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SENTENÇA
 

Vistos etc.

Trata-se a presente de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, movida por Jhulio Sousa da
Silva e Valney Gomes de Oliveira, candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais
de 2020 em Poção de Pedras, em face de Francisco de Assis Lima Pinheiro e Adailza
Brandão Bezerra, prefeito e vice-prefeita eleitos no referido pleito, além de Augusto Inácio
Pinheiro Júnior, então prefeito do referido município.

Os investigantes, alegam, em síntese, que os investigados praticaram abuso de poder político e
econômico e captação ilícita de sufrágio nas eleições municipais de 2020 decorrente dos atos de
distribuição de cestas básicas, dinheiro e outras vantagens em troca de votos; contratação de
“funcionários fantasmas” para prestarem serviços na campanha eleitoral e emprego de caráter
eleitoreiro às obras públicas relacionadas ao asfaltamento de ruas e abastecimento de água.

Argumentaram que as práticas denunciadas violaram o artigo 22 da Lei Complementar nº. 64/90
e artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97.

Concluíram que o acervo de provas anexado à exordial comprovam o abuso de poder político e
econômico, prática de conduta vedada e captação ilícita de sufrágio.

Ao final, requereram diligências e a procedência dos pedidos a fim de determinar a cassação dos
registros de candidatura ou diplomas dos investigados; aplicação de multa eleitoral e condenação
à inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos.

Devidamente citado, o investigado Augusto Inácio Pinheiro Júnior apresentou contestação em
id. 80506520, sustentando, preliminarmente inépcia da inicial pela ausência de pedido expresso
em relação à sua pessoa, e no mérito, pugnou pela improcedência total dos pedidos por ausência
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de provas da prática de conduta ilícita.

A investigada Adailza Brandão Bezerra apresentou contestação em id. 81809301, na qual
requereu a improcedência total dos pedidos por ausência de provas da prática de conduta ilícita.

Por sua vez, o investigado Francisco de Assis Lima Pinheiro apresentou contestação em id.
81805840, onde também requereu a improcedência total dos pedidos por ausência de provas da
prática de conduta ilícita.

Em 23/07/2021, foi realizada audiência de instrução, com oitiva das testemunhas arroladas pelas
partes (id. 91962226).

Em id. 96598398, revogou-se a decisão que deferiu os requerimentos de diligências após a
instrução processual e determinou-se a intimação das partes e do Ministério Público Eleitoral para
apresentação de alegações finais.

Alegações finais dos investigados em id’s. 97213194 e 97214075, reiterando a improcedência dos
pedidos autorais.

Alegações finais dos investigantes em id. 97215030, reafirmando o abuso de poder econômico e
fraude com captação ilícita de sufrágio.

Em id. 9770913, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela improcedência da ação, uma
vez que o conjunto probatório coligido aos autos não teve o condão de comprovar os fatos
articulados na peça atrial.

É o que importa relatar. DECIDO.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 estabelece para
abertura da AIJE, a necessidade de relatar fatos e indicar provas para apurar o 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.

Para a configuração do abuso de poder político, além da prova de sua materialização, faz-se
necessário demonstrar se a conduta teve potencialidade para gerar desequilíbrio ao pleito. Ainda
que não se exija que seja comprovado o nexo de causalidade entre o abuso de poder e o
resultado do pleito, há necessidade de comprovar a provável influência dessa prática abusiva no
resultado das eleições.

No caso dos autos, pretende-se o reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio (art.
41-A, da Lei n. 9.504/97) e abuso de poder político (art. 22, da LC n.º 64/90).

Os investigantes argumentam que os investigados utilizaram máquinas de propriedade da
prefeitura de Poção de Pedra/MA para realizar obras privadas, distribuíram cestas básicas em
desacordo com a Resolução n° 02 de 09/04/2020 do FNDE, realizaram contratações de
servidores “fantasmas” para trabalharem na campanha eleitoral, bem como empregaram caráter
eleitoreiro às obras públicas relacionadas ao asfaltamento de ruas e abastecimento de água.

Contudo, analisando o acervo probatório acostado aos autos, constato que este não se mostra
suficiente a embasar as pretensões autorais. Explico.

