado de segurança em face de decisão judicial, salvo quando 

presentes teratologia ou manifesta ilegalidade. 3. É manifestamente 
ilegal a decisão que, em ação eleitoral processada sob o rito do 
art. 22 da Lei Complementar 64/90, antecipa o resultado prático do 
feito, com a negação imediata do diploma do candidato, antes 
mesmo da instrução processual. 4. "A concessão de tutela 
antecipada em sede de AIME, antes da apresentação de defesa, 
impossibilitando a posse do impugnado no cargo, não se coaduna 
com as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do 
contraditório" (AgR–AC 725–34, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 
23.6.2010). 5. Segundo o ordenamento vigente (art. 257, § 2º, do 

Código Eleitoral), o recurso ordinário contra decisão proferida por juiz 

eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de 

registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será 

recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo. Se a própria 

decisão final do Tribunal de origem não produziria efeitos imediatos, 
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com muito mais razão a tutela provisória de urgência seria 
absolutamente inadequada para tanto. 6. A aplicação das regras do 
processo civil comum, que se subordina à compatibilidade 
sistêmica, não viabiliza o uso da tutela de urgência na forma que 
implementada na origem, uma vez que o § 3º do art. 300 do Código 
de Processo Civil é categórico ao estipular que "a tutela de 
urgência de natureza antecipada não será concedida quando 
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão", risco 
presente nos casos da negação do diploma e do consequente 
impedimento ao exercício do mandato. Ordem concedida. Agravo 

regimental prejudicado. (Mandado de Segurança nº 060199563, 

Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - 

Diário de justiça eletrônico, Tomo 125, Data 25/06/2020) (grifos 

nossos) 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO 

ELEITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AIJE. SUSPENSÃO DA 

DIPLOMAÇÃO DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO 

DA SEGURANÇA PARA REVOGAR OS EFEITOS DA TUTELA DE 
URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. 

1. A eleição pelo voto popular gera a presunção de legitimidade 

para o exercício do mandato, a qual somente pode ser afastada após 

exaurimento do procedimento legal previsto para a cassação do 

registro ou do diploma, com respeito ao princípio do devido processo 

legal; 

2. Apenas por meio de um título judicial formado com 
obediência às regras procedimentais previstas em lei, fundado em 
juízo de certeza, poderá o impetrante perder o direito líquido e 
certo a ser diplomado e tomar posse no respectivo cargo, 
prerrogativa que lhe foi concedida pelo resultado das urnas, não 
possuindo essa aptidão a decisão interlocutória, de natureza 
precária, fundada apenas em juízo de probabilidade, como a que 
ora se analisa. 
3. Segurança concedida. (TRE-PA – MS: 31658 BELÉM – PA, 
Relator: LUZIMARA COSTA MOURA CARVLAHO, Data de 

Julgamento: 27/04/2017, Data de Publicação: DJE – Diário da Justiça 

Eletrônico, Tomo 66, Data 04/05/2017, Página 38) 
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ELEIÇÕES 2016. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO 
ELEITO PARA O CARGO DE VEREADOR. DECISÃO LIMINAR EM 
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO QUE 
CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A 
EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DO IMPETRANTE. 
INCOMPATIBILIDADE DO INSTITUTO DA ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA COM AS AÇÕES QUE VISAM À CASSAÇÃO DO 
REGISTRO DE  CANDIDATURA OU DO DIPLOMA. CONCESSÃO 
DA SEGURANÇA PARA REVOGAR A TUTELA DE URGÊNCIA 
CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. (MS – Mandado de 

Segurança n. 48507 – Comendador Levy Gasparian/RJ, Relator 

Desembargador Marco José Mattos Couto, julgado em 31.1.2017).  

 

Desse modo, tem-se patente a ilegalidade da parte da decisão que se 

pretende sustar, pois concedeu equivocadamente a antecipação da aplicação 

dos efeitos da decisão proferida monocraticamente, em primeira instância, nos 

autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 0600679-53.2020.6.17.0038, 

para suspender a diplomação dos Autores. 

