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SENTENÇA
 

 
 

EMENTA: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2020. MUNICÍPIO DE
B O A  V E N T U R A .  C A N D I D A T O S  A
P R E F E I T O  E  V I C E - P R E F E I T O .
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. ALEGAÇÃO
DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS
PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO. 
 
 

I. DO RELATÓRIO
 

Vistos etc.
 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE proposta por
Coligação “Boa Ventura para Todos” em face de Talita Lopes dos Santos, André Lacerda,
Manoel Vital Neto e Maria Leonice Lopes Vital.
 

Argumenta a autora que a prefeita à época, sra. Maria Leonice, por apoiar a
candidata Talita durante a campanha eleitoral, teria utilizado-se da máquina administrativa
para (a) perfurar poços, (b) doar materiais de construção, (c) utilizar as máquinas do PAC
para construção de reservatórios, (d) doar dinheiro e cestas básicas em troca de votos, (e
contratação de servidores, tudo isto, em troca de votos. Além disto, o senhor Manoel Vital
estaria (f) intimidando os servidores da prefeitura, ameaçando-os de exoneração caso
não apoiassem a candidatura da sra. Talita, bem como teria (g) oferecido R$ 2.000,00
para o cidadão Tiago Guimarães para que este modificasse seu apoio político em prol da
candidatura da coligação da candidata investigada.”.
 

Antes mesmo da citação dos investigados, os investigantes atravessarem
petição no evento id. 38254702, em que formularam pedido de determinação de busca e
apreensão de bens. Tal medida foi indeferida no evento id. 38492459.
 

Devidamente citados, os investigados apresentaram suas defesas nos
eventos id. 38687211, 38687225, 38687232, afirmando que as acusações se baseiam em
suposições ou alegações infundadas formuladas por terceiros. Sustentam que a
perfuração do poço feita pelo sr. Francisco Sales foi feita com recursos próprios, não
tendo nenhuma participação no fato. A sra. Anezinha seria correligionária do candidato
que disputava as eleições com a sra. Talita Lopes, não tendo ocorrido nenhuma tentativa
de captação de seu voto. Quanto ao senhor Samuel, este sequer seria eleitor de Boa
Ventura, não lhe tendo sido oferecido nenhum benefício por parte dos investigados.
Quanto a “Bastião Peba”, que teria sido procurado por “Cosminho”, afirmam que este não
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exerce nenhuma função nem fala em seu nome. Por fim, afirmam que o sr. Tiago
Guimarães teria sido induzido a fazer as afirmações no áudio gravada pelo candidato a
vereador “Micôca”, não tendo ocorrido a oferta de R$ 2.000,00 para que este mudasse
seu apoio político.
 

Os investigados, por sua vez, apresentaram petição no evento id. 40588173
em que pediram a realização de prova pericial nos arquivos de áudio que acompanhavam
a presente AIJE. Tal pedido foi, igualmente, indeferido no evento id. 42350988.
 

No evento id. 78108445 foi proferida decisão que dispensou a colheita do
depoimento pessoal dos investigados na audiência de instrução e julgamento e indeferiu
questão de ordem ligada à alegação de decadência por não inclusão na demanda de
litisconsortes passivos necessários.
 

No evento id. 80515933 foi juntado aos autos cópia do processo de Inquérito
Policial nº 0600391-50.2020.6.15.0042.
 

Juntada do termo de audiência no evento id. 81077803, bem como dos
vídeos respectivos a partir do evento id. 81286016. Durante a audiência, realizada no dia
03 de março de 2021, foi delimitado o escopo da demanda, conforme se denota no
primeiro vídeo, a partir de 6’00’’, elencando-se cinco fatos a serem esclarecidos, a saber:
(a) Abuso do poder econômico na utilização de máquinas da prefeitura para a construção
do poço para “Sales Boi”, (b) Oferta em dinheiro à sra. “Anezina” em troca de seu voto, (c)
Oferta de dinheiro e cestas básicas ao sr. “Bastião Peba” em troca de seu voto, (d) Oferta
de R$ 2.000,00 feita ao sr. “Cabelinho” em troca de seu apoio político, (e) Fornecimento
de dinheiro ao sr. “Samuel Lemos” em troca de seu voto. Nenhuma das partes nem o
Ministério Público apresentaram qualquer irresignação quanto a esta delimitação feita
Juízo.
 

Alegações finais apresentadas pelos investigantes, no evento id. 81973004,
reiterando apontamentos lançados na Petição Inicial e acrescentando outros elementos
extraídos da produção da prova oral.
 

Por sua vez, os promovidos juntaram seus memoriais finais, nos eventos id.
81971791 e 81973006, mais uma vez contendo conteúdos semelhantes, reiterando
argumentos lançados nas respectivas defesas e acrescentando outros atinentes à
produção da prova em audiência.
 

Por fim, o Ministério Público Eleitoral apresentou seu parecer conclusivo no
evento id. 82284195, opinando pela procedência da demanda, entendendo que ficou
comprovado o abuso de poder político relativo à perfuração de poço em propriedade
privada e à oferta de dinheiro e cestas básicas ao senhor Sebastião Félix Neto. O Parquet
 sugeriu a cassação dos investigados Talita Lopes dos Santos e André Lacerda, bem
como aplicação de multa a estes e à sra. Maria Leonice Lopes Vital.
 

Por fim, vieram-me os autos conclusos para sentença.
 

É o Relatório. Passo a decidir.
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II. DA FUNDAMENTAÇÃO
 

Do Mérito - Introdução conceitual sobre abuso de poder político, abuso
de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
 

A parte autora maneja uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE
fundada em abuso de poder político e econômico, bem como na captação ilícita de
sufrágio.
 

De início, importa discorrer, ainda que brevemente, sobre o que se entende
por esses conceitos e a viabilidade da utilização dessa espécie de ação eleitoral, a fim de
melhor situar o caso concreto perante no feixe normativo presente no nosso ordenamento
jurídico pátrio.
 

A Constituição Federal dispõe a necessidade de se proteger a normalidade e
legitimidade do pleito contra a influência nociva do abuso de poder, com o intuito de
preservar, ao máximo, a vontade do eleitor, nos termos do §9º do art. 14 da CF, in litteris:
 

Art. 14. (…) §9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade
administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida
pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta. (grifado).
 