No que concerne à suposta “distribuição massiva e indiscriminada de cestas básicas pela
Prefeitura Municipal com escancarada promoção de candidaturas ligadas ao prefeito Júnior
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Cascaria com vistas a impulsionar, especialmente, a candidatura de Francisco Pinheiro a
prefeito”, constato que tal argumento se encontra desprovido de qualquer fundamento.

Como é cediço, em razão da crise sanitária desencadeada pela pandemia da Covid-19, foram
editados o Decreto nº 006, de 08 de abril de 2020 e o Decreto n°011, de 13 de maio 2020: o
primeiro decretou situação de emergência no município de Poção de Pedras e o segundo
declarou estado de calamidade pública em âmbito municipal.

O artigo 73, § 10º, Lei nº 9.504/97, por sua vez, aduz que em ano eleitoral, a Administração
Pública só pode distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios se ocorrer alguma das
hipóteses legais especificadas, a saber: calamidade pública, estado de emergência ou existência
de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

Complementando a legislação supracitada, diante da suspensão das aulas presenciais em virtude
do contexto pandêmico, foram acrescidas novas regras ao Plano Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), permitindo excepcional distribuição e aquisição emergencial de gêneros
alimentícios em favor das famílias dos estudantes matriculados, conforme dispõe o art. 21-A da
Lei nº 11.947/09, acrescido pela Lei nº 13.987/20, in verbis:

Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas
públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou
calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em
caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis
dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE,
dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros
recebidos, nos termos desta Lei, à conta do PNAE.

Repetindo o comando legal supracitado, o artigo 1º da Resolução n° 02, de 09/04/2020 do FNDE,
aduz que “Durante o período de suspensão de aulas em decorrência das situações de
emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública causadas pelo
novo coronavírus – Covid-19, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros
alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público
local”.

Dessa forma, percebe-se que a entrega de cestas básicas às famílias em estado de
vulnerabilidade ante a suspensão de aulas em razão da pandemia não contrariou a legislação
eleitoral, tampouco configurou captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder político ou
econômico; ao contrário, a situação emergencial clamava a adoção de política pública que
garantisse o direito à alimentação aos estudantes das escolas da rede municipal de ensino.

Quanto ao emprego de caráter eleitoreiro por ocasião da distribuição das cestas básicas, vejo que
tal afirmação não merece prosperar.

A testemunha Antônia de Sousa Soares afirmou categoricamente que recebeu uma cesta
básica em virtude de ter uma filha devidamente matriculada em escola municipal; afirmou que no
ato da entrega, não houve participação dos investigados tampouco pedido de votos em favor de
qualquer deles; afirmou ainda não ter havido qualquer promoção pessoal de político ou candidato,
antes ou depois da distribuição das cestas.

Corroborando o depoimento acima, a testemunha Maria Edina Pereira do Nascimento,
Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, relatou que as cestas eram
entregues às famílias dos estudantes, após levantamento prévio daqueles regularmente
matriculados, e que na eventualidade de sobras, destinava-as às famílias que, embora não
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possuíssem membros frequentando escola, encontravam-se em condições de hipossuficiência.

Cumpre destacar, que o fato de a distribuição das cestas básicas terem sido realizadas de “casa
em casa” não configura ilicitude, visto que a modalidade se mostrou adequada para evitar
aglomeração e a consequente disseminação da doença. Igualmente, a entrega de cestas a
famílias que não possuíam membros matriculados na rede municipal não pode ser tomada como
abuso de poder por parte dos investigados, visto que se faz necessário que eles tenham agido de
forma dolosa, com a real intenção de obter o voto do eleitor a partir de tal prática, que no caso,
não restou evidenciado.

No que diz respeito à utilização de máquinas da prefeitura em benefícios de particulares, compra
de votos e promoção pessoal de obras públicas, verifico que tais fatos não restaram minimamente
comprovados, uma vez que os diversos vídeos, áudios, fotografias e prints de conversas
anexados à inicial não se mostraram como fonte de prova idônea em razão da impossibilidade de
se aferir o contexto em que foram produzidos.