 

II.II.III – DOS OBSTÁCULOS À IMEDIATA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – 
EVIDENTE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA 

 
 No caso em comento, apenas para deixar evidentes os motivos que 

justificam a ausência de imediata interposição de recurso, o que, por si só, 

suspenderia a eficácia da decisão ora combatida, destacam, desde logo, os 

Autores que trata-se de processo em que vários foram os fatos articulados, que 

conta com mais de 1.100 (um mil e cem) páginas, em que fora realizada 

audiência de instrução e julgamento com duração de cerca de 06 (seis) horas, 

ocasião em que foram ouvidas inúmeras testemunhas e denegadas várias das 

provas de defesa requeridas. 

 

 Ademais, como dito alhures, foram suprimidos direitos das partes, tendo 

o Douto Julgador indeferido pedidos formulados na assentada, bem como 

determinado a elaboração de razões finais de forma imediata e orais. 
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 A ata da audiência realizada no dia 17/12/2020, contudo, ainda não se 

encontra disponível no PJE (havendo notícia oficiosa de que houve problemas 

técnicos e se convocou a área técnica do TRE-PE para auxiliar), não sendo 

possível aos Autores a impugnação do conteúdo ali discutido e/ou utilização de 

eventual depoimento que lhes fora favorável. 

 

 Há omissões e contradições na decisão, outrossim,  que merecem ser 

expurgadas pela via dos embargos, estando em  análise sua viabilidade (a 

decisão foi de ontem à noite). 

 

 Compelir os Autores a interpor recurso eleitoral em face da sentença 

apenas para a concessão de efeito suspensivo, quando  se alemja por ora 

suspender parcialmente a trecho que SEQUER PODERIA CONSTAR no 

decisum é um contrassenso,  VERDADEIRO ABSURDO e feriria os princípios 

do devido processo  legal, da ampla defesa e do contraditório, constituindo 

verdadeiro estrangulamento dos meios de defesa. 

 

 Sobretudo quando se leva em consideração que em razão do recesso 

forense próximo, sendo perfeitamente possível, portanto, que a sua defesa seja 

realizada de forma ampla, abordando todas as questões preliminares e de mérito 

que envolvem a matéria. 

 

 Isso, por óbvio, deve ser sopesado por esse Egrégio Tribunal, sobretudo 

para analisar o cabimento e a excepcionalidade da medida que se pretende 

obter. 

   

IV - DOS PEDIDOS 
 

Ante o exposto, requer, seja analisado de forma  imediata, pelo insigne e 

Eminente Desembargador Relator a viabilidade e suporte legal a conceder a 

tutela de urgência antecedente perseguida, SUSTANDO a parte da decisão 
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prolatada pelo Juiz da 38ª Zona Eleitoral de Pernambuco que determinou a 

suspensão da diplomação dos Autores, QUE OCORRERÁ NO DIA DE HOJE 

(18/12/20), ÀS 17H, até que seja interposto recurso eleitoral dotado de efeito 

suspensivo ope legis, dentro do prazo legal, cientificado, de imediato, não 

somente aquele Juízo para as providências necessárias, bem como a notificação 

dos aqui  também  arrolados – os Autores da Investigação - a AIJE  - proposta, 

para todos os fins e efeitos legais, inclusive de eventual manifestação. 

  

No mérito, que seja ratificada a tutela de urgência, SUSTANDO-SE, em 

definitivo, a parte da decisão prolatada pelo MM Juiz da 38ª Zona Eleitoral de 

Pernambuco, no ponto em que determinou a suspensão da diplomação dos 

Requerentes da presente Tutela. 

 

Pede deferimento. 