 
 

A Lei Complementar nº 64/90 foi editada para fazer cumprir o comando
constitucional, passando a dispor em seu articulado:
 

Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários,
abuso do poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de
voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas
pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais. Parágrafo único. A
apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo
terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Publico
Eleitoral poderia representar a Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor
Geral ou Regional, relatando fatos a indicando proves, indícios a circunstancias
a pedir a abertura de investigação judicial pare apurar use indevido, desvio
ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em beneficio de
candidato ou de partido político, obedecido a seguinte rito. (destaquei)
 
 
 

Daí se extrai que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral tem, por objetivo,
impedir e apurar a prática de atos que possam afetar a igualdade dos candidatos em uma
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eleição nos casos de abuso do poder econômico, abuso do poder político ou de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, para resguardar a
legitimidade e lisura das eleições, sendo os responsáveis e partícipes penalizados com a
declaração de inelegibilidade. As hipóteses de seu cabimento são assim resumidas:
 

 
Abuso de poder econômico: é o emprego de recursos financeiros ou

não, materiais e humanos, antes e durante a campanha, com o objetivo de favorecer
determinado candidato ou partido.
 
 

Abuso de poder político: é a utilização indevida da máquina
administrativa em prol de determinado candidato ou partido.
 
 

Abuso de poder no uso do meio de comunicação social: é o uso
excessivo dos meios de comunicação da imprensa escrita, rádio, televisão ou internet.
 

 
O ato abusivo – em qualquer de suas modalidades – que enseja conduta

passível de punição em AIJE é aquele que se reveste de gravidade, conforme a dicção do
inciso XVI do mesmo artigo 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. 
 
 

Além do necessário destaque de que tal inciso foi incluído na LC 64/90 pela
Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, importa dizer que o
exame da potencialidade do ato quanto a sua influência direta no resultado do pleito
cedeu relevância como elemento definidor do abuso, que, em consonância com o
princípio da proporcionalidade, deve-se conformar a partir da própria gravidade das
circunstâncias que caracterizam o ato dito abusivo, tendo em vista o bem jurídico
protegido na AIJE, qual seja, a lisura e normalidade da eleição.
 

Assim, para a aplicação das sanções decorrentes da AIJE, faz-se necessário
que haja abuso de poder político ou econômico por parte do candidato e que este se
revista de gravidade. Sobre o conceito de “gravidade”, colho a lição de Marcos
Ramayana1:
 

Como se nota, é suficiente a comprovação da gravidade dos fatos durante uma
determinada campanha eleitoral. No entanto, a potencialidade lesiva é um
conceito que está englobado dentro da gravidade, o que significa dizer que
uma conduta mínima ou média dentro de uma avaliação probatória não
acarreta a inelegibilidade por abuso do poder econômico ou político.
 
 
 

Visa com tudo isso a lei eleitoral garantir que os candidatos a cargo eletivo
concorram em igualdade de condição, impedindo-se que aquele que tem acesso ao poder
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político (isto é, o já ocupante de cargo eletivo), a maiores ou melhores recursos
financeiros ou aos meios de comunicação possua proeminência na eleição,
descaracterizando o processo democrático.
 

Noutro horizonte, mas ainda navegando nas mesmas águas, encontra-se a
captação ilícita de sufrágio, tida como uma hipótese específica de abuso de poder
econômico, e disposta no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), a seguir:
 

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)
 

 
 

A captação ilícita de sufrágio concretiza-se quando há oferecimento ou
promessa de vantagem 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 voto2. 
 
 

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.
 

Feito esse breve introito, portas abertas à análise do caso concreto e exame
de suas provas, notadamente, para se solucionar as seguintes questões: A) se houve
práticas que configuram abuso do poder político, econômico ou captação ilícita de
sufrágio por parte dos promovidos; B) e se, tendo ocorrido, as circunstâncias fáticas foram
graves, na forma do artigo 22, XVI, da LC 64/90, isto é, se afetou sobremaneira a
legitimidade e normalidade das eleições em curso.
 

 
 

Do Mérito – Análise dos fatos e exame das provas.
 

O cerne da questão trata-se de avaliar se restou devidamente comprovado

Num. 85400009 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO - 23/04/2021 13:14:01
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042313140121000000082223189
Número do documento: 21042313140121000000082223189



algum ou todos os cinco fatos delimitados como controversos, quais sejam, (a) Abuso do
poder econômico na utilização de máquinas da prefeitura para a construção do poço para
“Sales Boi”, (b) Oferta em dinheiro à sra. “Anezina” em troca de seu voto, (c) Oferta de
dinheiro e cestas básicas ao sr. “Bastião Peba” em troca de seu voto, (d) Oferta de R$
2.000,00 feita ao sr. “Cabelinho” em troca de seu apoio político, (e) Fornecimento de
dinheiro ao sr. “Samuel Lemos” em troca de seu voto; assim como, saber se foram
praticados mediante abuso de poder ou captação ilícita de sufrágio, conforme contorno
conceitual anteriormente exposto.
 

Para melhor facilitar a compreensão desta decisão, passo a analisar os fatos
separadamente, assim como fora proposto em audiência.
 

 
 

FATO UM – Escavação de Poço na Propriedade de “Sales Boi”.
 

A coligação autora alega que, no início do mês de setembro, o grupo da atual
prefeita, anunciou diversas adesões do Sr. Francisco Sales de Sousa, conhecido como
“Sales Boi”, da comunidade Lagoa Seca, Zona Rural de Boa Ventura, para a candidatura
de Talita Lopes, ora ré.
 

Afirma a Petição Inicial que “Um dos apoiadores da atual prefeita Leonice
Lopes e de Manoel Vital (Marido Da Prefeita), LEOMAR ALVARENGA, lotado no gabinete
da prefeita, responsável pela propaganda volante da gestão municipal em seu carro de
som, postou na sua rede social Facebook uma foto da referida adesão, com a frase na
imagem reputando o seguinte informe: VENDIDO – DESMORALIZADO – POÇO”, tendo
retirado a publicação momento depois. Acrescentou que “havia a conversa de que a
adesão supramencionada teria sido veiculada através de uma negociação agenciada por
VANDERO, com a promessa de valores em dinheiro e a perfuração de um poço.”
 

Além disso, há nos autos duas gravações em vídeos que merecem atenção.
Primeiro, um vídeo no qual aparece o Sr. Sales Boi à frente de uma máquina de
perfuração de poço em funcionamento dizendo:
 

“3 mil litros, estourou com 3 mil litros por hora, e está só no começo agora!
Estamos aê..., (ele sai e mostra a perfuração do poço acontecendo)”. (id. 
20271771)
 
 
 

Já segunda mostra o Sr. Sales Boi, junto com os quatro promovidos desta
ação, e atrás deles não menos que vinte pessoas, discursando nos seguintes moldes:
 

“Boa noite Boa Ventura, boa noite meus conterrâneos de Boa Ventura! Aqui é
o Sales, de Lagoa Seca, é o rapaz que vem mostrar aos adversários, que não
é um homem sozinho não, para querer benefício só pra ele e para a família
dele não, eu tenho esse povo gente (o vídeo mostra algumas pessoas, dentre
eles crianças). Como vou trabalhar com esse povo do meu lado sem nem ter
um copo d’água para dar a eles? Vocês fiquem com DEUS adversários, vocês
estão derrotados! (Sales sai do vídeo, e a gestora LEONICE LOPES fica
pulando fazendo o V de vitória, juntamente com algumas crianças)” (id.
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20271775)
 

 
 

Pois bem.
 