Em alguns casos tratam-se apenas de imagens com áudios ao fundo, bem com vídeos aleatórios
do cotidiano dos munícipes; outros vídeos, que são apontados como provas indubitáveis, em
verdade se tratam de interpretações dos investigantes, que entendem que naquele contexto teria
ocorrido fraude eleitoral.

Destaca-se que na grande maioria das mídias os investigados sequer estão presentes.

A prova testemunhal também não foi capaz de atestar as alegações autorais em relação ao uso
privado de máquinas públicas. Os investigantes afirmaram que o então prefeito Augusto Inácio
Pinheiro Júnior disponibilizou uma retroescavadeira para realizar serviços particulares na
propriedade do Sr. José Linhares de Araújo; em troca, este e sua família declarariam apoio ao
candidato Francisco de Assis Lima Pinheiro.

Ocorre que o vídeo juntado em id. 59190578 em nada comprova que máquina ali mostrada
pertence ao Município de Poção de Pedras, não há qualquer sinal ou logomarca da prefeitura e
tampouco ficou claro o ano em que ele foi produzido, se em 2019 ou 2020. O Sr. José Linhares,
em seu depoimento, afirmou que contratou serviços particulares para realização de obras em sua
propriedade e que, em verdade, foi o investigante Jhulio Sousa da Silva quem o procurou
fazendo-lhe propostas em troca de voto.

A testemunha Antônio Carlos de Sousa Alves, um dos produtores do vídeo, embora tenha
afirmado que a máquina pertencia à prefeitura, não soube declinar a fonte de tal informação,
dizendo apenas que, “por ser uma cidade pequena, de tanto andar vai conhecendo as máquinas”.
No entanto, de forma contraditória, não soube dizer o nome do motorista que estava operando a
máquina, pois se Poção de Pedras é uma cidade pequena, como ele bem afirmara, era de se
esperar que ele soubesse ao menos o nome de tal funcionário, tendo em vista que, certamente,
devem ser poucos os que possuem habilidade em operar veículos pesados, como uma
retroescavadeira.

No que toca à promoção pessoal de obras públicas por parte dos investigados, também não
verifico qualquer fundamento.

Com efeito, até as representações por propaganda irregular, cujas sanções são mais brandas,
devem ser instruídas com prova de autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário (art. 40-B,
caput, da Lei 9.504/97), quanto mais a AIJE, que tem como pedido a cassação do registro dos
candidatos ou do diploma dos eleitos.
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Nesta linha, os investigantes relacionam o abuso de poder econômico à ampla divulgação de
obras próximas ao pleito eleitoral, realizadas pelo então prefeito Augusto Inácio Pinheiro
Júnior, todavia, não fora juntada aos autos nenhuma representação por propaganda irregular no
referido período.

Além do que, as postagens de redes sociais encartadas nos autos foram realizadas por
apoiadores do então chefe do executivo, fato que não induz responsabilidade aos investigados, e
a referida conduta sequer pode ser considerada ilícita, visto que o eleitor, identificado ou
identificável, pode exercer sua liberdade de manifestação de pensamento, participando de
debates políticos, apoiando ou criticando partido ou candidato, nos termos do artigo 57-D da Lei
9.504/97 e artigo 27 da Resolução nº 23.624/2020, do TSE:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c
do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). § 1º A livre
manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.

No que toca à alegação de realização de asfaltamento de ruas e abastecimento de águas em
diversos bairros e povoados e sua eventual relação com abuso do poder político ou econômico,
igualmente não merece respaldo, visto que os investigantes não lograram êxito em relacionar a
execução de tais obras públicas para angariar votos.

Não se pode olvidar que a corrida eleitoral não implica em imobilidade do Estado, que pode e
deve continuar a prestar os serviços públicos, visto que as carências dos administrados não
deixam de existir durante o período de escolha de seus futuros gestores.

