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SENTENÇA

 

Relatório
Trata-se de ação impugnação ao registro de candidatura de Antenor Ribeiro de

Freitas Neto proposta pela Coligação Juntos pela Mudança, alegando a inelegibilidade reflexa
prevista no art. 14, § 7° da Constituição Federal.

Alega o impugnante que o candidato requerente é genro do atual prefeito reeleito de
Bacurituba, pois vive publicamente em união estável com a filha do prefeito, sra. Nicilene, com
quem inclusive possui uma filha de aproximadamente 09 anos de idade.

Traz alguns elementos de provas, concernente em documentos e fotos, além das
testemunhas ouvidas em audiência. 

Citado, o impugnado alega serem inverídicas as afirmações do impugnante.
Assevera que jamais conviveu em união estável com a filha do prefeito José Sisto, Nicilene de
Jesus Costa Silva. Diz que ambos tiveram um relacionamento íntimo, de fato, que resultou no
nascimento de uma filha há 08 anos, mas que jamais conviveram de forma duradoura, pública e
contínua, com o objetivo de constituição de família. Diz que sua relação é apenas de amizade e
respeito com a família do Sr. Sisto e com a própria Nicilene, bem como que sempre teve o
cuidado de cumprir seus deveres de pai. Diz também que a fatura de energia refere-se à sua
residência contígua à de Sisto.

Também argumenta que as normas que estabelecem inelegibilidade devem ser
interpretadas restritivamente. Preconiza ainda que “de igual modo, mesmo se existisse (o que
não ocorre), tal relacionamento deveria necessariamente ser público, ostensivo, notório, com
sinais exteriores de se tratar de uma relação entre marido e mulher, o que não se comprova
apenas por participarem – pai e mãe – da festa de aniversário da filha, ou por dividirem com
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outros a mesma mesa em um almoço ou reunião de amigos”.

Foi designada audiência de instrução, na qual foram colhidos depoimentos das
testemunhas arroladas. Em seguida, foi designada audiência em continuação para depoimento
pessoal do impugnado e de Nicilene Silva. Na oportunidade, também foram juntadas outros
elementos de provas.

Em seguida, encerrada a instrução, abriu-se vista às partes para alegações finais
por escrito no prazo legal.

O impugnado apresentou alegações finais em peça de id. 18082148. Nela reafirmou
a tese de que houve apenas uma namoro entre Antenor e Nicilene e que permanece ainda uma
saudável relação de amizade entre eles e a família do atual prefeito. Também alegou que as
postagens de rede social não tem valor probatório, pois seriam montagens. Refutou os
depoimentos e defendeu não haver comprovação da união estável alegada.

O impugnante, por sua vez, apresentou alegações finais em peça de id. 18080645,
na qual reafirmou a existência da união estável e que as provas juntadas ao autos seriam
suficientes à comprovação desse fato. Destacou os depoimentos testemunhais, as fotos e áudios
juntados que demonstrariam a efetiva existência da relação.

O Ministério Público, em sua manifestação final, especificou que os elementos
configuradores da união estável estão suficientemente demonstrados, em especial, a convivência
pública, duradoura e contínua. Prossegue destacando os depoimentos testemunhais e as demais
provas, para concluir pela efetiva existência da união estável e consequente inelegibilidade do
impugnado.

É o que importava relatar.

Fundamentos
O grande processualista Calamandrei ensinava que “na lide, está sempre embutida

uma injustiça. Com efeito, não é possível que ambos os litigantes tenham razão, ou seja, que
tanto a pretensão quanto a oposição respondam à justiça: ou uma ou outra é justa, ou ambas são
parcialmente justas". (Calamandrei, Como se faz um processo, 2015, l.459)

Por vezes esse conflito da pretensão justa incide sobre qual seria a correta
aplicação da lei (questão jurídica), por vezes sobre existência ou inexistência de um determinado
fato (questão fática).

No caso dos autos não se vislumbra propriamente celeuma no campo jurídico
estrito. Isto porque, resta estreme de dúvidas que a relação de parentesco por afinidade até o
segundo grau com prefeito implica automática inelegibilidade na jurisdição respectiva, como se
dessume do art. 14, § 7° da Constituição, de redação por todos conhecida, mas que abaixo
colaciono:

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses
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anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.

