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SENTENÇA
 
 

Vistos etc.
 
Trata-se de Ação de investigação judicial eleitoral de nº 0600336-85. 2020.6.10.0027, reunida,
por conexão com a AIJE nº 0600337-70.2020.6.10.0027, nos termos da Decisão de ID 90744809.
O processo AIJE nº 0600336-85.2020.6.10.0027 foi inicialmente proposto por MARIA ALVES
MUNIZ em face de RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO, DJALMA DE MELO MACHADO,
RAIMUNDO DE JESUS SILVA SOUSA, e a COLIGAÇÃO “CONTINUAR PARA AVANÇAR”.
Já o processo AIJE nº 0600337-70.2020.6.10.0027, foi inicialmente ajuizado pela COLIGAÇÃO
“O POVO QUER MUDANÇA”, registrada por seu representante legal, o Sr. Alexandre da Costa
Alves, em desfavor de RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO, DJALMA DE MELO MACHADO,
RAIMUNDO DE JESUS SILVA SOUSA, ANTONIA LUCIANE FREITAS FERNANDES,
GARDENIA CRISTINA COSTA, MARCELO SOUSA SANTANA E RAUL VICTOR MACIEL
LOPES.
Nos Processos nº 0600336-85.2020.6.10.0027 e 0600337-70.2020.6.10.0027, foram feitas, em
síntese, as alegações trazidas a seguir:
A parte autora afirma que DJALMA DE MELO MACHADO, prefeito de Arari na época dos fatos,
fez convocação do seu corpo de funcionários comissionados (cargos de confiança) e funcionários
públicos contratados, no intuito de usar a máquina administrativa para beneficiar os seus
candidatos.
Alega que, no dia 22 de agosto, nas ondas da RÁDIO PROGRESSO FM DE ARARI, no programa
Tribuna Popular, apresentado pelo assessor de comunicação da prefeitura, o Sr. João Ericeira,
DJALMA DE MELO MACHADO e o pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020, RUI
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FERNANDES RIBEIRO FILHO, estiveram a infringir diversas normas legais, no âmbito eleitoral,
divulgando, inclusive, uma pesquisa sem registro em que afirma que o Rui Filho teria 50% das
intenções de votos.
Aduz ainda que, na pré-campanha, de Djalma, Rui, e Antônia Luciane haveriam participado de
aula inaugural de curso trazido ao corpo de bombeiros mirins em parceria com a Prefeitura;
Indica a existência de diversas reuniões de ser servidores públicos com candidatos: Reunião com
funcionários do Hospital Municipal, e que também teria favorecido a candidata GARDÊNIA
CRISTINA COSTA; Reunião com enfermeiros do NASF;  Reunião com a Equipe de Cadastro
Único da Secretaria de Assistência Social; Reunião com funcionários da Escola Municipal Zuleide
Bogéa; Reunião com funcionários da Educação; Reunião com profissionais da Educação Infantil;
Reunião com profissionais da educação de todas as classes, contando com a participação de
MARCELO SANTANA;
Declara que ANTÔNIA LUCIANE e RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO teriam utilizado prédio
público localizado no Povoado Cajazinho para realização de ato eleitoral.
Assevera que MARCÍLIO RIBEIRO teria atuado na defesa de Rui durante a campanha municipal
(processo 0600028-49.2020.6.10.0027, protocolado em 16.09.2020), mesmo exercendo cargo
comissionado na administração municipal (Portaria de designação datada de 07.07.2020), e que
o candidato RUI FILHO, teria participado da entrega de um caminhão da CODEVASF à
Associação Piscicultores de Arari.
Quanto ao investigado RAUL VICTOR, aduz que o pré-candidato a vereador teria utilizado o
aplicativo whatsapp para oferecer “carradas” de terra a eleitores/ Promessa de Carrada de Terra.
Por fim, requer a total procedência da sua pretensão para que os representados sejam apenados
com sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à
eleição em que se verificaram os abusos acima narrados, bem como cassação de seus diplomas,
e por consequência do mandato, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º
64/90.
Os investigados foram citados para apresentar defesa em ambos os processos.
Neste passo, RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO trouxe petição de defesa, argumentando, em
síntese, que não havia comprovação de seu comparecimento em aula inaugural em curso de
corpo de bombeiros, e, que na eventualidade disso ser comprovado, inexistiria ilícito em sua
presença naquele evento. Ressalta ainda completa desproporcionalidade na cassação de seu
mandato com base nesse argumento. Salienta que reuniões ocorridas fora do horário de
expediente dos servidores, e a mera presença dos deles no livre exercício de seus direitos não
caracterizaria qualquer ilegitimidade ou ilegalidade, e que não é possível sequer identificar o
candidato na foto colacionada na entrega de caminhão da CODEVASF. Aduz que inexistiu
utilização indevida da Rádio Progresso FM de Arari, e que, quanto à atuação de Marcílio Ribeiro
de Almeida como advogado de Rui, aquele teria sido exonerado de sua função, não mais
constando nos quadros de servidores municipais. Reafirma, por fim, a desproporcionalidade do
pedido de cassação.
No mesmo sentido, se apresentam a defesa de Raimundo de Jesus Silva Sousa, e de Djalma de
Melo Machado.
Na petição apresentada pelos vereadores ANTONIA LUCIANE FREITAS FERNANDES,
GARDENIA CRISTINA COSTA, MARCELO SOUSA SANTANA E RAUL VICTOR MACIEL
LOPES, foi alegado, em síntese, que não há provas da participação de Antônia Luciane e de Rui
Fernandes na inauguração do curso de corpo de bombeiros, e que a presença dos investigados
em si não constituiria ilegalidade.
Quanto à participação da candidata Antônia Luciane de uma reunião em uma escola pública (no
Povoado Cajazinho), ressalta que teria sido utilizado pela parte autora um documento inábil para
prova (um único printscreen), sendo impossível determinar, incluivse, a data e horário da reunião.
Além disso, no print anexado, haveria a menção ao nome da candidata “Auricélia”, ao mesmo
tempo que a coligação investigante apontaria a presença da candidata Antônia Luciane Freitas
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Fernandes.
Já a ilicitude apontada à candidata Gardênia residiria no fato de que participaram da reunião a
secretária de Saúde e o diretor da Unidade Mista Jorge Oliveira, não se apontando, no entanto,
de que teria se tratado a reunião, nem o horário em que ela teria ocorrido, não teria se falado nem
mesmo em que consistiria o ilícito.
No que se refere à presença do candidato Marcelo Santana, na qual ter-se-ia reunido com
profissionais da educação juntamente com o prefeito eleito Rui Filho e o ex-prefeito Djalma Melo,
na Secretaria Municipal de Educação, os investigados asseveram que não há que se falar em
utilização da máquina pública, porquanto a reunião não ocorrera em prédio da administração,
mas sim em prédio privado (sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Arari).
Aduzem ainda que o prefeito Djalma Melo não teria utilizado sua condição para pressionar/coagir
seus subordinados e, malferir o voto de quem quer que seja.
Por fim, quando à alegação de que o candidato Raul Victor teria utilizado aplicativo de telefone
para oferecer carrada de terra a eleitores do Município, argumentam que se tratam de prints e
áudios, cuja idoneidade da prova sequer pode ser aferida.
Intimado, o MPE se manifestou pela designação de audiência de instrução e julgamento.
Após declaração de suspeição pela promotora eleitoral atuante, foi designada nova promotora
eleitoral, conforme certidão de ID 85107732.
Despacho de ID 85922942 designou audiência por videoconferência.
Foram juntados novos documentos pela parte autora, conforme petição de ID 89116731.
Despacho de ID 89156304 determinou intimação da parte investigada para se manifestar sobre
os documentos apresentados, momento em que estes solicitaram o não acatamento do conteúdo
da petição de Id. 89116735 (e seus anexos de ids. nº 89123907; 89123915, 89123917 e
89123916), e requereram o desentranhamento dos respectivos arquivos dos autos.
Despacho de ID 89706724 conferiu vistas ao MP.
Audiência de Instrução e julgamento foi realizada na data de 28/06/2021, sendo juntados aos
autos os áudios de todo o procedimento, e Ata de Audiência de ID 90231577, sendo designado
ainda prazo para requerimento de diligências pelas partes e pelo Ministério Público Eleitoral. 
Não houve pedido de diligências pelo MPE, mas, através da Petição de ID 90636299, foi
apresentado, por Djalma de Melo Machado, pedido de requisição de informações à Rádio
Progresso FM de Arari, indicando se haveria existido entrevistas com os outros candidatos a
prefeito da cidade. As demais partes se mantiveram inertes.
Decisão de ID 90744809 determinou a reunião dos processos AIJE nº 0600336-85.
2020.6.10.0027 e AIJE nº 0600337-70.2020.6.10.0027. Indeferiu ainda o pedido de diligências
formulado pelo investigado Djalma Melo Machado (Petição de ID 90636298), e deferiu
parcialmente o pedido de juntada dos documentos novos apresentados pela petição de ID
89116735, indicando a permanência nos autos do arquivo de áudio (ID 89123916), e o
desentranhamento dos demais, a saber: documentos de ID 89116735, 89123907, 89123915 e
89123917. Determinou, por fim, a apresentação de alegações finais, por Despacho/Mandado
publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-MA de nº  133/202.
Certidão de ID 90929608 constatou a juntada do processo AIJE nº 0600337-70.2020.6.10.0027.
Djalma de Melo Machado apresentou a petição de ID 91247191, e o Despacho de ID 91322863
indeferiu o pedido formulado.
Maria Alves Muniz apresentou a petição de ID 91343592.
Decisão de ID 91448459 chamou o feito à ordem, concedendo novo prazo para alegações finais.
Foram apresentadas alegações finais nos documentos de IDs 91613823, 91856538, 91856541,
91858515. Djalma trouxe também aos autos o documento de ID 91856539.
O MPE se manifestou no documento de ID 92616044.
Os investigantes juntaram petição de ID 92616044.
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Decisão de ID 92653373 indeferiu o pedido da petição 92645274 e concedeu prazo para se
manifestar sobre o documento apresentado por Djalma em suas alegações finais.
Foi juntada manifestação de ID 93359278.
É o Relatório. Decido.
 