Recife, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

Leucio de Lemos Filho Bruna Lemos T. F. de Lira 

OAB-PE 5.807 

 

Júlio Tiago Carvalho Rodrigues 
OAB-PE 23.610 

 

Mauro C. Loureiro Pastick 
OAB-PE 27.547 

OAB-PE 33.660 

 

Eduardo Lyra Porto de Barros 
OAB-PE 23.468 

 

Paulo Roberto de Carvalho Maciel 
OAB-PE 20.836 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

SECRETARIA JUDICIÁRIA

 

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

Processo nº  0601077-17.2020.6.17.0000  

 

 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E VERIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

 

                                                         

 que, em   18/12/2020 14:35:07, o Processo Judicial Eletrônico - PJeCERTIFICO
procedeu à distribuição dos autos, por prevenção, ao(à) Exmo(a) Sr.(a) Des.(a.) RODRIGO
CAHU BELTRAO, com base nas informações  inseridas no sistema.

Em consulta ao sistema eletrônico desta Justiça especializada (PJE, verificou-se que o
Recurso Eleitoral 0600274-17.2020.6.17.0038 - PJE, de relatoria do Exmo.(a)  Sr.(a) Des.(a) 

 RODRIGO CAHU BELTRAO, foi o primeiro processo originário do município Joaquim Nabuco,
nas eleições de 2020, conferindo ao seu relator e sucessores a prevenção dos demais
processos que tenham o condão de alterar resultado do referido pleito, nos termos do art. 260

 do Código Eleitoral c/c o art. 64 da Res.-TSE nº 23.609/2019 e art. 53 da Res.-TSE nº
23.608/2019.

, também, que  dos requerentes nos autos.CERTIFICO não consta procuração

, por fim, que, em cumprimento ao disposto no § 1º da Portaria TRE-PE nºCERTIFICO
483/2017, que foram verificados os dados de autuação e procedida alterações   no(s)
seguinte(s) campo(s):

 

- Correção das partes e assunto.

Recife, 18 de dezembro de 2020.

 

ELTON WAGNER BARBOSA DA SILVA
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Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

 

 

 

 Joaquim Nabuco -TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) - Processo nº 0601077-17.2020.6.17.0000 -
PERNAMBUCO

[Eleições - Eleição Majoritária, Requerimento]

RELATOR: RODRIGO CAHU BELTRAO

REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO, JOSE LUIZ DE SOUZA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE0005807
Advogado do(a) REQUERENTE: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE0005807
Advogado do(a) REQUERENTE: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE0005807
 

REQUERIDO: AMARO JOSE DA SILVA, LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL JUNIOR, WILSON
RICARDO LINS DE CARVALHO, JUÍZO DA 38ª ZONA ELEITORAL - ÁGUA PRETA

 

 

 

DECISÃO

 

Cuida-se de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM
CARÁTER ANTECEDENTE interposta por ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO,
ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE SOUZA para suspensão parcial de
decisão judicial proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral de
Pernambuco – Água Preta/Joaquim Nabuco, o Sr. RODRIGO RAMOS MELGAÇO.

Narra a exordial que “[a] Coligação Frente Popular de Joaquim Nabuco
(PBS, PROS) e seus candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito do Município, os Srs. Lírio
Ademourdas Oliveiras e Pereiral e Wilson Ricardo Lins de Carvalho, uma vez derrotada
nas urnas das eleições do último dia 15.11.2020, propuseram Ação de Investigação
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Judicial Eleitoral em face da Coligação União por Joaquim Nabuco (PTB, MDB,
SOLIDARIEDADE) e seus candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito do Município, Antônio
Raimundo Barreto Neto e Eraldo de Melo Veloso, além do candidato a Vereador José
Luiz de Sousa e de Wilson Raphael Monteiro da Silva” - id. n.º 13846761.

Prossegue os requerentes aduzindo que “na sentença, o MM. Julgador
deferiu TUTELA DE URGÊNCIA perseguida pelos Investigantes, determinando de
forma irrazoável a SUSPENSÃO DA DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS,
invocando em apoio disso a cassação do registro também deferida na decisão.
Confundiu sua excelência, talvez pouco afeito à matéria eleitoral, indeferimento de
registro com cassação de registro”.

