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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

JUÍZO DA 42ª ZONA ELEITORAL
 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) 0600387-
13.2020.6.15.0042 - [Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade]
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO BOA VENTURA PARA TODOS - ELEIÇÕES 2020
Advogado do(a) AUTOR: EDVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - PB28270 
 
INVESTIGADOS: MARIA LEONICE LOPES VITAL, MANOEL VITAL NETO, TALITA
LOPES DOS SANTOS, ANDRE LUIZ LACERDA GOMES, KAMILLA LOPES VITAL
Advogado do(a) INVESTIGADO: FABIO BRITO FERREIRA - PB9672 
Advogado do(a) INVESTIGADO: ANTONIO LEONARDO GONCALVES DE BRITO
FILHO - PB20571

 
SENTENÇA

 
 
 
EMENTA: ação de investigação judicial eleitoral. alegação de uso de
veículos da prefeitura para distribuição de benesses e para compra de
votos. provas insuficientes. alegação de realização de publicidade
institucional em período vedado. perfis particulares. não configuração do
abuso de poder econômico mencionado. alegação de compra de votos
utilizando como meio de prova uma gravação. oitiva da eleitora beneficiada
em juízo. contradição entre a gravação e o testemunho. não
desincumbência do ônus probatório. improcedência da demanda.
 
A presunção de veracidade, atributo dos atos administrativos, faz presumir válidos
os atos praticados pelos agentes públicos, devendo o desvio de finalidade ser
devidamente comprovado por quem os questiona.
 
A realização de publicações em redes sociais veiculadas em perfis particulares sem
demonstração de qualquer interferência da administração não pode caracterizar a
publicidade como propaganda institucional.
 
A aplicação de sanções que afetem a capacidade eleitoral passiva só podem ser
aplicadas diante da presença de provas robustas e irrefutáveis da ocorrência do
ilícito.
 
A não desincumbência do ônus probatório estampado no art. 373 do CPC culmina
na improcedência da lide.
 

  
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE proposta pela 

COLIGAÇÃO "BOA VENTURA PARA TODOS" em face de TALITA LOPES DOS
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SANTOS, ANDRÉ LACERDA, MANOEL VITAL NETO, MARIA LEONICE LOPES
VITAL e KAMILLA LOPES VITAL. 

Argumenta a coligação autora que os investigados teriam praticado as
seguintes ilegalidades: (a) uso da máquina administrativa (carros da prefeitura) para
distribuição de benesses e conferência da votação dos eleitores; (b) realização de
propaganda institucional em redes sociais em período vedado; (c) oferta de materiais
de construção para comprar o voto de Maria Creuza Bento; (d) presença de “novos
servidores” em órgãos da prefeitura, cuja contratação, supostamente, teria sido
realizada em troca de votos; (e) perseguição aos adversários e seus simpatizantes. 

Tais fatos configurariam, em tese, os ilícitos previstos nos artigos 41-A e
73 da Lei 9.504/97 e, com base nestes fundamentos, pleitearam a cassação do
registro da candidatura de Talita Lopes dos Santos e de André Lacerda, além da
aplicação da pena de inelegibilidade para os envolvidos pelo prazo de 8 anos. 

Juntaram documentos, fotos e vídeos à Petição Inicial. 
Decisão de id. 39568594 em que foi indeferido o pedido de concessão de

liminar para recolher os veículos do município. 
Devidamente citados, os investigados apresentaram suas contestações

nos eventos id. 54176795, 54176798, 54176800 e 55160364, todas apresentando os
mesmos argumentos e semelhante redação, sustentando, em síntese, que: (a) os
carros da Prefeitura estavam sendo utilizados apenas para suas finalidades
institucionais; (b) as postagens em redes sociais não foram feitas pela Prefeitura, nem
por ela pagos ou solicitados; (c) não houve oferecimento de benesses à senhora
Creuza por parte dos investigados; (d) não houve nenhuma indicação específica de
quais seriam os casos de perseguição política. 

Réplica às contestações juntada no evento id. 55930987. 
Despacho de id. 59188863 em que foi designada audiência de instrução e

julgamento. A decisão de id. 77893524, por sua vez, dispensou o depoimento pessoal
dos investigados e reconheceu a preclusão do direito do investigante de arrolar
testemunhas em momento posterior ao ajuizamento da demanda. 

Juntada do termo de audiência no evento id. 81077806, bem como dos
vídeos respectivos a partir do evento id. 81293151. 