Inicialmente, indefiro o requerimento de juntada da Petição de ID 91856539, com fundamento no
a r t .   4 3 5  d o  C P C ,   t e n d o  e m  v i s t a  q u e  o   d o c u m e n t o   a p r e s e n t a d o   p e l o
impugnado era acessível antes do oferecimento da ação, portanto, cabia a parte comprovar que
não pode apresentá-lo previamente, não havendo falar em fato superveniente, já que inexistiu
circunstância nova após o oferecimento da ação ou que a parte somente tenha tomado
conhecimento em momento posterior.
Passo, então, à análise das questões a sentenciar. 
 
I - Do uso indevido de meio de comunicação
 
Em apertada síntese, os impugnantes alegam a ocorrência de abuso de poder político através do
uso indevido de meio de comunicação configurado por meio das seguintes situações:
 

Entrevista com o então prefeito Djalma Melo em que este teria: 1.1. feito divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro a qual afirma que o candidato Rui Filho teria 50% das
intenções de voto; 1.2 declarado publicamente o seu apoio ao candidato Rui Filho e
realização de campanha antecipada; 1.3 convocado todos que faziam parte da
administração à apoiar a candidatura de Rui Filho;

1.

Situação de suposta irregularidade do Sr João Ericeira, diretor da Rádio, por ocupar o cargo
de assessor de comunicação da prefeitura e uso de programa supostamente exibido em 29
de outubro de 2020 para proferir ataques; Que em entrevista ocorrida supostamente em 01
de maio de 2021, o prefeito eleito Rui Filho declarou que ele reformou a Rádio Progresso
FM, foi para ele ser colocado para falar no ar).

2.

 

Divulgação de pesquisa eleitoral sem registro a qual afirma que o candidato Rui Filho
teria 50% das intenções de voto

1.

 
Sustentam os impugnantes que o então prefeito Djalma Melo, na companhia do pré-candidato Rui
Filho, em entrevista concedida à Rádio Progresso FM, em período de pré-campanha, teria
divulgado uma “pesquisa sem registro em que afirma que o Rui Filho teria 50% das intenções de
votos” trazendo em anexo à inicial o áudio nº06 (ID 61396236), cujos fragmentos de degravação
seguem transcritos abaixo:

“Só que agora recebi uma pesquisa recentemente, inclusive fechamos, fechamos
ontem, a pesquisa foi fechada ontem e a gente confirma a mesma seqüência: Rui,
ta certo? Maria, Evando, Jorge e o Álvaro (...) Então Rui disparou, entendeu? Rui tá
praticamente com cinquenta por cento e o último com quatro (...) Eu nunca vim pra
Rádio mentir (...) eu nunca vim pra rádio com conversa fiada, nem vou me enganar
com pesquisa entendeu? Inventar um número, pra quê? Não faço isso! (...) Toda a
zona rural foi feita (...) Nós fizemos cinquenta questionários bem aqui no Bamburral,
cinquenta! É muita coisa (...) O povo ta esperando muito de ti, se o povo ta ti dando
praticamente cinquenta por cento é porque o povo confia!”

Diante do fragmento acima transcrito, não merece prosperar os argumentos da defesa de que “o
então prefeito Sr. Djalma Machado” tão somente “mencionou a realização de diversas pesquisas
nos últimos anos”, vez que fica claro tratar-se de pesquisa de opinião realizada no ano do pleito
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em data próxima a da entrevista.
Contudo, as pesquisas eleitorais são regidas pela Lei nº 9504/95 que, para as eleições municipais
de 2020, foi regulamenta pela Res. TSE nº23.600/2019, sendo que tais normativos disciplinam a
via própria para impugnação de pesquisas irregulares.
Segundo a Lei nº9504/95:
 

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
Ver legislação completa
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

 
De acordo com a Res. TSE nº23.600/2019:
 

Art. 15. O Ministério Público, os candidatos, os partidos políticos e as coligações são
partes legítimas para impugnar o registro ou a divulgação de pesquisas eleitorais
perante o juízo ou tribunal competente indicado no art. 13, § 3º, I e II, desta
Resolução, quando não atendidas as exigências contidas nesta Resolução e no art.
33 da Lei nº 9.504/1997.
Parágrafo único. O partido político não possui legitimidade para impugnar,
isoladamente, o registro de pesquisa eleitoral que se refira a cargo majoritário para
o qual esteja concorrendo de modo coligado, observando-se o disposto no art. 6º, §
4º, da Lei nº 9.504/97.
 
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado por
advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe
Representação (Rp), a qual será processada na forma da resolução do Tribunal
Superior Eleitoral que dispõe sobre as representações, as reclamações e os
pedidos de direito de resposta.
§ 1º Considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo de
difícil reparação, poderá ser determinada a suspensão da divulgação dos resultados
da pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na divulgação de seus
resultados.
§ 2º A suspensão da divulgação da pesquisa será comunicada ao responsável por
seu registro e ao respectivo contratante.
§ 3º A não complementação dos dados prevista no § 7º do art. 2º desta Resolução
deverá ser arguida por meio de impugnação, na forma deste artigo.
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).