Pode-se considerar que o conteúdo dos dois vídeos apresentam-se, a priori,
como indícios que apontam para uma possível prática de captação ilícita de sufrágio.
Pesa, sobretudo, em desfavor dos promovidos, o fato deles quatro estarem presentes na
segunda gravação, enquanto o Sr. Sales discursa usando termos como “adversários” e “
trabalhar com este povo ao seu lado”.
 

Entretanto, como todo indício frágil ou infundado, quando estão isolados,
desconectados ou são confrontados por outros mais consistentes, não conseguem evoluir
à formação de uma prova judicial que assegure um convencimento livre e sem ressalvas
do fato que tentam constituir.
 

E essa é hipótese do caso.
 

Primeiramente, quanto ao conteúdo das gravações dos vídeos, o senhor
Francisco Sales de Souza negou, com veemência, que a perfuração dos poços tenha sido
objeto de vantagem prometida pelos promovidos em troca de seu voto (ou de sua família).
E suas afirmações mantiveram-se coerentes nas três oportunidades que foi ouvido
oficialmente. Primeiramente, dirigiu-se ao 1º Ofício de Notas em Itaporanga, no dia
09/11/2020, para firmar uma escritura pública declaratória (id. 38687218) por meio da
qual esclareceu que a mencionada perfuração do poço foi custeada com recursos
próprios. Confira-se:
 

“que vinha acompanhando a campanha eleitoral de Boa Ventura neste ano e
que, juntamente com sua família, resolveu apoiar a candidata a prefeita Talita
Lopes, tendo em vista que todos gostaram do trabalho realizado pela prefeita
Leonice durante sua gestão. Que esse apoio se deu de modo espontâneo. Que
ficou sabendo de boatos criados pela oposição lhe acusando de ter sido “
comprado” pelo grupo da situação em troca da perfuração de um poço. Que
esse boa to é mentiroso. Que pela criação que teve jamais aceitaria receber
valor, bem ou vantagem para apoiar qualquer candidato pois acha que é algo
ilegal. Que o poço perfurado em sua propriedade foi perfurado com recursos
próprios”. (id. 38687218) 
 
 

Em seguida, no dia 23/11/2020, chamado a depor na Delegacia de Polícia
Civil de Itaporanga, afirmou perante o Delegado que:
 

“era oposição da Prefeita; votou por 35 (trinta e cinco) anos no partido que está
denunciando o declarante; nunca foi procurado por ninguém do lado da
candidata Talita oferecendo algum tipo de vantagem em troca de voto; com
relação ao poço que fora perfurado em sua propriedade, o declarante
esclarece que fez um empréstimo, ao que faz juntar a cédula de crédito
bancário referente ao citado empréstimo; diz que tirou uma foto de poço
perfurado quando estourou a água e mandou para um funcionário do Banco do
Nordeste, chamado Sales, alegre, uma vez que, o poço deu vazão de 6 mil
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litros; essa foto que foi utilizada pelo partido de oposição para caluniar o
declarante.” (id. 80515933) 
 
 

Por fim, foi ouvido perante a Justiça Eleitoral, como testemunha indicada pelo
Ministério Público Eleitoral, momento em que reiterou as informações acima.
Resumidamente: ID 81286036, a partir de 01min11seg – trecho em que corrobora que o
poço foi custeado com recursos próprios; ID 81286035, a partir de 01min37seg até
02min27seg e ID 81286036, a partir de 01min44seg até 02min25seg. – trechos nos quais
explica que o histórico das ações administrativas da gestão da ex-prefeita Maria Leonice
foi o motivo pelo qual decidiu apoiar às candidaturas de Talita Lopes e André Luiz.
 

A referida cédula de crédito bancário (id. 80515933) chegou ao processo a
título de prova emprestada do Inquérito Policial n. 0600391-50.2020.6.15.004 e, não
sendo o documento impugnado pelas partes, foi admitida como prova. A partir desse
documento é possível confirmar a existência do referido empréstimo feito pelo Sr.
Francisco Sales perante o Banco do Nordeste, além de que chama atenção tanto a
contratação, feita em agosto de 2020, isto é, às vésperas de iniciar o período eleitoral (e
antes também da data da perfuração informada pela Coligação autora), bem como o valor
contratado de R$ 13.385,79 (treze mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove
centavos), quantia considerada razoável e aparentemente suficiente para fins de se
contratar, de forma particular, a perfuração de um poço.
 

Nesse contexto, ganha preponderância a posição defensiva, que consegue
comprovar minimamente um motivo e fato coerente para a origem da perfuração do poço
por meios desassociados de questões políticas.
 

A parte autora, por sua vez, a quem cabe buscar a comprovação de todos
elementos do ilícito eleitoral, deixou a desejar, mantendo-se inerte em pontos cruciais,
sobretudo no que se refere à ligação entre os dois vídeos e o fim especial de agir,
consistente na obtenção do voto do eleitor exigido pelo tipo.
 

Não restou claro para meu convencimento o peso da postagem do Sr.
LEOMAR ALVARENGA na rede social Facebook. A investigante poderia ter demonstrado
o interesse dele no apoio à ex-prefeita LEONICE, com a facilidade da consulta a portais
de transparência, para comprovar seu vínculo com a Prefeitura; ou ainda, arrolando-o
como testemunha a ser intimada pelo Juízo. A origem da legenda incluída na foto,
aparentemente, por duas vezes (“VENDIDO – DESMORALIZADO” e “POÇO!”, cores e
fonte diferentes, e a intenção de uma postagem desabonadora sendo ele um apoiador
está mais contraditória que evidente, sendo insuficiente para ancorar seguramente algum
nexo causal entre os vídeos.
 

Sequer a investigante buscou ouvir a pessoa conhecida por VANDERO, a
quem se imputou, na Petição Inicial, ser o agente da negociação ilícita de promessa de
valores em dinheiro e a perfuração de um poço em troca de votos. Não requereu
providências finais para se confrontar o Sr. Wellington Lemos a quem o Francisco Sales
nominou, em Juízo, como sendo o profissional contratado para perfurar o poço em sua
residência. Muito menos trouxe à Justiça Eleitoral o nome de qualquer outra pessoa
presente nos vídeos, sejam os funcionários trabalhando na perfuração, sejam os
populares festejando, para que fossem intimados a depor em Juízo, sob pena de falso
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testemunho e responsabilização criminal, e assim esclarecer pontos nebulosos do nexo
entre os dois vídeos.
 