Também não se pode falar no caso em real controvérsia acerca da
equiparação da união estável ao casamento, para fins de geração da relação de
parentesco por afinidade. Seja pelo art. 226, § 3°, da Constituição Federal, sejam pelos
arts. 1.595, caput e § 2°, e 1.723 todos do Código Civil, conclui-se com muita segurança
que a união estável inequivocamente é equiparada ao casamento, para todos os efeitos,
e com maior razão para formação de vínculo de parentesco. Logo, dentro do
ordenamento jurídico brasileiro, sempre que a lei menciona cônjuge, estará abrangido no
campo semântico do termo também a figura do companheiro ou companheira. Tal efeito
se irradia no direito de família, nos contratos, no direito previdenciário,  no direito
administrativo e, não há razão para não incidir, no âmbito do direito eleitoral. Ao revés, o
princípio da moralidade reforça ainda mais a necessidade de equiparação da união
estável à do cônjuge, no âmbito do direito eleitoral.

Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, como bem destacado pela
promotora de justiça desta comarca, a união estável restará configurada pela: convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Portanto, na configuração da união estável exige-se a presença de um
elemento anímico subjetivo (intenção de constituir família) e um puramente objetivo
(convivência). O primeiro dessume-se da postura, do comportamento, etc. do suposto
casal enquanto participantes de uma sociedade. O segundo, é apenas uma constatação
de per si. “Embora não pareça exigível a convivência sob o mesmo teto, a união estável
guarda aproximação com a posse de estado de casados, o que levou Simão Benjó a dizer
que ‘a companheira deve ter o trato, o nome e fama de esposa’ Vale dizer: os que vivem
em união estável devem ser tidos como tais perante amigos e a sociedade, embora a
utilização do nome do companheiro, pela mulher, não seja requisito fundamental” (Caio
Mário, Instituições de Direito Civil, 2016, p. 698).

Portanto, dispensa-se maiores considerações acerca desse ponto, por ser
matéria jurídica incontroversa. 

Em verdade, o presente conflito permeia essencialmente uma questão
fática, qual seja: a efetiva existência de união estável ou não, entre a filha do atual
prefeito reeleito de Bacurituba e o candidato Antenor Ribeiro de Freitas. Neste cenário, o
dever do julgador cinge-se à análise das provas apresentadas e à exposição das razões
do seu convencimento, ex vi do art. 371 do Código de Processo Civil.

Porém não se pode olvidar, que o processo judicial não segue a lógica de
uma fórmula matemática computacional pela qual se insere o dado X que implicará
automaticamente o resultado Y. O processo insere-se no mundo dos valores, da
apreensão, da percepção correta, ou ao menos justificável acerca do objeto apresentado
à justiça. Fosse daquela forma, a função jurisdicional não demandaria um ser humano. 
Exatamente por isso é que a retórica jurídica, o bom manuseio das provas e do direito são
tão fundamentais ao exercício da arte jurídica. Afinal de contas, certo ou errado, as partes
do litígio, por meio de seus causídicos, trabalham continuamente na tentativa de
convencimento do juiz, seja este singular ou um colegiado. Como diz Humberto Theodoro
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Júnior, “de fato, quando o litigante não convence o juiz da veracidade dos fatos alegados,
prova não houve, em sentido jurídico: houve apenas apresentação de elementos com que
se pretendia provar, sem, entretanto, atingir a verdadeira meta da prova – o
convencimento do juiz” (Curso de Direito Processual Civil, 2014, p.833)

Toda prova, uma vez admitida nos autos, deve ser valorada, não
isoladamente, mas sim em conjunto com as demais, de modo que se mostre coerente e
logicamente aceitável. O processo é um todo unitário, que deve servir de instrumento de
depuração da verdade e da justiça discutida nos autos, e não um mero sistema de lista de
provas.

Quando a parte, por algum fundamento legal, entende que determinada prova
não pode surtir os efeitos no convencimento do julgador e não pode compor o acervo
processual, deve adotar as providências legais tempestivamente e pelas vias adequadas
da fase de sua admissão. Como bem sabido, na doutrina processualística, a prova no
processo civil perpassa por três fases distintas e contínuas: a admissão, a produção e a
valoração.

Assim, se a parte acha que determinada prova é falsa ou ilícita de um modo
geral, deve impugná-la no seu nascedouro, de forma fundamentada e requerer o que
entender de direito. Isso é basilar na técnica processual. Assim, uma vez que as provas
passam a compor o acervo probatório, deve ser objeto de consideração e valoração,
cabendo às partes, pelos meios admitidos, apenas argumentar para elevar ou diminuir o
peso valorativo de cada uma.