 
Desse modo, tendo conhecimento da referida divulgação ocorrida, conforme alega a investigante,
em período de pré campanha e sem registro na Justiça Eleitoral, a mesma não fez uso da via
processual adequada para impugnar a divulgação da indigitada pesquisa irregular, mas, ao revés,
quedou-se inerte.
Não obstante, em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral traz à lume a referida
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divulgação e lhe confere gravidade tal, a ponto de sustentar a ocorrência de desequilíbrio do
pleito, requerendo, por conseguinte, a cassação de mandato do candidato eleito.
Acerca de pesquisas eleitorais também dispõe a jurisprudência que:
 

“Recurso ordinário. Eleição 2002. Ação de investigação judicial eleitoral. Pesquisa
eleitoral sem registro. Pessoa jurídica. Ilegitimidade passiva. Falta de
potencialidade. Negado provimento [...]. II – Fato isolado que não possui
potencialidade para desigualar os candidatos a cargo público não se presta para
caracterizar a violação do art. 22, XIV, LC n° 64/90.” (Ac. de 4.9.2003 no RO n° 717,
rel. Min. Peçanha Martins.) grifei

 
Portanto, verifica-se assim, com base na legislação eleitoral, que a divulgação de pesquisa sem o
prévio registro das informações perante a Justiça Eleitoral sujeita os responsáveis ao pagamento
de multa, o que se deve ocorrer através do devido processo legal, não havendo que se falar em
penalidade de cassação de mandato.
Ademais, a própria inércia da parte autora em não impugnar, à época, a divulgação dos
resultados da pesquisa supostamente irregular, é um indicativo, para este Juízo, da mitigação da
gravidade dos fatos imputados.
 
 
1.2 Declaração pública de apoio ao candidato Rui Filho e realização de campanha
antecipada
Também sustentam os impugnantes que o então prefeito Djalma Melo, na companhia do pré-
candidato Rui Filho, em entrevista concedida à Rádio Progresso FM, em período de pré-
campanha, teria manifestado publicamente o seu apoio ao pré-candidato e, dessa forma,
incorrido na prática de propaganda antecipada. Conforme fragmento de degravação do áudio nº
6, in verbis:
 

“Eu aproveito a oportunidade para convidar todos os meus amigos, né? As pessoas
simpatizantes a essa administração, os simpatizantes ao nosso governo, nosso
amigos, todos sem exceção, todos os nossos secretários, eu quero aproveitar todo
o pessoal da educação, certo, confie no prefeito Djalma Melo! Ta certo? Que nós
estamos escolhendo uma pessoa que vai dar certo! Certo, vocês me conhecem, eu
sempre respeitei a opinião de todo mundo, claro que nem todo mundo vem, isso é
lógico! Ninguém é cem por cento! Não pode! Não existe isso! Mas com certeza, Rui,
a maioria do nosso grupo vai estar do teu lado, entendeu? Trabalhando pra te
eleger e com certeza nós vamos juntos aí, todo mundo, fazer a diferença numa
administração que a gente se preocupa, porque é uma responsabilidade muito
grande, nossa também, né, de apresentar um candidato e, por isso, que a gente tem
que ta junto, entendeu? Pra gente trabalhar. E aproveito também pra convidar todos
os vereadores de Arari pra nos acompanhar na candidatura do Rui, tá certo?”

Em sede de alegações finais (ID 91858515), a defesa do impugnado Rui Filho contra argumenta
que:
 

“Mas nobre julgador, o Sr. Djalma Machado única e tão somente convidou a todos,
servidores ou não, para confiar no seu trabalho, NÃO havendo uma frase sequer
proferida pelo mesmo que ao menos indique coação/ameaça dos servidores ou a
utilização do cargo para impor algum apoio político a qualquer candidato, tratando-
se sim de mero inconformismo da autora com o resultado das eleições, tentando
afastar o resultado legitimamente obtido nas urnas”.
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Ao tratar dos atos de pré-campanha, a Lei nº 9504/95 disciplina que:
 

Lei 9.504/97, art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:                      
 
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

                                                                                                                                                            
                     
Quanto ao mérito da questão, isto é, se ficou ou não caracterizada a prática de propaganda
antecipada pelo então prefeito Djalma Melo, verifico que o Juízo Eleitoral desta 27ª Zona, já
proferiu sentença de mérito (ID 38211963) transitada em julgado em 08/11/2020, sob a lavra do
então Juiz Titular, Dr. Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior, na representação (Processo nº
0600315-12.2020.6.10.0027) autuada em 26.10.2020 e movida pelo Ministério Público Eleitoral,
com o seguinte teor:
 

“Trata-se de representação por prática de propaganda eleitoral irregular ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral contra Rui Fernandes Ribeiro Filho, Djalma de Melo
Machado e João Ericeira.
O autor alegou, em síntese, que: a) recebeu representação eleitoral conjunta do
Partido Social Cristão – PSC e do PODEMOS, informando que no dia 22.08.2020,
por volta das 11:30 horas, em entrevista veiculada no programa “Tribuna Popular”,
da Rádio Progresso FM de Arari, apresentado por João Ericeira, assessor de
comunicação da prefeitura, “DJALMA DE MELO MACHADO e o pré-candidato a
prefeito RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO, divulgaram fatos em atitude de pré-
campanha ao cargo de Prefeito do Município de Arari-MA em desobediência à lei
eleitoral”; b) em vários trechos, Djalma de Melo Machado associou Rui Fernandes
Ribeiro Filho ao número do partido (14), reafirmando a candidatura deste último.
(...)
No tocante ao entrevistador, não vislumbro a ocorrência de propaganda
irregular. Isso porque João Ericeira, a meu ver, limitou-se a elaborar perguntas ao
atual e ao pré-candidato a prefeito de Arari dentro de sua liberdade jornalística e a
reproduzir os (diversos) questionamentos e comentários dos ouvintes.
A título exemplificativo, a expressão “um ouvinte dizendo aqui, aqui um abraço para
o Rui e pro Djalma Melo os dois homens são fortes” foi falada num cenário em que o
radialista lia as ponderações do seu público, tanto que, logo em seguida, afirmou o
seguinte: “O Aristóteles também tá mandando um abraço para nosso prefeito
Djalma Melo. Mais perguntas aqui, uma ouvinte participou durante toda semana…
É, João não esqueça de pedir, para o prefeito Djalma Melo colocar um quebra-mola
no Bairro Maestro Gonçalves Martins, na rua Nossa Senhora das Graças”.
Por outro lado, a simples pergunta feita a Djalma de Melo Machado acerca de uma
pesquisa da qual este teria ciência não configura, a priori, intento de promover a
candidatura de Rui Fernandes Ribeiro Filho. Frise-se, neste ponto, que o
entrevistador teve, inclusive, cautela, solicitando que os percentuais da suposta
pesquisa não fossem revelados pelo atual prefeito.
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Quanto a Rui Fernandes Ribeiro Filho, também não constato ato de
propaganda extemporânea.
Com efeito, diferentemente do alegado pelo autor, não houve pedido explícito de
voto; pelo contrário, o então pré-candidato, após exaltar suas qualidades pessoais
e expor seus feitos quando ocupou a chefia do Poder Executivo Municipal, disse
que, apenas após iniciado o período de campanha, “mostraria” as propostas e, no
momento certo, pediria “cada voto do arariense que hoje não se pode”.
Por fim, no que se refere a Djalma de Melo Machado, verifico a ocorrência de
propaganda irregular.
(...)
Pelo exposto, com base no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 487, I, do
CPC. julgo parcialmente procedente o pedido para condenar Djalma de Melo
Machado a multa no valor de R$ 5.000,00 pela propaganda eleitoral extemporânea.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Esta
sentença serve como mandado.
 