Arrolou como testemunha a pessoa de João Paulo Oton Ferreira que, em
face do acolhimento de contradita, prestou depoimento na condição de informante,
considerando seu grande envolvimento político-partidário, fundado no fato de ser filiado a
partido e irmão de candidato da oposição, bem como pelas fotografias apresentadas em
audiência, apontando participação ativa na eleição. Seu depoimento não assegura que
tenha presenciado qualquer negociação ilícita dos promovidos, reiterando que apenas
“ouviu dizer” sobre os fatos imputados, destacando-se que ele se disse o responsável por
tirar o print da publicação feita por Leomar Alvarenga no Facebook, o que, por si só, nada
comprova.
 

Enfim, há mais nexo causal comprovado no sentido de que o dispêndio
financeiro para a perfuração do poço partir de próprio bolso do Sr. Francisco Sales, em
detrimento da hipótese de ter sido custeado por alguma das partes promovidas em troca
de voto.
 

Sendo assim, o investigante não se desincumbiu de seu ônus probatório
estampado no art. 373 do CPC, a saber:
 

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
 

 
 

Restaram insuficientes para meu convencimento os elementos existentes no
processo para fins de comprovar o nexo entre os vídeos, a promessa ou doação de
vantagem pelos promovidos e a finalidade especial de agir em busca de votos,
descaracterizando as imputações de captação ilícita de sufrágio ou de abuso de poder
econômico nesse primeiro fato.
 

 
 

FATO DOIS – oferta pecuniária em troca do voto da cidadã ANEZINA
 

Quanto à suposta oferta de dinheiro à sra. Anezina em troca de seu voto, tal
fato não restou comprovado.
 

Colhe-se da inicial que no dia 5 de outubro, a coligação investigante teria sido
procurada pela sra. Anezina relatando que fora abordada pelo sr. Ênio Charles que, na
qualidade de “agenciador” dos candidatos investigados, teria tentado cooptar seu voto lhe
oferecendo R$1.000,00 para que pudesse adiantar os aluguéis de sua residência. Sobre
este fato, a coligação investigante juntou aos autos dois áudios (ids. 20271775 e
20271776), além de ter sido colhido o depoimento da sra. Anezina em audiência.
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Deste modo, para que os áudios pudessem ter algum valor como meio de
prova, deveriam eles ser respaldados por outros meios de prova idôneos, produzidos
judicialmente, sob o crivo do contraditório, o que não aconteceu.
 

Em verdade, as únicas provas correlatas aos já mencionados áudios juntados
com a inicial seriam os depoimentos colhidos no inquérito policial (id. 80515933, p. 45) e
durante a audiência de instrução e julgamento. Em ambas as oportunidades, a sra.
Anezina afirmou que tudo não passava de uma “brincadeira” entre ela e Ênio Charles e
que o sr. Fábio Arruda teria realizado uma gravação com a “brincadeira” sem sua
autorização.
 

Pois bem. Não escapa a este Juízo que acreditar em tais tipos de
“brincadeiras” seria, no mínimo, uma ingenuidade. Entretanto, o julgamento a ser
proferido pelo julgador deve ser fundamentado em provas concretas e os áudios juntados
na exordial não tiveram suporte em outras provas. Ao contrário, foram completamente
negados pela declarante em Juízo.
 

Nesta esteira, sanções eleitorais, principalmente aquelas que afetam direitos
fundamentais ligados ao direito de ser votado (capacidade eleitoral passiva), só podem
ser impostas mediante a presença de provas robustas e incontestáveis da ocorrência do
ilícito, como já pacificamente estabelecido pela jurisprudência pátria. Vejamos:
 

 
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER E CONDUTA
VEDADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
 
SÍNTESE DO CASO 
 
1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação
eleitoral, em razão de não reconhecimento das práticas de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder e conduta vedada descritas na espécie. 
 
2. Interposto o recurso ordinário, foi mantido monocraticamente, pelos mesmos
fundamentos, o julgamento proferido na origem. 
 
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 
 
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os
depoimentos colhidos em sede extrajudicial devem ser corroborados por
demais provas reunidas na fase judicial, sob o manto das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
 
4.  O agravante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ocorrência do
abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, na medida em que as
testemunhas que participaram da reunião na qual teriam ocorrido os ilícitos
afirmaram em juízo não ter havido promessa de auxílio para a comunidade em
troca de votos para a candidata Ada de Luca, nem sequer pedido de votos.
 
5. "A captação ilícita de sufrágio exige prova robusta da finalidade de se obter
votos. Além disso, a prova testemunhal, para ser considerada apta a fim de
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fundamentar a condenação, necessita que seja corroborada por outros
elementos probantes que afastem dúvida razoável da prática do referido ilícito,
o que na espécie não se observa" (AgR–REspe 461–69, rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 16.4.2019)
 
6. Os votos obtidos nas duas seções da região onde teriam acontecido os
ilícitos, no total de 88, constituem mínima fração no universo de 34.501 votos
obtidos pela deputada eleita, que superou em mais de 2 mil votos o primeiro
suplente da coligação, não havendo falar, também por isso, em
comprometimento da normalidade e legitimidade do pleito eleitoral para o
cargo de deputado estadual.
 
7. Não ficou demonstrada a prática da conduta vedada prevista no art. 73, I, da
Lei 9.504/97, em razão da suposta utilização de veículo da prefeitura de Içara
para deslocamento até o local da referida reunião, dada a ausência de
comprovação do seu propósito eleitoreiro. 
 
CONCLUSÃO
 
Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
(Recurso Ordinário nº 060227650, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 161, Data
13/08/2020, Página 0) (grifos nossos)
 

 
 

Diante do exposto, não restou comprovada a acusação de que o senhor Ênio
teria atuado como “agenciador” dos investigados e oferecido dinheiro à sra. “Anezina”,
devendo a lide ser julgada improcedente quanto a este fato.
 

 
 

FATO TRÊS – fornecimento de dinheiro em troca do voto do cidadão
“SAMUEL LEMOS”
 

No que se refere à acusação de que o sr. “Samuel Lemos” teria recebido
dinheiro em troca de seu voto, novamente, a parte autora não logrou êxito em comprovar
a situação alegada.
 