Ao fim, requer a sustação da parte da decisão prolatada pelo MM Juiz da
38ª Zona Eleitoral de Pernambuco, “no ponto em que determinou a suspensão da
diplomação dos Requerentes da presente Tutela”.

É o relatório. Passo a decidir o pedido de tutela provisória de urgência.

Em regra, os recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo, a
teor o art. 257 do Código Eleitoral, todavia o §2 do caput insere exceção à regra para as
hipóteses de cassação de registro, afastamento do titular e perda de mandato eletivo,
conforme locução da norma:

§ 2  O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoralo

ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro,
afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo
Tribunal competente com efeito suspensivo.

No Título IV, Capítulo III, da Resolução 23.611/2019, que disciplina sobre
diplomação, o Art. 220 prescreve: “Não poderá ser diplomado, nas eleições majoritárias
ou proporcionais, o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que sub
judice”.

Não é o caso dos autos. Os requerentes tiveram seus registros de
candidaturas deferidos. Somente depois, em ação autônoma de investigação judicial
eleitoral, os requerentes tiveram os registros cassados por sentença pendente de
recurso.

Das locuções dos dispositivos acima citados, art. 257, §2, do Código
Eleitoral, art. 220 da Resolução 23.611/2019, pode-se deduzir, sem grandes esforços,
que a cassação do registro em única instância não implica na proibição de diplomação
de candidato que tivera registro deferido mas posteriormente cassado antes da data da
diplomação.

A suspensividade legal do recurso ordinário interposto contra decisão de
cassação de registro, prescrito no art. 257, §2º do Código Eleitoral, não é contrariada
pelo art. 220 da Resolução, que veda a diplomação apenas dos candidatos com
registros indeferidos, isto é, aqueles que não reuniram as condições de elegibilidade ou
apresentaram causa de inelegibilidade.

Num. 13877511 - Pág. 2



Na mesma linha, prescreve o art. 15 da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 15.  Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão
colegiado  que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado
registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se
já expedido. 

Com efeito, sobre a imperiosidade do art. 257, §2º do Código Eleitoral
diante de formulação de pedido de tutela provisória de urgência, faço referência ao
Mandado de Segurança nº 060199563, de Relatoria do Min. Sergio Silveira Banhos,
publicado em junho do corrente ano:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. NEGAÇÃO DO DIPLOMA. MANIFESTA ILEGALIDADE.
CONCESSÃO. 

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, em exame colegiado de pedido
de tutela de urgência formalizado em sede de ação de investigação judicial
eleitoral, sustou a diplomação do impetrante, que havia sido eleito ao cargo
de deputado federal no pleito de 2018. 

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido da
excepcionalidade do manejo de mandado de segurança em face de
decisão judicial, salvo quando presentes teratologia ou manifesta
ilegalidade.

3. É manifestamente ilegal a decisão que, em ação eleitoral processada
sob o rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90, antecipa o resultado
prático do feito, com a negação imediata do diploma do candidato, antes
mesmo da instrução processual. 

4. "A concessão de tutela antecipada em sede de AIME, antes da
apresentação de defesa, impossibilitando a posse do impugnado no cargo,
não se coaduna com as garantias do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório" (AgR–AC 725–34, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE
de 23.6.2010). 

5.           Segundo o ordenamento vigente (art. 257, § 2º, do Código
Eleitoral), o recurso ordinário contra decisão proferida por juiz
eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de
registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será
recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo. Se a
própria decisão final do Tribunal de origem não produziria efeitos
imediatos, com muito mais razão a tutela provisória de urgência seria
absolutamente inadequada para tanto. 