Do excerto acima, extraído da sentença de ID 38211963,  este magistrado infere não ter havido
conluio ou convergência de vontades entre o entrevistador João Ericeira e os entrevistados Rui
Filho, pré-candidato, e Djalma Melo, prefeito à época, para prática deliberada de propaganda
antecipada, vez que foi reconhecida a culpabilidade unicamente do então prefeito Djalma Melo
que, em ato isolado, incorreu na prática de propaganda antecipada, sendo condenado ao
pagamento de multa nos termo da legislação eleitoral.
Ressalto também que o feito originou-se a partir de uma representação dos investigantes perante
o Ministério Público Eleitoral autuada pelo parquet como notícia de fato (Protocolo 000357-
049/2020) na data de 16/09/2020, conforme documento de ID 23822251, que instrui a inicial do
Processo nº 0600315-12.2020.6.10.0027, o qual noticiou, dentre outras coisas, o seguinte:
 
 

“Do Uso Indevido da Rádio Comunitária - Logicamente o Diretor da Rádio
Comunitária, João Ericeira, que é Assessor de Comunicação da Prefeitura, tem a
sua opção política. O que não lhe autoriza a usar a rádio do povo, de forma
indevida, apresentando posicionamentos políticos diante de milhares de pessoas.
Em diversas partes da entrevista, (anexadas à representação), João Ericeira revelou
apoiar o pré-candidato RUI FILHO, o favorecendo politicamente diante de outros
pré- candidatos ao cargo de prefeito. João Ericeira afirma “Hoje existe uma
pretensão muito grande. Acho que já é até uma certeza. Do Senhor apoiar o Rui
Fernandes Ribeiro Filho, ex-prefeito de Arari. Possivelmente será o pré-candidato
do nosso grupo, do grupo que o senhor faz parte. Do 14”. Mais uma vez, nota-se a
clara intenção de associação do nome de Rui Filho ao número do partido, o 14, o
que caracteriza campanha antecipada, feita em rádio comunitária, por seu diretor
geral.” grifei

 
Portanto, os fatos envolvendo a indigitada entrevista já foram devidamente apurados pela Justiça
Eleitoral nos autos do Processo nº 0600315-12.2020.6.10.0027, restando, por fim,
descaracterizada a unidade de desígnios entre entrevistador e entrevistados com a finalidade de
praticar abuso de poder político, uma vez que tão somente ao entrevistado Djalma Melo foi
imputada a prática de propaganda antecipada, sendo condenado ao pagamento de multa no valor
de R$ 5000,00, com sentença contra a qual não houve recurso e que transitou em julgado em
08/11/2020.
Ante o exposto, não sendo possível vislumbrar o acordo de vontades, por via de consequência
não há que se falar em abuso de poder midiático em favor do então pré-candidato Rui Filho.
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1.3 Convocação de todos que faziam parte da administração à apoiar a candidatura de Rui
Filho
 
Pelos mesmos fundamentos expostos no item anterior, reitero que os fatos envolvendo a
indigitada entrevista já foram devidamente apurados pela Justiça Eleitoral nos autos do Processo
nº 0600315-12.2020.6.10.0027, restando, por fim, descaracterizada a unidade de desígnios entre
entrevistador e entrevistados com a finalidade de praticar abuso de poder político, uma vez que
tão somente ao entrevistado Djalma Melo foi imputada a prática de propaganda antecipada,
sendo condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5000,00, com sentença já transitada em
julgado.
Destaque-se também que os investigantes, de posse do acervo probatório que instruiu o
Processo nº 0600315-12.2020.6.10.0027 – Classe RP, na qualidade de legitimados, poderiam,
ainda no período de pré campanha, fazer uso dos meios processuais previstos na Res. TSE
23.608/19 para fazer cessar o suposto abuso de poder político perpetrado na forma de uso
indevido da rádio, o que não ocorreu.
Ao revés, os investigantes não postularam perante esta Justiça Eleitoral, mas apenas procederam
com a apresentação de notícia de fato perante o parquet, notícia que resultou na propositura da
representação nº 0600315-12.2020.6.10.0027 pelo Ministério Público Eleitoral, cuja sentença já
foi citada em alhures.
 
2. Situação de suposta irregularidade do Sr João Ericeira, diretor da Rádio, por ocupar o
cargo de assessor de comunicação da prefeitura e uso de programa supostamente exibido
em 29 de outubro de 2020 para proferir ataques; Que em entrevista ocorrida supostamente
em 01 de maio de 2021, o prefeito eleito Rui Filho declarou que ele reformou a Rádio
Progresso FM
 
Conforme consta na inicial da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, os investigantes
alegam, em síntese, o seguinte: Que o diretor da Rádio, Sr. João Ericeira era, à época, assessor
de comunicação da prefeitura e que ele teria confessado, durante a entrevista, que Rui Filho era o
candidato dele; Que o diretor da Rádio, Sr. João Ericeira, em programa exibido supostamente no
dia 29 de outubro de 2020, teria usado seu programa para proferir ataques à “COLIGAÇÃO O
POVO QUER MUDANÇA”, os partidos que a compunham, e a ex-candidata a prefeita MARIA
ALVES MUNIZ, do seguinte modo: a) afirmou que por causa de uma representação feita em
desfavor da rádio, ele seria obrigado a pagar uma multa no valor de 10.000,00 (dez mil reais).; b)
relatou que foi jurado de morte pelo grupo da candidata MARIA ALVES; c) não conferiu o direito
de resposta.
 
Em sede de alegações finais, o investigado Rui Filho alega que:
 

“A autora ainda afirma que o suposto uso indevido do meio de comunicação restaria
configurado porque o então diretor da Rádio Progresso FM, Sr. João Ericeira, seria
também servidor público comissionado em Arari, como se tal fato bastasse para
indicar qualquer favorecimento do pré-candidato Rui Filho. Ainda tentando fazer
acreditar na suposta utilização indevida dos meios de comunicação a autora afirma
que em programa da rádio Progresso FM de 29 de outubro de 2020 o diretor João
Ericeira divulgou a representação eleitoral promovida pelos partidos Social Cristão e
PODEMOS em face da mesma, expondo o conteúdo da referida representação.
Sobre tal ponto, imprescindível denotar que no áudio nº 8 colacionado à inicial,
nesse mesma oportunidade, o radialista afirma terem ido aos programas da rádio
todos os candidatos (inclusive Maria Alves, investigante) a exceção do candidato
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Álvaro Jardim, novamente demonstrando a total paridade de armas”.
 

Em vista do acervo probatório e alegações colacionadas aos autos, concluo o seguinte:
 

Acerca do fato de o diretor da Rádio, Sr. João Ericeira ocupar, à época do período eleitoral,
a função de assessor de comunicação da prefeitura, não vislumbro a priori a ocorrência de
ilícito eleitoral. Ademais, como já exposto alhures, esse fato também foi noticiado ao
Ministério Público Eleitoral (notícia de fato de protocolo nº000357-049/2020), originando a
Representação nº 0600315-12.2020.6.10.0027, que culminou na absolvição do radialista
quanto à prática de propaganda irregular.

a.