Colhe-se dos autos que o sr. Samuel Lemos, sequer é eleitor do município de
Boa Ventura. Tem uma cervejaria em Itaporanga e é eleitor de João Pessoa. Isto leva ao
questionamento de qual seria o benefício dos investigados teriam em hipoteticamente
cooptar o seu voto. Inclusive, sobre este aspecto, veja-se interessante trecho do artigo da
Cientista Política Mariana Batista, que assim discorre:
 

O efeito incentivo da competição sobre a corrupção indica que, quando o
candidato compete pela vaga em uma eleição muito acirrada, a incerteza
eleitoral, associada à necessidade de se diferenciar individualmente, aumenta
a chance de extração de renda ilegalmente, tendo em vista seu uso com fins
eleitorais. Aqui a avaliação negativa da corrupção pelos eleitores não é
determinante. De fato, a corrupção é vista como um instrumento para o
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candidato conquistar uma parcela de votos necessária para sua eleição
(Chang, 2005).” (BATISTA, Mariana. Incentivos da Dinâmica Política Sobre a
Corrupção: Reeleição, Competitividade e Coalizões nos Municípios Brasileiros.
Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 28, N. 82. P. 87-106. 2013) 
 
 

Em outras palavras: é contraintuitivo se pensar que um político compraria um
voto, dispendendo recursos, se soubesse que a competição já ganha ou perdida. Além
disto, logicamente, não haveria sentido um candidato envolver-se em uma ilicitude e
arriscar-se a ser descoberto e punido pelos órgãos de controle sem uma real
necessidade.
 

Assim, a experiência nos mostra que não faria sentido a um candidato
comprar o voto de um eleitor que poderá nele votar, por pertencer a outro distrito.
 

Feita esta digressão, pontue-se que, mais uma vez, não houve prova
concreta de que o senhor Samuel tenha vendido seu voto.
 

As provas juntadas à inicial pela autora foram dois áudios e uma foto de um
estabelecimento comercial (cervejaria). As informações ali constantes são frontalmente
contraditas em audiência pelo sr. Samuel. Ele afirmou que não tem nenhum vínculo com
Boa Ventura, apenas tendo trabalhado lá no passado (vídeo 16, 6’07’’). Reside em
Itaporanga, onde tem uma cervejaria, e é eleitor de João Pessoa.
 

O sr. Samuel afirmou que tem um tio que foi candidato a vereador em Boa
Ventura e fez apenas uma “brincadeira”, em resposta a um pedido de voto equivocado
que lhe foi feito por ele.
 

Questionado pelos advogados da investigante sobre o conteúdo do áudio,
afirma que sua esposa vota em Boa Ventura e que recebeu R$ 1.000,00 como forma de
ajuda para reerguer seu negócio, pagos pela investigada Leonice Vital, em agosto de
2020. Porém, em nenhum momento esta ajuda foi condicionada ao apoio político de sua
esposa, Vanessa. Tal fato foi apenas utilizado na “brincadeira” com seu tio. Eis a
transcrição do trecho da audiência (vídeo 18, 2’09’’):
 

Advogado dos investigados: você alega que recebeu uma ajuda de Leonice
Vital. Nesse momento em que eles lhe entregaram a ajuda, eles falaram,
pediram, que você votasse em Talita? Que você votasse em algum candidato?
Que estavam lhe dando aquilo ali pra você pedir à Vanessa que votasse em
alguém?
 
Samuel: Não
 
Advogado dos investigados: houve isso?
 
Samuel: nunca. Afirmo mesmo. Nunca.
 
Advogado dos investigados: você é eleitor de João Pessoa?
 
Samuel: Isso
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Advogado dos investigados: só pra referendar aqui uma informação que você
trouxe, o seu tio, Roberto Lima, que é candidato a vereador, ele é candidato a
vereador pelo lado de Miguel?
 
Samuel: Isso
 
Advogado dos investigados: candidato a vereador pelo lado de Miguel... então,
na verdade, o que... o áudio que o dr. Marcílio leu ai, em que você teria falado
com seu tio, você confirma que aquilo foi uma brincadeira que você fez com
seu tio?
 
Samuel: juro por Deus. Foi uma brincadeira... e ele levou a mal porque eu não
quis votar nele.” 
 
 

Não se perca de vista que o sr. Samuel foi ouvido na qualidade de declarante,
não de testemunha. Logo, por não ter o compromisso de dizer a verdade, suas
afirmações não são dotadas do mesmo valor probatório.
 

Ademais, se é que se pode dizer que houve algum ilícito, seria a captação
ilícita do sufrágio da esposa do sr. Samuel, que é quem efetivamente é eleitora do
município de Boa Ventura. Entretanto, por não ser este o objeto da demanda, não pode
este Juízo decidir sobre a questão, sob pena de se configurar ofensa ao princípio da
congruência, estampado no art. 492 do CPC, a saber:
 

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que
lhe foi demandado.
 
 
 

Deste modo, não restou configurada a captação ilícita do sufrágio do sr.
Samuel, motivo pelo qual a lide deve ser julgada improcedente, também quanto a este
fato. 
 
 

FATO QUATRO – Oferta de dinheiro e cesta básica em troca do voto do
cidadão “BASTIÃO PEBA”
 

O quarto fato trazido pela acusação trata-se de uma hipótese de captação
ilícita de sufrágio, consistente numa compra do voto do eleitor conhecido como “Bastião
Peba”, pessoa de parcos recursos, o qual foi abordado por um dos AGENCIADORES DE
VOTOS dos promovidos, conhecido por COSMINHO, oferecendo valores e feira, sendo
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro e R$ 300,00 (trezentos reais) em feira no
“Mercadinho de Robson”. Anexou com a Petição inicial um áudio (Id. 20282849), que diz:
 

Pois bem, o áudio juntado inicialmente inicia de forma bem confusa e
inteligível, mas é possível identificar que se trata de uma gravação ambiental, onde a voz
de um homem e uma mulher comentam sobre sua dificuldade financeira, a quem se
atribui serem o Bastião Peba e sua esposa. Em um ponto do áudio percebe-se que uma
pessoa passa a conduzir a conversa fazendo perguntas direcionadas ( - e como foi a
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promessa lá?? então foi setecentos? Para pegar aonde?), aparentando ser a pessoa
quem está realizando a gravação.
 

As duas pessoas respondem às indagações dizendo que “foi quatrocentos
que ela deu e trezentos de feira para pegar lá em Robson; que o vale está em nome de
Cosminho, que está afiançando a feira; que está com o vale na sua casa; que a mulher
não estava no momento da suposta promessa, que a interlocutora tem vontade de votar
em Biah, que a interlocutora vai votar com seu Roberto. […] que ia perder seis votos, que
pai e mãe pediram a Miguelzinho, mas este disse que não podia ajudar, que mandou ir lá
em Fábio Arruda, […] Que ela pode dar trinta mil para o interlocutor não vota nela” O
interlocutor continua dizendo: “que não vá na sua casa, mas sim na casa de seus pais e o
que eles fizerem, está feito, que o pai dele não fala por eles” E finaliza com um conteúdo
sobre pedidos de assistência a outros vereadores, irrelevante ao caso.
 