6.           A aplicação das regras do processo civil comum, que se
subordina à compatibilidade sistêmica, não viabiliza o uso da tutela de
urgência na forma que implementada na origem, uma vez que o § 3º
do art. 300 do Código de Processo Civil é categórico ao estipular que
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"a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão",
risco presente nos casos da negação do diploma e do consequente
impedimento ao exercício do mandato.  Ordem concedida. Agravo
regimental prejudicado.

(Mandado de Segurança nº 060199563, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 125,
Data 25/06/2020)

 

Acrescento, ainda, que na data de ontem, em decisão unânime, o Tribunal
Regional Eleitoral julgou caso semelhante, no sentido de dar vigência à regra de que
atribui efeito suspensivo a sentença de cassação de registro, conforme ementa abaixo
transcrita:

 

ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. APRECIAÇÃO
COLEGIADA. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CANDIDATURA
CASSADA. SUSPENSÃO DAS DIPLOMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO 1. Não compete ao juiz
eleitoral o conhecimento e julgamento da tutela antecipada antecedente,
posto que a jurisdição quanto às questões tratadas na ação de investigação
judicial eleitoral esgotou-se quando da prolação da sentença e o recurso
interposto contra tal decisão fora distribuído à Corte Eleitoral e ainda pende
de julgamento. 2. Tutela antecipada que se denominou antecedente
enverga na verdade tutela incidental a juiz manifestamente incompetente,
porque não poderia o juiz a quo remover por via oblíqua, ainda que a
pretexto de provimento 13 de urgência antecipatório do art. 300 do CPC,
efeito suspensivo de recurso sob a jurisdição do Tribunal. 3. Não poderia a
autoridade impetrada conhecer da tutela provisória de urgência, na espécie
de tutela antecipada, porquanto a competência para conhecer a tutela
provisória é do Tribunal à luz do art. 299, parágrafo único do CPC. 4. Em
regra, os recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo, a teor o
art. 257 do Código Eleitoral, todavia o §2 do caput insere exceção à regra
para as hipóteses de cassação de registro, afastamento do titular e perda
de mandato eletivo. 5. Das locuções do art. 257, §2, do Código Eleitoral,
art. 195, I, b, e art. 220 da Resolução 23.611/2019, pode-se deduzir que a
totalização dos votos e forma de computá-los – in casu, anulados sub
judice – não implica na proibição de diplomação de candidato que tivera
registro deferido mas posteriormente cassado em data anterior ao dia da
eleição. 6. Não se vislumbra nenhuma antinomia entre as normas do
Código Eleitoral e da Resolução TSE 23.611/2019: a suspensividade legal
do recurso ordinário interposto contra decisão de cassação de registro,
prescrito no art. 257, §2º do Código Eleitoral, não é contrariada pelo art.
220 da Resolução, que veda a diplomação apenas dos candidatos com
registros indeferidos, isto é, aqueles que não reuniram as condições de
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elegibilidade ou apresentaram causa de inelegibilidade. 7. Não há que se
confundir indeferimento do registro com cassação de registro, que refletem
situações jurídicas distintas, nem tampouco pode se valer do critério de
totalização de votos prescrito em Resolução pelo TSE – que classifica os
votos do candidato cassado como anulados sub judice - para afastar, nesta
fase processual, o resultado das eleições, sob pena de interpretação
contrária à lei. 8. Precedentes do TSE: Mandado de Segurança nº
060199563, Relator Ministro Sérgio Banhos, DJE - Diário da Justiça
Eletrônica, Data 25/06/2020. 9. Liminar concedida para determinar a
diplomação dos candidatos impetrantes. ACORDAM os membros do
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade, CONCEDER
A LIMINAR para cassar a decisão proferida na Tutela Antecipada
Antecedente nº 0600525-75.2020.6.17.0057 e determinar a diplomação dos
Impetrantes, devendo ser intimado, em caráter de urgência, o Exmo. Sr.
Juiz Eleitoral da 57ª Zona Eleitoral de Arcoverde/PE, Dr. Draulternani Melo
Pantaleão para cumprimento desta decisão até o dia 18 de dezembro de
2020 (art. 2 1 8 d a R e s o 14 l u ç ã o n º 2 3 . 6 1 1 / 2 0 1 9 ) . R e c i f e ,
1 7 / 1 2 / 2 0 2 0 Relator RODRIGO CAHU BELTRAO (MS
0600294-48.2020.6.17.0057, Relatoria Des. Rodrigo Cahu  Beltrão,
Julgamento em 17/12/2020) (grifos nossos)