Quanto às declarações do Sr. João Ericeira, em programa exibido supostamente no dia 29
de outubro de 2020, que na opinião dos investigantes constituem ataques à “COLIGAÇÃO O
POVO QUER MUDANÇA”, os partidos que a compunham, e a ex-candidata a prefeita
MARIA ALVES MUNIZ, verifico que tais fatos atribuídos à pessoa do radialista não possuem
o condão de atrair para a(s) pessoa(s) do(s) investigado(s) a grave sanção de perda do
mandato. Outrossim, o investigante deveria utilizar a via processual adequada para obter a
eventual responsabilização cível e/ou criminal, se cabível, do autor de tais “ataques”.
Lembrando, por fim, que na seara eleitoral, os investigantes poderiam ter se valido das
ações previstas na Res. TSE 23.608/19 para que esta Justiça Eleitoral garantisse o seu
direito de resposta, sendo que não o fizeram. Além disso, nos chama atenção as
declarações formuladas pelo radialista no início do áudio nº 08, quando declara
publicamente a participação da investigante Maria Alves Muniz em programação da Rádio
FM Progresso, o que, a priori, contradiz a tese de ausência de tratamento isonômico.

b.

Quanto às declarações do investigado Rui Filho constantes no áudio de ID 89123916, in
verbis: “Rui tem mais um áudio ali, rapaz a gente vai sair duas da tarde (...) bota (...) bota
quente (...) eu reformei essa radio todinha pra (...) quero aqui agradecer a entrevista do
nosso prefeito Rui Filho e dizer que ele está sendo um excelente gestor(...)”, entendo que a
mera declaração unilateral do investigado carece da materialidade necessária para ensejar
de plano a cassação do mandato em virtude de ausência de lastro probatório acerca da
ocorrência de eventual ilícito, o qual deverá ser obtido com base no devido processo legal.
Do contrário, as graves sanções cominadas pelo art. 22, inciso XIV, da LC n.º 64/90, seriam
aplicadas com base em deduções, em clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.

c.

 
Acerca do abuso de poder político decorrente do uso indevido dos meios de comunicação, a LC
nº64/90 dispõe o seguinte:
 

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: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
 
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) Grifei
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Por fim, acrescente-se o seguinte julgado:
 

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGUREM ABUSO DE PODER
POLÍTICO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA NÃO CONFIGURA ATO ABUSIVO
DE PODER POLÍTICO, SE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A presença
do primeiro recorrido em evento de divulgação de viagens oferecidas em programas
públicos destinados à terceira idade não configurara a prática de abuso de poder
político. Os fatos narrados na petição inicial consubstanciam propaganda eleitoral
extemporânea, que é objeto de representação eleitoral já proposta contra os
recorridos. 2. Não se extrai dos fatos descritos na petição inicial a prática de
atos de promoção pessoal do Prefeito, candidato à reeleição, nem conotação
eleitoreira capaz de configurar o abuso de poder político, punível nos termos
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Assim, embora a conduta praticada
tenha sido caracterizada, em ação autônoma, como propaganda eleitoral
extemporânea, não se revelou suficientemente grave para caracterizar abuso
de poder político, pois não teve o condão de prejudicar a normalidade e a
legitimidade do pleito, como estabelece o art. 19, § único, da Lei
Complementar nº 64/90. (...) 5. A conduta imputada pelo Parquet ao primeiro
recorrido não configura abuso de poder político, já que a tipificação do referido ilícito
exige a existência de prova robusta da utilização de cargos ou funções públicas,
com o intuito exclusivo de obter votos para determinado candidato, desviando a
finalidade dos encargos e obrigações da Administração Pública (Recurso Contra
Expedição de Diploma nº 43060 e Recurso Ordinário nº 6931336). 6. Parecer do
Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso. Recurso conhecido e
desprovido (TRE-RJ- RE 93349, Relator: ANA TEREZA BASILIO, Data de
Julgamento: 15/01/2014, Data de Publicação: DJERJ – Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-RJ, Tomo 016, Data: 22/01/2014, Página 08/10). Grifei

 
Portanto, no que se refere ao abuso de poder político decorrente do uso indevido dos meios de
comunicação, o Tribunal Superior Eleitoral entende que: "o uso indevido dos meios de
comunicação social não pode ser presumido e requer que se demonstre a gravidade em
concreto da conduta, com mácula à lisura do pleito" (REspe nº 225-04/BA, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. em 26.06.2018) grifei
Ante o exposto, concluo que os fatos descritos na inicial, relativos ao suposto uso indevido da
Rádio FM Progresso, atribuídos à pessoa do diretor João Ericeira, do então pré-candidato Rui
Fernandes Ribeiro Filho e do prefeito, à época, Djalma Melo Machado não se revelaram
suficientemente graves para caracterizar abuso de poder político, pois não tiveram o condão de
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito. Outrossim, tratou-se de incidente isolado, já
devidamente apurado em ação autônoma (Representação nº 0600315-12.2020.6.10.0027) a qual
resultou na condenação do ex-prefeito Djalma Melo Machado ao pagamento de multa pela prática
de propaganda eleitoral extemporânea
 
II – Da participação em aulas inaugurais, inauguração de obras públicas e reuniões com
servidores públicos municipais
 
Em apertada síntese, os impugnantes também alegam, como fatos caracterizadores de abuso de
poder político, os seguintes:
 
1) Que o prefeito à época Djalma Melo Machado juntamente com o pré-candidato a prefeito Rui
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Fernandes Ribeiro Filho e a pré-candidata a vereadora Antônia Luciane participaram de aula
inaugural de curso trazido ao corpo de bombeiros mirins em parceria com a Prefeitura;;
2) Que ocorreram as seguintes reuniões: a) reunião com funcionários do Hospital Municipal; b)
reunião na escola municipal do povoado Cajazinho;
3) Que também ocorreu: a) Reunião com enfermeiros do NASF; b) participação em da entrega de
um caminhão da CODEVASF à Associação Piscicultores de Arari; c) Reunião com a Equipe de
Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social; d) Reunião com profissionais da educação
infantil; e) Reunião com profissionais da escola Zuleide Bogea;
4) Mega reunião com profissionais da educação de todas as classes no sindicato dos
trabalhadores rurais de Arari com o objetivo de beneficiar os candidatos a prefeito Rui Fernandes
Ribeiro Filho e a vereador Marcelo Santana

 
1. Sobre a participação em suposta aula inaugural do Corpo de Bombeiros
Constam como fatos narrados na inicial AIJE 336-85, in verbis: “Ainda na pré-campanha, em aula
inaugural de curso trazido ao corpo de bombeiros mirins, em parceria com a prefeitura municipal
de Arari, podemos constatar a presença dos pré-candidatos à época, RUI FERNANDES RIBEIRO
FILHO e ANTÔNIA LUCIANE FREITAS FERNANDES, acompanhados do prefeito DJALMA DE
MELO MACHADO”.
Quanto ao abuso de poder político decorrente de suposta participação em aula inaugural do
Corpo de Bombeiros Mirins, o impugnado Rui Fernandes Ribeiro Filho, em sede de contestação,
alega, em síntese, que:
 

Que a única prova apresentada não tem qualquer precisão, pois se trata de “print de rede
social que sequer possibilita a identificação da data, horário, contexto, e nem mesmo se
houve manipulação na imagem de toda sorte”.

1.

Que não há qualquer indício de que o investigado tenha realizado algum discurso, fala, ou
que tenha havido algum enaltecimento dos candidatos, sendo que o investigado e o então
prefeito municipal “estão apenas como espectadores de um evento, não tendo sequer a
autora mencionado a existência de algum ato dessa natureza”.

2.

Que “a própria autora afirma que o evento aconteceu na pré-campanha, não havendo,
portanto, participação de um candidato vedada por lei”;

3.

