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SENTENÇA
 
 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação por Captação Ilícita de
Sufrágio, ajuizada pela Coligação Todos por Viana e por Magrado Aroucha Barros, à época
candidato à reeleição ao cargo de Prefeito do Município de Viana, em face da Coligação A
Mudança é Agora, de Carlos Augusto Cidreira e de Merval Castro Serra, à época candidatos aos
cargos de Prefeito e Vereador do Município de Viana, respectivamente.
Os Representantes aduzem que os Representados estavam praticando atos que se
configuram abuso de poder político e econômico, com o intuito de obter vantagem no pleito
eleitoral. Afirmam que o Representado Carlos Augusto Cidreira vinha circulando no Município de
Viana e em todos os seus Povoados, realizando ações consubstanciadas na compra de votos
para si e para outros candidatos a vereadores de sua coligação, como no caso dos autos, ao
representado Merval Castro Serra.
Seguem argumentando que o vídeo anexado aos autos, demonstra que o Representado Carlos
Augusto realizou a compra de votos de um eleitor em seu próprio benefício. Ademais,
teria tentado elevar o preço ajustado com o eleitor, caso ele também decidisse votar no
Representado Merval.
Citados, os Representados apresentaram defesa, de modo que o Representado Merval arguiu a
preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não houve participação ou
conhecimento seu acerca da situação objeto da demanda, além de não ter praticado qualquer
ilícito.
No mérito, os Representados sustentam que não há abuso de poder político, uma vez que que
não exercem qualquer cargo de autoridade, não havendo demonstração da prática de abuso de
poder econômico e captação ilícita de sufrágio, uma vez que o vídeo apenas demonstra um
eleitor que decidiu por não mais apoiar o Representante Magrado nas eleições, não havendo
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provas de promessa de vantagens ao eleitor em troca de voto para o Representado Merval.
Designada audiência para inquirição de testemunhas, compareceu a testemunha arrolada pelos
Representantes e o advogado dos Representados, tendo sido frustrada a inquirição da
testemunha presente, conforme termo de audiência de ID 83284991.
Os Representantes não apresentaram alegações finais, apesar de notificados para tanto,
enquanto que os Representados apresentaram alegações finais, oportunidade em que
reafirmaram os termos da defesa, vide certidão de ID 83213699.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, tendo em vista a carência de provas do alegado, consoante parecer de ID 83984114.
Éo relatório. Vieram os autos conclusos.
Decido.
Percebe-se que a AIJE não merece prosperar, tendo em vista os fatos narrados na inicial e a
fragilidade das provas em anexo.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo representado Merval Castro Serra,
esta deve ser afastada, por se confundir com o mérito, pois a análise desta leva em conta o
material probatório.
No que diz respeito ao mérito, o art. 22 da LC 64/90 diz que: 
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
(...) XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8
(oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma
do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos
ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação
penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;
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.
No que concerne ao abuso de poder político, que é aquele quando um agente público se utiliza
de sua condição funcional para beneficiar candidaturas, atingindo a normalidade e a legitimidade
das eleições, verifica-se que não está configurado no caso em tela, uma vez que, não se trata de
Representados que exerciam, na época, qualquer função ou cargo público.
No que tange ao abuso de poder econômico, foi anexado ao processo, vídeo de ID 39848911, em
que não é possível se aferir qualquer prática de ato configurador de abuso de poder econômico,
uma vez que, para a existência daquele, é necessário que se comprove que as condições
econômicas e financeiras de um candidato possa interferir no resultado da eleição.
No caso dos autos, o vídeo supracitado se limita a demonstrar, supostamente, um eleitor
mudando seu apoio no pleito eleitoral, declarando voto ao representado Carlos Augusto e
retirando o adesivo de seu carro. Dessa forma, não tem o condão de configurar abuso de poder
econômico.
Em relação a captação ilícita de sufrágio, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
a) realização de quaisquer das condutas – doar, oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, bem
ou vantagem pessoal de qualquer natureza; b) o dolo específico de obter o voto do eleitor, c) a
participação ou anuência do candidato beneficiado; d) os fatos devem ter ocorrido desde o
registro da candidatura até a data da eleição. Com isso, o único meio de prova anexado não
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demonstra qualquer comprovação de que os Representados ofereceram ou entregaram qualquer
vantagem ao suposto eleitor, em troca de votos.
Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral diz que a condenação pela prática de
captação ilícita de sufrágio requer provas robustas, não se podendo fundar em meras
presunções. Dessa forma, a presente ação não deve prosperar.
Deveras, há que se ter em mente que “a atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de forma
minimalista, tendo em vista a possibilidade de se verificar uma judicialização extremada do
processo político eleitoral, levando-se, mediante vias tecnocráticas ou advocatícias, à subversão
do processo democrático de escolha de detentores de mandatos eletivos, desrespeitando-se,
portanto, a soberania popular, traduzida nos votos obtidos por aquele que foi escolhido pelo povo.
A posição restritiva não exclui a possibilidade de a Justiça Eleitoral analisar condutas à margem
da legislação eleitoral. Contudo, para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas
urnas, compete a esta Justiça especializada, com base na compreensão da reserva legal
proporcional e em provas lícitas e robustas, verificar a existência de grave abuso, suficiente para
ensejar a severa sanção da cassação de diploma e/ou declaração de inelegibilidade” (TSE,
Recurso Especial Eleitoral n. 1627021, Acórdão de 30.11.2016, Relator Min. Gilmar Mendes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20.3.2017, Página 90).
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a
AIJE, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
A presente sentença servirá como MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Com o trânsito em julgado da sentença, arquive-se.
Havendo interposição de recurso(s) na forma legal, intime-se a parte contrária para
apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, com nossas homenagens de estilo.
Cumpra-se.

Odete Maria Pessoa Mota Trovão
Juíza Eleitoral da 20ªZE
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