No caso dos autos, entretanto, o que houve foi apenas alegações genéricas
de se tratarem de montagens, sem haver a impugnação específica e fundamentada de
falsidade, com a indicação dos meios de prová-la. Por sinal, nem houve pedido de prova
pericial. Não houve portanto impugnação quanto à admissão de quaisquer provas trazida
aos autos, de modo que todas elas passam a compor o processo, umas com maior peso,
outras com menor. 

Pois bem. É firme nesse conjunto probatório dos autos, que convenço-me
pela efetiva existência da união estável apontada, ainda que incidentalmente, para fins de
reconhecimento da inelegibilidade reflexa, constante do art. 14, § 7° da Constituição
Federal.

À minha análise, as provas constantes nos autos são suficientes à
demonstração de uma convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de
constituir família, pelos seguintes motivos:

Primeiro. Ficou demonstrado que o impugnado tem endereço na mesma
residência do prefeito Sisto, como se infere da conta de energia juntada aos autos (id.
4912404) e também do mandado de notificação (id. 4912403). Aliás, trata-se de fato
notório e mesmo incontroverso já que confirmado pelo próprio impugnado, o qual apenas
alegou, em seu favor, ser uma espécie de unidade autônoma naquele endereço. 

Entretanto essa alegação do impugnado consubstancia-se em típico fato
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modificativo do direito do autor, portanto, dele seria o ônus de prová-lo (art. 373, II, do
CPC). Não o fez. Não trouxe uma foto sequer do local, para comprovar a suposta
independência de residência, ou uma testemunha que frequentasse o núcleo familiar
para, ao menos, reforçar a existência desse lugar autônomo. Assim, o fato constitutivo
restou comprovado, enquanto o modificativo não.

Além disso restou suficientemente demonstrado que Nicilene também fica
nesse endereço, conforme se infere dos próprios depoimentos pessoais, em que pese ela
dizer residir em São Luís. Aliás, a própria afirmou ser servidora (chefe de gabinete) de
modo que, por óbvio deve por lei residir na cidade. O fato de frequentemente estar em
São Luís, não quer dizer que não tenha residência no local. Aliás, isso é um fenômeno
muito comum no funcionalismo público em todas as esferas.

Embora alguns depoentes não tenham sido ouvidos na condição de
testemunhas compromissadas, seus depoimentos continuam tendo valor probatório,
ainda que um pouco diminuído. Quisesse retirar totalmente seu valor probatório,
determinaria o legislador sua imediata inadmissão no processo. Não foi o que previu a lei
adjetiva. Portanto, as declarações de informantes nos processos, tem seu valor conforme
regularmente analisado pelo julgador segundo critérios de razoabilidade e coerência
lógica com o restante do acervo probatório.

Digo isso, porque o depoimentos colhidos, aliás de pessoas residentes
naquela cidade, foram todas no sentido de verem em geral a Sra. Nicilene naquele
endereço.

Segundo. A convivência é pública e conhecida em geral pela população
local. A testemunha Celestino declarou com bastante tranquilidade, segurança e
coerência que Antenor reside juntamente com Nicilene. Que há uns dois anos foi ao
aniversário de Antenor. Que, na cidade, em locais públicos, Antenor é visto com Nicilene;
que, inclusive no carnaval, teriam sido vistos juntos. Uma vez perguntado, a testemunha
também confirmou que o local onde Antenor reside é o mesmo endereço do Sr. Sisto. 

A testemunha Rosângela, devidamente compromissada, também declarou
que sempre vê Nicilene em Bacurituba e que Antenor em geral está toda semana na
cidade; que Antenor e Nicilene aparecem em eventos públicos como casal, como
aconteceu no carnaval; que a população da cidade em geral os vê como casados.

As demais testemunhas e informantes também ratificaram essa informação
de sempre os vê na cidade, enquanto casal.

Aliás, nesse ponto devo destacar uma vez mais que as testemunhas trazidas
pelo impugnados não têm um peso probatório maior, a ponto de refutar essa
realidade. Primeiro, a Sra. Maria de Lourdes disse que há muitos anos não tem convívio
com o impugnado e sua relação deu-se apenas por conta do trabalho na empresa Vitral; o
segundo (Jobson) e o terceiro (Walmir), disseram não ter qualquer vínculo com
Bacurituba, nem frequentam a cidade, de modo que suas declarações não têm peso
probatório relevante para a aferição da união estável do casal, a ponto de refutar os
demais elementos dos autos. O primeiro aliás, afirmou que há muitos anos, até em São
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Luís, deixou de morar próximo a Antenor. Não conhecem Bacurituba, não conhecem a
casa da rua São Lino, não conhecem, mais ou menos, a rotina de Antenor e Nicilene, na
cidade, logo, seus depoimentos tornam-se de pequeno valor probatório, frente aos
demais elementos trazidos. 