Que “a referida ‘aula inaugural’ citada pela requerente sequer pode ser equiparada a
inauguração de obra pública, havendo vedação legal de participação de candidato apenas
nesta última”.

4.

Que “se afiguraria absolutamente desproporcional a imposição das sanções legais
pleiteadas pela autora, por se considerar a presença em um único evento em que sequer
houve participação significativa de eleitores”;

5.

 
Acerca da participação da investigada Antônia Luciane Freitas Fernandes na referida aula
inaugural, em sede de contestação (AIJE 337-70), a mesma aduziu o seguinte:
 

“A alegação da coligação reside neste único fato, o comparecimento da pré-
candidata Antônia Luciane Freitas Fernandes, acompanhada do prefeito eleito Rui
Filho na aula em questão. De plano, vemos que as alegações não encontram
suporte em elementos probatórios mínimos. Porquanto funda-se em print, o qual
não pode servir de elemento probatório consoante ampla jurisprudência, além do
fato de que observando-se as imagens não se pode concluir pela existência de
qualquer ilícito. No mais a mera presença de alguns dos ora investigados, por si só
não demonstra que o ato foi subvertido com a finalidade de beneficiar os requeridos
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ou suas candidaturas, mormente por que a própria coligação investigante sequer
afirma a existência de discurso, fala, enaltecimento dos candidatos ou ato
semelhante. Frise-se, que não se afirmou por que não houve nenhum ato
subversivo deste tipo”.

 
De plano, verifico que os fatos trazidos na inicial relativos à participação dos impugnados em
suposta aula inaugural do Corpo de Bombeiros não configuram a priori abuso de poder político de
forma a atrair a cassação dos seus mandatos, bem como a sanção de inelegibilidade, nos termos
do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
 A uma, porque a suposta participação não está amparada em prova robusta, tendo em vista a
impossibilidade de precisar a data da ocorrência do evento. A duas, porque a inicial não narra a
participação ativa dos impugnados, ou seja, em nenhum momento lhes é imputada a prática de
atos de propaganda ou proselitismo político, tais como: discurso político, pedido expresso de
votos, etc. O que a parte autora tenta demonstrar através da apresentação de “print de rede
social” é tão somente a presença dos impugnados no referido evento.
Mesmo que este Juízo Eleitoral reconheça a idoneidade da prova acostada aos autos, isto é, do
“print de rede social”, não há que se falar em abuso de poder político decorrente da mera
presença dos impugnados ao citado evento de aula inaugural.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral entende que a “participação discreta” em evento de
inauguração de obra pública não configura abuso de poder político posto que não ocasiona a
quebra de igualdade de chances entre os candidatos, in verbis:
 

“[...] Conduta vedada ao agente público (Lei das eleições, art. 77). Candidato.
Deputado estadual. Comparecimento à inauguração de obra pública. Princípio da
proporcionalidade. Incidência. Não configuração do ilícito. [...] 1. O princípio da
proporcionalidade aplicado no âmbito do art. 77 da Lei n° 9.504/97 é admitido
para afastar a configuração do ilícito eleitoral, quando a presença do
candidato se dá de forma discreta e sem sua participação ativa no evento,
porquanto, nessas hipóteses, não se verifica a quebra da igualdade de
chances entre os candidatos na disputa eleitoral. [...] 2. In casu, consta do
aresto regional que a presença da candidata deu-se de forma discreta, sem
qualquer destaque ou manifestação perante o reduzido número de presentes,
não havendo sua participação ativa no evento. Dessa forma, aplica-se ao caso
o princípio da proporcionalidade, a fim de que seja afastada a caracterização
do ilícito eleitoral, ex vi da jurisprudência sedimentada por esta Corte
Superior. [...]” (Ac. de 9.6.2016 no AgR-REspe nº 126025, rel. Min. Luiz Fux.)
 
“[...] Conduta vedada. Inauguração de obra pública. Art. 77 da Lei nº 9.504/97. 1. A
mera presença do candidato na inauguração de obra pública, como qualquer
pessoa do povo, sem destaque e sem fazer uso da palavra ou dela ser
destinatário, não configura o ilícito previsto no art. 77 da Lei nº 9.504/97. 2.
Entendimento do acórdão regional em consonância com a interpretação do TSE
sobre o art. 77 da Lei nº 9.504/97, conforme precedentes [...]” NE: Candidato ao
cargo de deputado estadual. (Ac. de 5.11.2013 no AgR-REspe nº 178190, rel. Min.
Henrique Neves da Silva; no mesmo sentido o Ac. de 14.6.2012 no AgR-RO nº
890235, rel. Min. Arnaldo Versiani, o Ac. de 7.6.2011 no REspe nº 646984, rel. Min.
Nancy Andrighi e o Ac. de 15.9.2009 no AgR-AI nº 11173, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

 
Ante o exposto, concluo que os fatos narrados na inicial relativos à participação de Rui Fernandes
Ribeiro Filho, Djalma Melo Machado e Antônia Luciane Freitas Fernandes em suposta aula
inaugural do Corpo de Bombeiros Mirins do município de Arari não configuram abuso de poder
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político, tendo em vista que não restou comprovada a participação ativa deles.
 

Constam como fatos narrados na inicial da AIJE 337-70, in verbis:1.
 

Abaixo, em total desrespeito à legislação eleitoral vigente, a vereadora eleita,
ANTÔNIA LUCIANE FREITAS FERNANDES, acompanhada do prefeito eleito RUI
FERNANDES RIBEIRO FILHO fizeram uso de escola pública municipal do povoado
cajazinho para a realização de ato eleitoral, a saber reunião. (...) Na imagem abaixo,
vemos mais um abuso de poder da gestão municipal, desta vem, além de ser em
benefício de RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO, também favoreceu a candidata
não eleita GARDÊNIA CRISTINA COSTA. Na reunião, há a presença da Secretária
municipal de Sáude, A Sra. MARY PRASERES; Da candidata à Vereadora e
Enfermeira-chefe licenciada GARDÊNIA COSTA; Diretor do Hospital Unidade Mista
Jorge Oliveira e de RUI FILHO.

 
Quanto ao abuso de poder político decorrente de suposta participação nos eventos acima
relacionados, o impugnado Rui Fernandes Ribeiro Filho, em sede de contestação oferecida na
AIJE 337-70, alega, em síntese, que:

 
A autora única e tão somente menciona que foram realizadas reuniões com o
candidato Rui Filho, mas não aponta sobre o que trataram as reuniões, não
menciona em que local as mesmas ocorreram ou o horário, não indicando em sua
exordial um ato sequer que indicaria algum ilícito. Frise-se nesse ponto, apenas
para que dúvidas não pairem, que reuniões ocorridas fora do horário de expediente
dos servidores, e a mera presença dos mesmos no livre exercício de seus direitos
não caracteriza qualquer ilegitimidade ou ilegalidade, tratando-se sim de ilações
absurdas e com patente má-fé da autora. Na exordial a investigante alega, ainda,
que uma das reuniões realizadas com a presença do então candidato Rui Filho, ora
contestante, teria ocorrido na sede de escola pública municipal, colacionando para
comprovar tal fato, também, apenas um print de postagem realizada em rede social
em que consta uma fotografia distante, sequer sendo possível identificar as pessoas
presentes ou o local do mencionado evento, como se sua simples afirmação fosse
suficiente para comprovar tão grave alegação. Excelência, com o print de rede
social colacionado não é possível identificar qualquer conduta vedada, baseando-se
a autora para tentar imputar alguma responsabilidade ao defendente na legenda
indicada pelo terceiro que teria realizado tal postagem que afirma “O Candidato RUI
FILHO junto com a candidata a vereadora AURICELIA fazendo palestra no
Cajazinho”. Ora, além do print de internet não servir de prova do fato alegado
(porque não se sabe sequer se houve manipulação da publicação ou quem de fato a
fez), sequer se afirma na postagem a utilização do prédio público, que apenas indica
a reunião no POVOADO Cajazinho, sendo fácil notar a tentativa de criação de fatos
pela autora desprovido de elemento probatório no intuito de subverter o legítimo
resultado do pleito.