Não há que se confundir  com indeferimento do registro cassação de
 que refletem situações jurídicas distintas, para afastar, nesta fase processual,registro,

o resultado das eleições, sob pena de interpretação contrária à lei.

Nessa fase, dada a irreversibilidade da medida, opto por prestigiar o
resultado das urnas, sem menosprezar os fatos apurados na AIJE que geraram a
sentença de procedência da mesma, mas que serão conhecidas e julgadas pelo
Tribunal quando a este devolvida a matéria por meio de eventual recurso ordinário.

Pelas razões expostas, estão claros os relevantes fundamentos da
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE,
assim como, ante a possibilidade de resultar ineficaz a medida caso deferida ao final do
tramite processual, sobretudo ante o calendário de diplomação e posse que se
avizinha, entendo preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da liminar
pleiteada.

Ante o exposto,  para cassar a decisão proferida eCONCEDO A LIMINAR
determinar a diplomação dos requerentes, devendo ser intimado, em caráter de
urgência, o Exmo.  Sr. Juiz Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral de Pernambuco – Água
Preta/Joaquim Nabuco para cumprimento desta decisão.

Citem-se os requeridos para resposta no prazo legal. 

Recife, 18 de dezembro de 2020.

 

RODRIGO CAHU BELTRÃO
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Desembargador Eleitoral
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

 

 

 

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) - 0601077-17.2020.6.17.0000 - Joaquim Nabuco
-  P E R N A M B U C O
RELATOR(A): DESEMBARGADO(A) RODRIGO CAHU BELTRAO
REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO,
J O S E  L U I Z  D E  S O U Z A
REQUERIDO: AMARO JOSE DA SILVA, LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL
JUNIOR, WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO, JUÍZO DA 38ª ZONA ELEITORAL -
ÁGUA PRETA   

 

 

INTIMAÇÃO

 

A s s u n t o :  D e c i s ã o  L i m i n a r
                      

         Senhor(a)  Juiz(a) da 38ª Zona Eleitoral:

              Em cumprimento à determinação, comunico decisão liminar exarada nos autos do Processo nº
, da relatoria do Exmo. Sr. Desembargador RODRIGO CAHU BELTRAO e0601077-17.2020.6.17.0000

solicito a V. Exa. a adoção de providências necessárias ao seu cumprimento, nos termos do inciso I do art.
35 da Lei nº 4.737 (Código Eleitoral).

       Segue(m) anexa(s), a referida decisão liminar.

       Recife, 18 de dezembro de 2020.

   ELTON WAGNER BARBOSA DA SILVA
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais (CRIP)
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 TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) - 0601077-17.2020.6.17.0000 - Joaquim Nabuco - PERNAMBUCO 
RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) RODRIGO CAHU BELTRAO

REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, ERALDO DE MELO VELOSO, JOSE LUIZ DE SOUZA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE0005807
Advogado do(a) REQUERENTE: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE0005807
Advogado do(a) REQUERENTE: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE0005807

REQUERIDO: AMARO JOSE DA SILVA, LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL JUNIOR, WILSON
RICARDO LINS DE CARVALHO, JUÍZO DA 38ª ZONA ELEITORAL - ÁGUA PRETA

Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:

 

CERTIDÃO

 

Aos , certifico que foi enviada a decisão liminar para a 38ª ZE/PE,18 de dezembro de 2020
através do SEI nº 0033493-46.2020.6.17.8000.

 

  

ELTON WAGNER BARBOSA DA SILVA,

Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
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