Alegações finais apresentadas pelos investigantes no evento id. 81971796
e pelos investigados no evento id. 81973028 e 81973031. 

Por fim, o Ministério Público Eleitoral apresentou seu parecer conclusivo
no evento id. 82284197, opinando pela improcedência da demanda. 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença. 
  
É o relatório. Decido. 
  
Antes de adentrar na análise do mérito da lide, é importante esclarecer que

na própria audiência de instrução e julgamento foi acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva da investigada Kamilla Lopes Vital, excluindo-a da demanda. 

Pois bem. 
No que se refere às alegações vagas e despidas de qualquer

fundamentação ou individualização de qualquer conduta por parte dos investigados,
deve a lide ser julgada improcedente. De fato, a simples menção à “perseguição
política” ou “novos servidores” não foi comprovada por absolutamente nenhum meio
de prova. 

Não se diga, inclusive, que a produção dessa espécie de comprovação
seria impossível, ou de grandes esforços ao autor. A contratação de novos servidores
é um ato público e seus vencimentos estão disponíveis para qualquer cidadão um
pouco mais diligente nos portais de transparência da Prefeitura.  

Já a questão da perseguição política poderia ter sido comprovada,
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inclusive, por meio de inquirição de testemunhas, mas assim não procedeu a coligação
investigante. Ao contrário, limitou-se a juntar um simples Boletim de Ocorrência
alegando uma suposta perseguição de um veículo, mas sem nenhuma outra
comprovação. 

Isto posto, entendo que a investigante não se desincumbiu de seu ônus
probatório estampado no artigo 373, I do Código de Processo Civil no que se refere a
estes fatos. 

Maior atenção merecem os demais fatos alegados, a saber: a) uso da
máquina administrativa (carros da prefeitura) para distribuição de benesses e
conferência da votação dos eleitores; (b) realização de propaganda institucional em
redes sociais em período vedado; (c) oferta de materiais de construção para comprar o
voto de Maria Creuza Bento. 

No que se refere ao uso dos veículos da Prefeitura, o único meio de prova
trazido aos autos sobre tal fato foram fotos e vídeos sem a menor indicação do que
estaria acontecendo nas imagens capturadas. 

Não é possível a este Juízo presumir que pelo simples fato de ter sido
capturada uma foto de um veículo da Prefeitura em uma rua de terra que ali está
acontecendo um ilícito. Tal fato deveria ter sido comprovado pelos investigantes.
Novamente, tal prova era de fácil produção. Poderiam, a título de exemplo, ser ouvidos
os envolvidos nas imagens, os moradores das localidades, entre outros. Nada disto foi
feito, não havendo nenhum suporte probatório a permitir se concluir que os bens
públicos ali ilustrados estavam sendo utilizados de forma inadequada. 

Além disto, diante do atributo da presunção da veracidade dos atos
administrativos, presume-se que a administração age de acordo com as normas
norteadoras de sua atuação devendo a má gestão da máquina pública ser objeto de
prova. Veja-se o que nos ensina a doutrina a respeito do tema: 

À conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presume-
se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com
observância da lei e assim presume-se verdadeiros os fatos alegados pela
Administração Pública. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella: Direito
Administrativo – 19ª Edição – Editora Atlas S.A., São Paulo, 2005, p. 208)
 
Os procedimentos e as formalidades que criaram o Ato Administrativo foram
respeitados e assim devidamente decorrentes da observância da lei, pois
pela própria soberania do Estado, faz com o consentimento de todos. Desta
forma possui como característica decorrente da soberania do Estado, assim
se manifesta nas certidões, nas declarações, nas informações ou nos
atestados dotados de fé pública. (OLIVIO, Luiz Carlos Cancellier. Direito
Administrativo.– Departamento de Ciências da Administração. UFSC.
 CAPES : UAB. Florianópolis.  2010. Disponível em:
<http://ead.uepb.edu.br/arquivos/Livros_UEPB_053_2012/09-
direito%20administrativo/Livro_grafica%20direito%20administrativo.pdf>
Acesso em 08/04/2021. P. 73) 

  
Ante o exposto, entendo que, uma vez que a investigante não se

desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a má utilização dos veículos da
Prefeitura, não há como se acolher tal acusação. 

No que se refere às postagens em redes sociais, novamente, melhor sorte
não assiste à investigante. 