 
Acerca da participação da investigada Gardênia Costa (AIJE 337-70) em suposta reunião em
Hospital Municipal, em sede de contestação, a mesma aduziu o seguinte:
 

“Os fatos consistem: (...) a candidata a vereadora Gardênia Costa, juntamente com
o prefeito Rui Filho, teriam participado de reunião que teria contado com a
participação da Secretária de Saúde e do Diretor do Hospital Municipal (...) O
alegado ilícito, no caso da candidata Gardênia, residiria no fato de que participaram
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da reunião a secretária de Saúde e o diretor da Unidade Mista Jorge Oliveira.
Assim, com relação a esta suposição, nada mais é falado, somente isto. Não se
aponta de que tratou a reunião, não se menciona horário (evidentemente no período
noturno conforme se vê na foto anexada), não se fala em nenhuma linha, em que
consistiria o ilícito. Em verdade, a coligação investigante busca condenar a reunião
de um pequeno grupo pessoas - fora do horário de expediente e, em um local
privado -, pelo simples fato de pertencerem a um grupo político diverso, como sendo
abuso de poder político, outra pretensão completamente absurda”.

 
Acerca da participação da investigada Antônia Luciane Freitas Fernandes em suposta reunião em
escola pública, em sede de contestação (AIJE 337-70), a mesma aduziu o seguinte:
 

“Ato contínuo, fez-se a narração de ato que caracterizaria a ocorrência de conduta
vedada, porquanto a candidata Antônia Luciane teria participado de uma reunião, no
interior de uma escola pública. Para tanto, juntou como prova do alegado
novamente um print - o qual, repise-se, não é capaz de constituir prova - extraído de
rede social onde se tem a afirmação “o candidato Rui Filho junto com a candidata a
vereadora Auricélia fazendo palestra no Cajazinho”. Ora, Excelência, retirar do tal
print, todas as informações alegadas, é um completo absurdo, aliás, sequer é
possível. Em verdade, não é possível saber em que local ocorre a reunião, se no
referido povoado, ou ainda em sala de aula, bem como tampouco é possível
verificar a presença de quaisquer sujeitos específicos. Isto tudo sem considerar que
no print anexado, há menção ao nome da candidata “Auricélia”, ao mesmo tempo
que a coligação investigante aponta a presença da candidata Antônia Luciane
Freitas Fernandes. Da narração não se pode extrair sequer um sentido lógico, ou
ainda, conexão passível de traçar-se um paralelo entre os fatos narrados e o
elemento que supostamente comprova a ocorrência de uma conduta, que jamais
existiu na realidade. Ao revés, o que se vislumbra é a tentativa de criação de fatos,
desprovidos de elementos probatórios, no intuito de subverter o legítimo resultado
do pleito”.

 
De plano, verifico que os fatos trazidos na inicial relativos à participação dos impugnados em
reuniões supostamente realizadas no Hospital Municipal de Arari e em escola municipal do
povoado Cajazinho, não configuram a priori abuso de poder político de forma a atrair a cassação
de mandatos, bem como a sanção de inelegibilidade, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar n.º 64/90.
 A uma, porque a suposta participação não está amparada em prova robusta, tendo em vista a
impossibilidade de precisar a data ou local em que ocorreram as reuniões. A duas, porque a
inicial não narra a participação ativa dos impugnados, ou seja, em nenhum momento lhes é
imputada a prática de atos de propaganda ou proselitismo político, tais como: discurso político,
pedido expresso de votos, ou conteúdo tratado nas referidas reuniões. O que a parte autora tenta
demonstrar através da apresentação de “print de rede social” é tão somente a presença dos
impugnados nas supostas reuniões.
Mesmo que este Juízo Eleitoral reconheça a idoneidade da prova acostada aos autos, isto é, do
“print de rede social”, não há que se falar em abuso de poder político decorrente da mera
presença dos impugnados em reuniões das quais não se tem conhecimento acerca da pauta ou
do teor, nem se as mesmas ocorreram em prédio público.
Por fim, não restou comprovada a realização de reunião com servidores em prédio do Poder
Executivo Municipal, em horário de expediente, com a participação de candidato a cargo eletivo
fazendo uso da palavra em evidente propósito eleitoreiro, o que, se comprovado, configuraria em
tese uso indevido de bem imóvel pertencente à Administração, nos termos do art. 73, inciso I, da
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Lei 9504/97. Nesse sentido, o seguinte julgado:
 

ELEIÇÕES 2012 – RECURSOS – REPRESENTAÇÃO – INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL – CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO (LEI N.
9.504/1997, ART. 73, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA A PENA DE MULTA –
REUNIÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA COM A
PARTICIPAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DE CANDIDATOS – EFETIVO USO DA
ESTRUTURA PÚBLICA PARA BENEFÍCIO ELEITORAL – CONDENAÇÃO
MANTIDA – DESPROVIMENTO. – A realização de reunião com servidores no
prédio do Poder Executivo Municipal, em horário de expediente, na qual
candidato eletivo faz uso da palavra com evidente propósito eleitoreiro
configura o isso indevido de bem imóvel pertencente à Administração
reprimido pelo inciso I do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, impondo a condenação
dos agentes públicos responsáveis e do beneficiário. (TRE-SC – RDJE: 30787 SC,
Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 17/07/2013, Data de
Publicação: DJE  - Diário de JE, Tomo 134, Data 23/07/2013, Página 3). Grifei

 
Ante o exposto, concluo que os fatos narrados na inicial relativos à participação de Rui Fernandes
Ribeiro Filho, Antônia Luciane Freitas Fernandes e Gardênia Costa nas referidas reuniões não
configuram abuso de poder político, em vista da ausência de provas robustas a indicar o que
efetivamente ocorreu em tais reuniões.
 

Constam como fatos narrados na inicial da AIJE 336-85, in verbis:1.
 

“(...) No dia 02 de novembro, o Candidato Rui Filho esteve reunido junto aos
enfermeiros e NASF da atenção básisa de saúde. (...) A Associação de
Piscicultores de Arari-ASPAR, recebeu, durante a campanha eleitoral, da
CODEVASF, através de emenda do deputado Federal Zé Carlos, um caminhão para
auxiliar em suas atividades. Acontece que, o ato, contou com a presença do prefeito
eleito RUI FILHO(PTB), que na época era candidato. Vejamos: (...)Um abuso de
poder politico inaceitável, que fez do processo eleitoral, um palco de desigualdades,
foi a presença do candidato RUI. Nesta última imagem, vê-se o candidato sentado,
de camisa amarela e ao fundo, o treinamento aos piscicultores, realizado
durante o ato de entrega do caminhão. Em continuidade, temos a comprovação
de outro abuso. A imagem abaixo, demonstra reunião do candidato Rui Filho com
funcionários oriundos da Secretaria Municipal de Assistência Social.”