Verifico, ainda, que todas as obras questionadas na inicial foram devidamente licitadas, conforme
documentação acostada pelos próprios investigantes, não havendo, portanto, em princípio, sinal
de ilegalidade:

Ainda que ultrapassado esse obstáculo, melhor sorte não assiste ao
agravante. O Tribunal Regional, instância soberana na análise de fatos e
provas, manteve a sentença de improcedência da presente AIJE, sob os
fundamentos de que: (i) as condutas imputadas aos recorridos,
consistentes na pavimentação de rua e na reforma de sala de aula, não
se enquadram no rol taxativo do art. 73, § 10, da Lei das Eleições, por
não se tratarem de programas sociais, mas de realização de obras
públicas, cuja contratação deu-se mediante devido procedimento
licitatório; (ii) não há elementos, nos autos, que permitam concluir que a
empresa contratada é “fantasma” ou “de fachada”; (iii) inexistem provas
robustas e incontroversas de que a contratação da empresa se deu
mediante fraude ao caráter competitivo do certame, de forma a
caracterizar o suposto abuso de autoridade; (iv) ausência de provas de
que houve manobra, por parte dos recorridos, na contratação da referida
empresa, com fins eleitoreiros, a configurar o abuso do poder político; (v)
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não restou demonstrada a suposta repercussão eleitoral dos
aditamentos referentes às obras de pavimentação e de reforma da sala
de aula. (fls. 509-513)”. TSE - AI: 3163120166210140 Campo Novo/RS
67472018, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento:
23/04/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico -
26/04/2019 - Página 51-53). (grifos nossos).

Ademais, conforme depoimento da testemunha Elineude Barbosa de Passo, algumas
obras/serviços sequer foram devidamente concluídas, a exemplo do poço para abastecimento de
água no bairro Vila Nova, que “nunca funcionou”. Segundo a testemunha, “as máquinas
chegaram depois do dia 30 de outubro; que não se recorda se houve algum evento político no dia
da chegada das máquinas; que não se recorda de ter visto candidato ou apoiador se promovendo
com a obra”, fato de que demonstra a inexistência de promoção pessoal do então prefeito em
relação à citada obra.

Quanto às supostas contratações de funcionários “fantasmas” para trabalharem na campanha
eleitoral, os investigantes limitaram-se a alegações genéricas e despidas de provas dos autos,
sendo que uma dessas supostas contratações se refere a funcionário admitido em 02/2019,
período anterior ao ano eleitoral (id. 80506523).

É cediço que a causa de pedir na AIJE é composta por fatos ilícitos de abuso de poder
econômico, de autoridade, político ou dos meios de comunicação social, regulamentado pelos
artigos 19 e 22, XIV, ambos da Lei Complementar nº. 64/90 (Lei das Inelegibilidades/Ficha limpa).
Desta forma, é preciso que o abuso de poder seja relevante, ou seja, grave, com aptidão para
provocar desequilíbrio na eleição.

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. (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

Assim, os vídeos, áudios, fotografias, prints de conversas e demais documentos acostados aos
autos, bem como a prova oral produzida em audiência, não proporcionaram a segurança e a
certeza que se exigem para a comprovação do abuso de poder político ou econômico e captação
ilícita de sufrágio, especialmente porque sequer foi comprovada a ligação dos investigados com a
maioria das mídias ora anexadas.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou orientação no sentido de que, para afastar legalmente
determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com base na
compreensão da reserva legal proporcional e fundamento em provas robustas admitidas em
direito, verificar a existência de grave abuso de poder, suficiente para ensejar as rigorosas
sanções de cassação do registro, diploma ou mandato e inelegibilidade.

Assim, diante do conjunto probatório insuficiente - composto de meras presunções, alegações
genéricas, vídeos e fotos casuais, áudios aleatórios e sem identificação dos participantes das
conversas etc – a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos postulados nesta Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, movida em face de Francisco de Assis Lima Pinheiro, Adailza Brandão
Bezerra e Augusto Inácio Pinheiro Júnior, extinguido o processo com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Ciência ao Ministério Público.

Sem custas e honorários.

Após as anotações necessárias, transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Esperantinópolis (MA), data e hora do sistema.

 

Martha Dayanne A. de Morais Schiemann

Juíza Titular da 61ª Zona Eleitoral
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