De início, o áudio aparenta tratar sobre fatos graves, porém chama atenção
que não existe qualquer menção aos nomes dos promovidos como autores da
mencionada oferta de dinheiro e feira.
 

Chamado a prestar depoimento tanto perante o Delegado de Polícia quanto
perante o Juízo Eleitoral, a narrativa do Sr. “Bastião Peba” passa a ter outros contornos e
nuances, diferentes do áudio gravado, sobre pontos relevantes da alegada captação ilícita
de voto.
 

Afirmou que vivia com a sua companheira em estado de vulnerabilidade, em
que aduziu ter sido abordado, na constância do processo eleitoral, por um dos
agenciadores de votos, conhecido por binha, o seu primo, ocasião em que lhe informou
sobre o pedido da prefeita Leonice Vital para conduzi-lo até sua residência. Ao chegar na
residência dela, o depoente aduz que conversou com a própria Leonice e recebeu uma
quantia no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), posto no seu bolso pela própria
Prefeita, oportunidade em que posteriormente lhe seriam entregues em sua residência R$
400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, a título de feira no “Mercadinho de Robson”.
 

Apesar da extrema gravidade da narrativa desse fato, a defesa bem cumpriu
seu papel apontando as inúmeras contradições e fragilidades existentes dos
depoimentos, relevando pontuá-las:
 

a) No referido áudio, o Sr. “Bastião Peba” afirma que quem teria lhe abordado
seria um terceiro chamado “Cosminho”. Já nas versões que apresentou perante a
autoridade policial e em Juízo narrou que quem o teria abordado seria outra pessoa, que
chamou de “Binha”.
 

b) Ainda, no mencionado áudio, quem teria lhe oferecido dinheiro e feira seria
o tal “Cosminho”. Por sua vez, na versão contada na polícia e no Juízo, teria sido a
promovida Maria Leonice quem teria oferecido tais vantagens.
 

c) Em um primeiro momento, o depoente confirma ser a pessoa que consta
em uma fotografia recebendo uma “ordem de feira”, para, mais adiante, contradizer-se,
afirmando não ser ele e que não teria recebido a suposta “ordem de feira”, negando ser a
pessoa da foto (ID 81286026, a partir de 04min16seg até 05min15seg; ID 81286027, a
partir de 03min17seg até 04min01seg e ID 81286030, a partir de 00min06seg até
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00min35seg);
 

d) foi confirmada a informação do áudio de que o Sr. “Bastião Peba” é irmã de
“Bia”, candidata a vereadora nas eleições de 2020 e adversária política dos promovidos,
conforme consta no relatório do inquérito subscrito pela autoridade policial (ID nº
80515933);
 

e) por fim, é de se destacar que o depoente afirmou que ninguém teria
condicionado as ditas vantagens ao seu voto, negando que a própria Maria Leonice tenha
pedido expressamente seu voto, como se percebe pelos seguintes trechos do depoimento
em juízo: ID 81286023, a partir de 03min50seg até 04min10seg e ID 81286023, a partir
de 06min40seg até 06min51seg.
 

Sua insegurança sobre os fatos refletiu na impossibilidade da formação do
convencimento deste magistrado.
 

Ora, mais uma vez, a coligação investigante não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Não se conseguiu produzir uma única prova capaz de demonstrar que o tal
“Cosminho” teria qualquer vínculo com a campanha eleitoral dos promovidos, que ele
seria um porta-voz, representante ou mesmo que teria agenciado votos de outros
eleitores, em situação semelhante. Além do mais, o depoente confirmou em Juízo que
tem conhecimento de que essa pessoa seja aposentada por invalidez, não possuindo a
plenitude do gozo de suas capacidades civis, o que fragmenta ainda mais as imputações
acima.
 

E a parte que merece destaque: o depoente prestou depoimento na qualidade
de informante, em razão da ligação direta com o objeto do processo, somado ao fato de
seu parentesco com adversária política dos promovidos, retira-lhe o peso e credibilidade
suficiente para, por si só, ancorar o decreto condenatório de cassação de mandatos.
 

Embora, reconheça-se, que algumas circunstâncias se complementem e
tragam clareza para demonstrar uma hipótese de troca da vantagem pelo voto do eleitor,
não é esse o caso dos autos. Não se nominou testemunhas, vídeos, áudios, que
confirmem essa entrega direta de dinheiro ao informante. O áudio que existe é o próprio
depoente conversando com sua esposa e um terceiro que direciona a conversa, o que é
insuficiente para fins de comprovação da captação ilícita. Inclusive, a acusação sequer
arrolou como testemunha o Sr. “Bastião Peba” (seu nome foi indicado pelo MPE para ser
ouvido), garantindo-se apenas no áudio inicialmente gravado.
 

O art. 368-A do Código Eleitoral afirma que “A prova testemunhal singular,
quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato
.” O normativo visa resguardar o mandato eletivo e a vontade do eleitor em face de prova
frágil e única. E, no caso, a única pessoa ouvida foi o Sr. Bastião Peba que sequer depôs
na qualidade de testemunha, apresentando-se a gravação relacionada incapaz de
complementar suas alegações.
 

Confira-se como o TSE já decidiu sobre o assunto:
 

“Eleições 2012. recurso especial. representação. art. 30-a da lei nº 9.504/97.
prefeito e vice-prefeito. suposto uso espúrio de recursos de campanha. locação
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de veículos para transporte de eleitores. prova frágil. testemunha única.
depoimento contraditório. ausência de prova robusta. cassação dos mandatos
eletivos. impossibilidade. precedentes do TSE. provimento. 1. Se o acórdão
regional enfrentou suficientemente as teses trazidas pela defesa, descabe
reconhecer violação ao art. 275, I e I, do Código Eleitoral. 2. A procedência da
representação calcada no art. 30-A da Lei n. 9.504/97 exige, ante a
gravidade da sanção dela decorrente (cassação do mandato), prova
segura e contundente dos atos praticados. In casu, a prova dos autos é
frágil, pois baseada no depoimento de uma única testemunha, que se
mostrou flagrantemente contraditório. Precedentes. 3. Recurso especial
provido.” (Ac. de 11.6.2014 no REspe nº 184, rel. Min. Luciana Lóssio. -
destaquei)
 

 
 

Pelas razões expostas, não merece guarida as acusações sobre esse ponto.
 

 
 

FATO CINCO – oferta de R$ 2.000,00 realizada por VITAL a TIAGO
GUIMARÃES, conhecido por “CABELINHO”.
 