Terceiro. A convivência foi duradoura e contínua, pois conforme se
infere dos próprios depoimentos pessoais de Antenor e Nicilene, embora neguem a
existência da união, afirmaram categoricamente tratar-se de relacionamento de
longas datas. Além disso, como se verifica das fotos de redes sociais, houve
postagens em vários anos distintos evidenciando a estabilidade da relação.

Quanto aos prints reafirmo que o impugnado trouxe apenas alegações
genéricas de falsidades e montagens, sem contudo fazer qualquer pontuação específica e
requerer a prova pericial devidamente fundamentado. Por óbvio, fotos de redes sociais,
por si só, não provam uma união estável, mas servem, como dito, de reforço ao conjunto
probatório. A mera alegação genérica de falsidade também não afasta o valor probatório
dessa prova.

Num contexto em que o casal mora no mesmo endereço, possuem um
relacionamento de longas datas e filha de oito anos, são reconhecidos na cidade como
casal, as imagens de redes sociais, sobretudo com postagens de cunho bastante
pessoais demonstram, com solar clareza, que existe uma relação duradoura e contínua.
Inclusive, nas postagens mais antigas, vê-se que o casal usava um mesmo perfil, o que
também é muito comum de se vê nessas plataformas.

Quarto. A convivência, está mais do que suficientemente demonstrada,
foi com objetivo de constituir família. O próprio impugnado, em seu discurso
juntado aos autos no id. 14700913, fala expressamente em “constituir família”. Além
disso, em algumas postagens de Nicilene Silva na rede social Facebook, o impugnado é
chamado de “marido”, e também em compartilhamentos mais recentes declara “amor
para toda vida” (id. 6393922, 2017). 

É bastante inverossímil que alguém tenha entrado no perfil de Nicilene, anos
atrás, e feito uma postagem de cunho altamente pessoal em relação ao seu companheiro
e depois de alguns anos compartilhado essa lembrança. Provavelmente isso teria gerado
uma série de reações naturais, como sói ocorrer em tais casos. Não vi nada disso nos
autos.

Ademais, a sra. Nicilene Silva, em seu depoimento, quis enfatizar que seu
relacionamento foi de certo modo conturbado, que nunca viveram juntos e que sua
amizade com o impugnado se dava basicamente por conta de sua filha. Entretanto, essa
declaração em nada ressoa nos demais elementos de prova. Fotos postadas em rede
social em passeios e festas de família e amigos, somado ao fato de terem o mesmo
endereço em Bacurituba evidenciam a desconexão dessa declaração da depoente. Aliás,
em foto de id. 4912411 e 4912405, consta uma selfie do casal com sua filha, no carro,
num cenário muito comum de viagem e passeios em família. Também nas fotos entre
amigos verifica-se que sempre estão juntos em posturas semelhantes e próprias de
casais, aos olhos de qualquer pessoa de inteligência média.
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Essas postagens e fotos de redes sociais reforçam com muita segurança as
demais provas testemunhais constantes nos autos. O impugnado também trouxe fotos
isoladas, mas não demonstrou minimamente o contexto, a data, ou se foram postadas em
alguma rede social, ou outro meio similar, de modo a reforçar a narrativa de vida de
solteira, que se quis indicar com tais fotos.

Não se pode olvidar também a questão do jingle de campanha juntado aos
autos, onde o autor da música menciona inclusive que “Carol e Nicilene são suas
paixões”, referindo-se ao sr. Freitas. De fato, não é minimamente verossímil que um
simples namoro, como declararam, do qual adveio uma filha, leve à composição de uma
música anunciando e exaltando o amor de Antenor Freitas a Nicilene e invocando suas
qualidades pessoais justo para o Município de Bacurituba. 

Também a alegação do depoente de que foi uma composição de terceiro de
muitos anos atrás é totalmente incoerente e inconsistente, tanto que disse com segurança
ter sido em 2011, e quando questionado ser incompatível com a idade da filha, voltou
atrás e disse que não sabia exatamente o ano. Deveras, qual seria o sentido de se
fazer uma música dessa natureza mencionando “Freitas em Bacurituba”, numa
época em que não tinha atuação política na cidade? Ele mesmo mencionou que não
vinha com frequência à cidade nessa época. A declaração é flagrantemente incoerente e
inverossímil.