É cristalino que as publicações em redes sociais acostadas aos autos nos
eventos id. 39233549 (p. 1 a 6), foram feitas em perfis privados (Conectado
BoaVentura e conexaoboaventura), não tendo sido comprovado nos autos qualquer
relação entre os responsáveis por tais perfis e a Administração da Prefeitura de Boa

Num. 84376250 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO - 23/04/2021 13:14:03
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042313140303400000081311753
Número do documento: 21042313140303400000081311753



Ventura. 
Frise-se que a qualquer particular é permitida a fiscalização e publicação

dos atos praticados pelos órgãos públicos, não havendo nenhuma ilegalidade em tal
conduta. Ademais, nas postagens mencionadas não há nenhuma menção à
candidatura da sra. Talita, ou mesmo qualquer juízo de valor em favor ou contra os
atos. 

Por fim, como bem indicado pelo parquet, a publicidade veiculada em
perfis particulares e sem qualquer interferência da administração pública não configura
propaganda institucional intempestiva, como se vê do seguinte julgado: 

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM
PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento
a recurso especial eleitoral interposto para impugnar acórdão que manteve
sentença de improcedência da ação de investigação judicial eleitoral por uso
indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada. 2. O
desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos 3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras,
serviços e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais em perfil privado de rede social não se confunde com publicidade
institucional autorizada por agente público e custeada com recursos
públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997). 4. É lícito aos cidadãos, inclusive os
servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto para criticar
quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal
conduta caracterize, necessariamente, publicidade institucional. 5. Da
moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de
realizações do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo
primeiro agravado, servidor público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não
há notícia do emprego de recursos ou equipamentos públicos para a
produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização
de encarte distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste
prova de que tenha havido o uso de algum artifício nas postagens
impugnadas que permitisse caracterizá–las como redirecionamento
dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado. 6. Acertada, portanto, a conclusão de que tal
conduta está protegida pela liberdade de expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220
da Constituição Federal) e não configura publicidade institucional. 7. Não se
conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos
em que em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos
acórdãos confrontados (Súmula nº 28/TSE). 8. O adequado desempenho do
dever de fundamentação pelos órgãos judiciais colegiados não exige que, no
julgamento, todos os argumentos trazidos por voto divergente sejam
refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se
fundamentado o acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que
compuseram a maioria vencedora, como ocorreu, no caso, em relação à
atipicidade da conduta. 9. Agravo interno a que se nega provimento. 
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(Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 74, Data
17/04/2020) 

Deste modo, afaste-se, também a acusação de cometimento de abuso de
poder econômico por prática de publicidade institucional em período vedado. 

Por fim, o último fato a analisar diz respeito à acusação de que a sra.
Creuza Bento teria vendido seu voto em troca de recebimento de materiais de
construção. 

Colhe-se dos autos que os investigantes juntaram áudios em que a sra.
Creuza estaria afirmando ter-lhe sido prometida a doação de portas, janelas,
instalação elétrica, cerâmicas, entre outros. 

Além disto, a sra. Creuza foi ouvida em audiência na qualidade de
declarante, tendo afirmado que não lhe teria sido prometido nada pela candidata,
tratando-se tudo de uma mera “brincadeira”. 

A declarante, em Juízo, afirmou que mandou o áudio para a sra. Rita, mas
que tinha “inventado” o assunto (vídeo 3, 4’53’’) e confirmou que não houve nenhuma
promessa por parte dos investigados de lhe dar nada (vídeo 3, 6’43’’). Inclusive, teria
tirado fotos mostrando que a casa continua do mesmo jeito, não tendo recebido nada
das investigadas.  

Ora, o compêndio probatório que se refere a este fato limita-se ao áudio
anexado à inicial e às declarações da sra. Creuza em audiência. Informações
completamente contraditórias e sem nenhum apoio em nenhum outro meio de prova. 

Deste modo, entendo que não foi comprovada a oferta de material de
construção para comprar o voto da sra. Creuza, como afirma a investigante. 

Pontue-se que 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.
Além disto, quanto ao abuso de poder, não há como se entender que a suposta
compra dos votos da senhora Creuza teria o potencial de modificar o resultado da
eleição. Veja-se o que diz seguinte julgado: 

  
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 praticas 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. 
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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 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)

 
 
 

Desta forma, não havendo provas robustas o suficiente para demonstrar a ocorrência
da captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder, nem demonstração de
comprometimento do resultado do pleito, deve a demanda ser julgada improcedente.
 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AIJE, EXTINGUINDO O
PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Publique-se e Intimem-se as partes e Notifique-se o Ministério Público.
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]
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