No que se refere à acusação de que os investigados teriam dado R$ 2.000,00
ao sr. Tiago Guimarães com a finalidade de conquistar seu voto e, depois de saber que
ele tinha demonstrado apoio ao candidato “Micôca”, o sr. Vital teria o coagido a fazer um
vídeo para demonstrar novamente seu alinhamento à coligação da sra. Talita Lopes Vital.
 

Os meios de prova relativos a este fato que constam nos autos são: um áudio
de uma gravação em que o sr. Tiago teria confessado o fato (id. 20271789), uma
fotografia (id. 20271785) do sr. Tiago acompanhado de outras duas pessoas, um vídeo do
sr. Tiago acompanhado do sr. Vital (20271792), além do seu depoimentos no Inquérito
Policial (id. 80515933/p.41) e na audiência de instrução em julgamento.
 

Novamente, o compêndio probatório não é coerente e robusto o suficiente
para se ter configurada a conduta de captação ilícita de sufrágio. O sr. Tiago, durante a
audiência, afirma que a foto juntada à inicial foi tirada quando ele estava em um posto de
gasolina em Boa Ventura, esclarecendo que ao seu lado estariam o então candidato
“Micôca” e um homem que chamou de “Nam” (Vídeo 15, 2’20’’). Afirmou, também, que
não autorizou a tirada da foto (apesar de estar fazendo pose, mostrando o conhecido “v
da vitória”). Questionado sobre o que estaria fazendo no posto, afirmou no interrogatório
que estava resolvendo um problema pessoal de sua mãe.
 

Na audiência, reiteradas vezes, afirmou que não teria recebido dinheiro de
ninguém. Disse que nunca nem viu a sra. Talita. Questionado pela Promotora (vídeo 15,
5’10’’), afirmou que não foi obrigado a gravar o vídeo em que aparece ao lado do sr. Vital
e que sua intenção em gravá-lo foi mostrar que não tinha recebido dinheiro. Por fim, sobre
o áudio gravado pelo sr. “Micôca”, o sr. Tiago afirmou em audiência que “não liguei pra
ninguém não, né” (vídeo 16, 15’’)
 

Em apertada síntese, o que se tem nos autos sobre este fato é: o sr. Tiago foi
fotografado em um posto ao lado de “Nan” e de “Micôca”, supostamente sem a
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autorização do sr. “Cabelinho”, sem ter ficado claro o que ali se tratava, nem com que
finalidade esta foto foi publicada em redes sociais. Além disso, sobre o vídeo em que o sr.
Tiago aparece afirmando que não recebeu dinheiro, não há nenhuma indicação de que o
tenha filmado sob coação.
 

Apesar do truncado depoimento prestado pelo sr. Tiago na audiência de
instrução e julgamento, o conteúdo dos arquivos colacionados à inicial não foram
corroborados pelas provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório, não tendo os
investigantes se desincumbido de seu ônus probatório previsto no art. 373 do CPC, já
citado.
 

Ante o exposto, ante a fragilidade do compêndio probatório, não tendo a parte
autora se desincumbido de seu ônus, deve a lide ser julgada improcedente quanto a este
fato.
 

 
 

Da jurisprudência atinente à necessidade de provas robustas para
condenação.
 

A sedimentada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou
entendimento de que seja possível a aplicação das penalidades previstas para os casos
de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político, é imprescindível que tal se dê
fundamentada em prova robusta e indene.
 

Neste sentido, apresentamos os seguintes julgados exemplificativos:
 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
DESPROVIMENTO.
 
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "o prazo recursal do
Ministério Público Eleitoral, em virtude do disposto no art. 18, II, h, da LC nº
75/93, inicia-se com o recebimento dos autos na respectiva secretaria" (RO nº
1334-25/TO, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 6.3.2017).
 
2. Consta nos autos que a Procuradoria-Geral Eleitoral tomou ciência da
decisão agravada em 28.6.2019 (sexta feira) e interpôs o agravo regimental em
11.7.2019. Logo, não há falar em intempestividade do recurso, porquanto, nos
termos da Portaria nº 488 de 24.6.2019 do TSE, os prazos processuais ficarão
suspensos no período de 2 a 31 de julho de 2019, de modo que os prazos que
se iniciam ou se encerram nesse período ficam automaticamente prorrogados
para o dia 1º de agosto subsequente (quinta-feira).
 
3. O Tribunal a quo, por unanimidade, concluiu ser insuficiente o conjunto
probatório dos autos para a condenação dos agravados por abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio.
 
4. Segundo a Corte de origem, a mídia apresentada pelos autores da
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ação, candidatos adversários dos agravados, era prova unilateral
produzida fora do processo, sem que tenha sido submetida ao
contraditório, o que viola o princípio do devido processo legal. A
jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que depoimentos
produzidos unilateralmente não são provas suficientes para ensejar a
cassação do mandato eletivo (AgR-REspe nº 875-12/MT, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJe de 16.11.2015; REspe nº 603-69/MS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 15.8.2014).
 
5. Não se reveste de relevante força probatória para a condenação por
captação ilícita de sufrágio a testemunha que não presenciou os fatos,
mas apenas ouviu relato de terceiros que supostamente teriam
conhecimento do ilícito (testemunhos de "ouvir dizer"). Precedentes.
 
6. Quanto ao depoimento judicial de Erisvânio Custódio Santiago, único que
presenciou os supostos ilícitos eleitorais, portanto, única testemunha direta dos
fatos, a Corte de origem concluiu tratar-se de depoimento sem a devida
firmeza, segurança e coerência para a formação do convencimento do julgador
quanto aos ilícitos.
 
7. Não há como se afastar o óbice da Súmula nº 24/TSE, uma vez que a
reforma da conclusão da Corte Regional quanto à fragilidade do conjunto
probatório dos autos exigiria o seu reexame.
 
8. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao desta Corte, segundo o
qual "a condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de
abuso do poder econômico requer provas robustas e incontestes, não
podendo se fundar em meras presunções" (AgR-REspe nº 751-51/TO, Rel.
Min. Luciana Lóssio, DJe de 27.4.2017).
 