Portanto, toda esse contexto probatório indica com segurança a existência da
união estável.

Em suma, listo para fins elucidativos as provas dos autos, que reforçam com
tranquilidade a falta de verossimilhança das declarações de Antenor Freitas e Nicilene,
acerca da inexistência da relação de união estável:

-  ID. 4912404 - conta de energia elétrica indicando a residência de Antenor
Freitas na casa do Sr. Sisto; 

- ID. 4912405 - fotos de rede social do casal em família; 

- ID 4912410 - postagem de cunho nitidamente pessoal: agradecendo os
parabéns a ela em 2018, com fotos em família. Veja-se que o aniversário é dela e não da
filha. Também tem fotos de aniversário de outra criança, figurando ambos pública e
naturalmente como casal;

- ID. 4912411 - foto do casal a sós no carro com a filha;

- ID. 6393907 (juntada pela Promotora) postagem no perfil de Freitas
referindo-se à filha "acorda mamãe" em 2014. O teor da postagem indica inclusive de ter
sido escrita justamente por ela no perfil de Freitas, como é muito comum com muitos
casais. 

- ID. 639307 - postagens com expressão "meu maridão Freitas",
comemorando 11 anos juntos. Também há postagem declarando "meu marido tem
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formação", numa clara manifestação de defesa do companheiro contra supostas
fofocas. 

- ID. 6393922 - prima agradecendo ao convite de Nicilene Silva e Freitas
Neto.  Nesse id, há também: foto de Nielson (seu irmão) num passeio com o casal e filha,
fora de contexto do aniversário da criança ou evento específico relacionado a esta; foto
de Nielson em aniversário de terceiros (Ana Paula Ribeiro)  onde, de novo, estava
Antenor juntamente com Nicelene.

- ID. 14703064 - áudio do jingle de campanha, no qual diz ser Carol e
Nicilene suas paixões e que é “Freitas em Bacurituba”;

- ID. 14700913 - áudio de discurso de Antenor, no qual fala expressamente
em “constituir família”.

- ID 1599733  - fotos de terceiro, de Joelma Sousa, em evento público onde
novamente aparecem juntos Antenor Freitas e Nicilene, em um contexto desconectado
estritamente da figura da filha.

- Depoimentos de testemunhas e informantes, moradores de Bacurituba,
coerentes e razoáveis quanto à aparição pública de ambos, enquanto casal e de que
residem no mesmo endereço.

Portanto, não é por causa de uma postagem em rede social, ou de um
depoimento, ou de um áudio, ou de uma foto, ou de possuírem mesma residência,
mas pelo conjunto das provas e pelo contexto apresentado que está
suficientemente comprovada a existência da união estável entre ANTENOR
RIBEIRO DE FREITAS e NICILENE SILVA, filha do atual prefeito reeleito,
configurando, portanto, a inelegibilidade do primeiro para cargo eletivo no
Município de Bacurituba, nos termos do art. 14°, § 7° da Constituição Federal.

Dispositivo

Ante o exposto, por estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a pretensão
constante da AÇÃO de IMPUGNAÇÃO  e, por conseguinte, INDEFIRO O
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DE ANTENOR RIBEIRO DE
FREITAS NETO (Freitas) e declaro-o INAPTO para concorrer ao cargo de Prefeito, no
Município de Bacurituba-MA.

Publique-se a sentença no Mural Eletrônico e comunique-se ao Ministério
Público por expediente no PJe (art. 58, Res. 23609/2019). Apresentado recurso no prazo,
intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo de 3 dias e, ato
contínuo, remetam-se imediatamente os autos ao Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão para processamento e julgamento do recurso.

Fica facultada à coligação a substituição do candidato, observados os prazos
e formalidades do art. 72 e ss da Res. 23609/2020.
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São Bento - MA, 19 de outubro de 2020

 

José Ribamar Dias Júnior

Juiz Eleitoral Titular

38ª Zona Eleitoral

 

Num. 19834538 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: JOSÉ RIBAMAR DIAS JÚNIOR - 22/10/2020 14:39:27
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102214392784800000018268076
Número do documento: 20102214392784800000018268076


	Cabeçalho
	Índice
	Sentença | NUM: 19834538 | 22/10/2020 13:46