9. Agravo regimental desprovido.
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 66863, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 185,
Data 24/09/2019, Página 13-14) (grifos nossos)
 
Como se sabe, o art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre
vontade do eleitor, combatendo, com a razoável duração do processo, as
condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto. Exige-se, pois, provas
seguras que indiquem todos os elementos previstos naquela norma (doar,
oferecer, prometer ou entregar alguma benesse; com a finalidade de obter o
voto de eleitor individualizado e a participação ou a anuência do candidato),
sendo que a ausência de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à
improcedência do pedido. Para o Ministro Celso de Mello, em "meras
conjecturas (que sequer podem conferir suporte material a qualquerimputação)
ou simples elementos indiciários 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" (Voto
proferido no REspe nº 21.264/AP, rel. Min. Carlos Velloso, julgado em
27.4.2004). (TSE - RESPE nº 64036, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE
19.08.2016) (grifos nossos)
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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. (TSE - RESPE nº
49871, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 05.08.2014) (grifos nossos)
 

 
 

Claro e evidente, portanto, que os investigantes não conseguiram comprovar
nos autos que qualquer dos fatos aventados na peça vestibular tenha efetivamente
ocorrido da forma narrada, restando insuficiente o compêndio probatório para aplicar aos
investigados sanções tão gravosas como a cassação dos seus mandatos, declaração de
inelegibilidade e aplicação de multa.
 

Portanto, deve a lide ser julgada improcedente na sua totalidade. 
 
 

III. DAS IMPRESSÕES FINAIS DESTE JULGADOR SOBRE OS FATOS
 

Alguns casos em que me debruço me levam a querer escrever um pouco
mais. E este é um deles.
 

A palavra sentença, antes de tudo, é proveniente do verbo latino “sentire”,
que expressa exatamente aquilo que foi sentido pelo juiz ao analisar a causa e proferir a
decisão fundamentada a respeito de uma controvérsia.
 

Considerando a costumeira expressão de que “juiz não fala fora dos autos”,
então aqui é meu tempo e espaço para expor, brevemente, minhas impressões sobre a
lide enfrentada, situando-a dentro do contexto político acirradíssimo das Eleições de 2020
no município de Boa Ventura.
 

O caso dos autos trouxe à tona um aspecto do que de pior existe nos
bastidores da política e da busca pelo poder com uso abusivo do Poder judiciário para se
ver concretizadas pretensões eminentemente políticas. Comportamentos odiosos e
manipuladores foram revelados, ora nas entrelinhas, ora estampados no “papéis” digitais
que se amontoam abaixo de um número de processo.
 

A meu sentir, a oposição de Boa Ventura, aqui entendidas as pessoas,
candidatos e partidos políticos com pretensões contrárias ao atual governo, exagerou na
dose e se desvirtuou no seu legítimo papel democrático (Na democracia, a oposição é tão
legítima quanto o governo). A última eleição em Boa Ventura ganhou, disparadamente,
preponderância na mídia local e perante este Juízo Eleitoral, sendo marcada por uma
enxurrada de denúncias por parte da oposição política à ex-prefeita de Boa Ventura que
apoiou, com deslinde exitoso, a candidatura de sua sobrinha ao cargo de prefeita.
 

Não se está aqui a negar o direito de acesso à justiça que possui todo
cidadão de trazer ao conhecimento do juiz eleitoral fatos e indícios de condutas eleitorais
ilícitas. As portas da Justiça Eleitoral estarão sempre aberta. Mas ocorre que após
analisar o conteúdo e as narrativas trazidas, as notícias de crime e ilícitos eleitorais,
culminando com a apreciação de todos os processos AIJE’s até então pendentes, fui
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constatando uma recorrente ausência de elementos mínimos de prova, e, pelo contrário,
foram descortinados comportamentos de manipulação e indução na produção de subsídio
para as denúncias.
 

A maioria dos fatos trazidos nestes autos, além da fragilidade da prova,
revelam uma arquitetura por trás no sentido de implantar armadilhas e colher recortes de
áudios, gravações, vídeos, postagens, imagens que pudessem fundamentar mais e mais
denúncias, depositando no Judiciário as expectativas de uma tábua de salvação, para o
caso de não ganharem pelo caminho democrático do voto nas urnas. Isto é, tentaram de
tudo para ganhar no popularmente chamado “tapetão”, mas os olhos da justiça não usam
cabresto. Nada como a realização de uma boa audiência para esclarecer as pelejas. E
aqui manifesto minha fidelidade e devoção a este ato processual, pois a mentira mais
ardilosa e articulada não consegue sobreviver quando confrontada pelas pontuais
perguntas daqueles que têm sede de justiça e verdade.
 

Acrescente-se que todo e qualquer passo e decisão dada por este Juízo
ganhava a cobertura da imprensa local a fim de pressionar tanto o lado político
adversário, como a própria justiça para que se submeta às suas pretensões. Neste
processo, isso pode ser visto no documento id. 38687216, onde, por exemplo, só o fato
de protocolar uma ação e um simples ato de mero expediente certificando o decurso de
prazo de defesa ganharam destaques nas redes sociais.
 

Não há dúvidas que ocorrera um denuncismo exagerado ao Poder Judiciário,
para dizer, no mínimo, reprovável.
 

E esse fenômeno também é uma tentativa indireta de se esvaziar a
autoridade do Judiciário, pois acusar alguém de corrupção, fraude, etc, na mídia, é mais
ou menos o mesmo que condená-lo antecipadamente perante os eleitores leigos. Aí
quando o Judiciário age e entende que não houve a ilicitude, espalha-se que "o Judiciário
foi comprado", "nós vamos recorrer", "é por isso que o Brasil não anda"etc. E, nesse
ponto, este juízo envidou esforços para julgar com celeridade todas as ações referentes a
estas eleições.
 

Ora, ganha eleição quem tem voto e se comporta licitamente. Quem não tem,
volta para casa (ou para praça!). O denuncismo eleitoral não deve nem pode ser tolerado.
Reconheço-o no contexto de Boa Ventura e repreendo a oposição (com alerta também
para a situação) para que eleições futuras sejam marcadas por uma disputa respeitosa e
lícita.
 

Enfim, desejo e espero que não se repitam nas eleições vindouras essa luta
pelo poder, com uso de artimanhas convencionais em torno de comportamentos
desajustados. E assim, por todos os argumentos expostos no corpo desta sentença, outro
caminho não me surge senão a rejeição de mais essa ação que se tornou o foco da
disputa pela quantidade de fatos reunidos. 
 
 

IV. DO DISPOSITIVO
 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - AIJE, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM JULGAMENTO DO
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MÉRITO, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
 

Publique-se e Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
 

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito
em julgado e arquive-se os autos com as cautelas de estilo.
 

Itaporanga/PB, data da assinatura eletrônica.
 
 

 
Antonio Eugênio Leite Ferreira Neto

 
Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral

 
[Documento datado e assinado eletronicamente, - art. 2º, da lei 11.419/2006]

 
 
 

1Direito Eleitoral. 12ª ed., Niteroi/RJ: Impetus, 2011, p. 585.
2Direito Eleitoral, 12ª ed., São Paulo Atlas, 2016, p. 312-316.
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