 
Quanto ao abuso de poder político decorrente de suposta participação em evento de  entrega de
um caminhão da CODEVASF à Associação Piscicultores de Arari, o impugnado Rui Fernandes
Ribeiro Filho, em sede de alegações finais, aduz o seguinte:
 

“Colacionou, para comprovar tal alegação, print de Rua das Juçaras, Quadra 44,
Casa 04 – Jardim Renascença, São Luís – MA. CEP: 65075-230 – Fone/Fax: (98)
3235-5687, publicação feita em redes sociais de terceiros e fotografias que sequer
indicam a presença do candidato no local da entrega do bem. Duas fotografias em
que diversas pessoas estão em frente ao caminhão recebido em doação (nas quais
NÃO constam a presença do candidato); e, uma fotografia, em que é possível
observar a presença de poucas pessoas em frente à uma televisão com a indicação
de um homem de costas como se pudesse ser o candidato Rui Filho. Ademais,
ainda que fosse possível identificar o candidato na fotografia que afirma a autora se
tratar de imagem do treinamento de piscicultores – o que se admite por argumentar
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-, mister repisar que um “treinamento” não se equipara a inauguração de obra
pública, e, ainda, que NADA indica a participação ativa do candidato na mesma.
Além da ausência de robustez nas provas trazidas e discriminadas, o abuso de
poder político sequer existiria na hipótese, vez que os atos questionados não
revelam gravidade suficiente para lesar o bem jurídico da normalidade e
legitimidade das eleições, afinal, ainda que se pudesse cogitar das irregularidades
não comprovadas, o que se admite apenas por amor ao debate, ainda assim, são
fatos insignificantes (com participação de pouquíssimos eleitores, sem nenhuma
ind i cação  de  pa r t i c i pação  a t i va  do  cand ida to ,  e  que  não  t êm
gravidade/potencialidade para afetar o equilíbrio na disputa num eleitorado de
milhares de eleitores.).”
 

Destarte, os três fatos acima aduzidos na inicial da AIJE 336-85 são de natureza idêntica àqueles
já apreciados por este Juízo Eleitoral em alhures, a saber: suposta participação de candidato em
evento assemelhado à inauguração de obra pública e suposta participação de candidato em
reuniões realizadas em prédio público com propósito eleitoreiro.
Nesse sentido, aplica-se o mesmo raciocínio ao caso em tela.
Portanto, verifico que tais fatos, narrados na incial, não configuram a priori abuso de poder
político de forma a atrair a cassação dos seus mandatos, bem como a sanção de inelegibilidade,
nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
A uma, porque a suposta participação não está amparada em prova robusta, tendo em vista a
impossibilidade de precisar a data ou local em que ocorreram as reuniões, bem como não é
possível identificar, pelas imagens colacionadas, se o candidato de fato esteve presente no
evento relativo à entrega de um caminhão da CODEVASF à Associação Piscicultores de Arari. A
duas, porque a inicial não narra a participação ativa dos impugnados, ou seja, em nenhum
momento lhes é imputada a prática de atos de propaganda ou proselitismo político, tais como:
discurso político, pedido expresso de votos, ou conteúdo tratado nas referidas reuniões. O que a
parte autora tenta demonstrar através da apresentação de “print de rede social” é tão somente a
presença dos impugnados nas supostas reuniões.
Mesmo que este Juízo Eleitoral reconheça a idoneidade da prova acostada aos autos, isto é, do
“print de rede social”, não há que se falar em abuso de poder político decorrente da mera
presença dos impugnados em reuniões das quais não se tem conhecimento acerca da pauta ou
do teor, nem se as mesmas ocorreram em prédio público.
Por fim, não restou comprovada a realização de reunião com servidores em prédio do Poder
Executivo Muncipal, em horário de expediente, com a participação de candidato a cargo eletivo
fazendo uso da palavra em evidente propósito eleitoreiro, o que, se comprovado, configuraria em
tese uso indevido de bem imóvel pertencente à Administração, nos termos do art. 73, inciso I, da
Lei 9504/97.
Ante o exposto, concluo que os fatos narrados na inicial relativos à suposta participação de Rui
Fernandes Ribeiro Filho, no evento relativo à entrega de um caminhão da CODEVASF à
Associação Piscicultores de Arari e nas referidas reuniões (com enfermeiros do NASF, com a
Equipe de Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social, com profissionais da educação
infantil, com profissionais da escola Zuleide Bogea) não configuram abuso de poder político, em
vista da ausência de provas robustas que indiquem o que efetivamente ocorreu em tais reuniões,
quais atos o candidato praticou, ou se o referido candidato participou de fato do ato público de
entrega.
 

Sobre a participação dos impugnados em reunião com profissionais da educação de
todas as classes no sindicato dos trabalhadores rurais de Arari com o objetivo de
beneficiar os candidatos a prefeito Rui Fernandes Ribeiro Filho e a vereador Marcelo
Sousa Santana;

1.
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Constam como fatos narrados na inicial da AIJE 336-85, in verbis:
 

“Abaixo, constatamos o uso e abuso de poder político da maior secretaria municipal
de Arari; Secretaria Municipal de Educação. Vejamos: (...) No dia 30 de outubro de
2020, os profissionais da educação foram convocados para reunião em que
participaram o prefeito Djalma, o Candidato RUI FILHO, e o candidato à
Vereador MARCELO SANTANA. MARCELO SANTANA, que há pouco tempo
esteve à frente da Secretara Municipal de educação, iniciou o encontro, e fez vários
relatos de melhorias na educação de Arari, bem como expôs anseios e os seus
projetos para a legislatura. Importa asseverar que a secretaria municipal de
Educação de Arari é hoje, comandada pelo irmão de Marcelo Santana, o FABRÍCIO
SANTANA. No Minuto 8:50 do AUDIO 11(em anexo), o candidato à vereador afirma:
“o melhor de Arari gente, somos nós, é o arariense”, fazendo crítica à candidata
SIMPLESMENTE MARIA, que não é natural de Arari. E continua: “e é nesse
sentido, é nessa forma de pensar, que eu, MARCELO SANTANA, sou candidato à
vereador, número 10.777... Peço o apoio de vocês também para o candidato do
grupo o RUI 14, para continuar avançando o município de Arari.”. O candidato RUI
FILHO inicia a sua participação e faz relatos sobre todos os feitos em sua gestão, à
época em que foi prefeito, além de elogiar a gestão do prefeito DJALMA e expor
suas propostas para a gestão que se iniciará em 01 de janeiro. É aplaudido pelos
aliados, no minuto 19:29 em que promete o pagamento dos precatórios aos que se
faziam presentes. Todos os abusos presentes no áudio, devem ser analisados pela
justiça. No minuto 21:56, segue: “e agente conta com a ajuda de vocês. Estamos
em campanha ainda. Precisamos cada vez mais fortalecer o nosso grupo... o nosso
adversário é piolho, o nosso adversário tá com mentiras”. E a aproveitando a
oportunidade para atacar adversários, segue: “ainda vem gente de fora como esta
ROSA DA COLÔNIA, que sai de Bacabeira mentindo. Inclusive DJALMA vai pra
Rádio amanhã”. Fato que demonstra a facilidade deste grupo político em fazer uso
da Rádio Progresso FM de Arari. No minuto 25:44 diz: “Então gente, nós contamos
com o apoio de vocês. Nós vamos vencer... A lavagem vai ser de mais de 4.000 mil
votos, e junto com vocês vamos avançar cada vez mais”, e faz referência ao
Candidato Marcelo Santana: “você fará parte da nossa gestão, seja na câmara ou
em outro lugar”. O que se analisa, é que o prefeito Djalma Melo, como em diversas
situações, usa a sua condição de prefeito para fazer os subordinados à sua gestão,
acreditarem que o melhor para a cidade seria RUI FILHO 14. O que se questiona é:
Será que os outros dois candidatos à prefeito, incluindo MARIA ALVES, teriam
as mesmas oportunidades de reunir com os profissionais da educação,
contratados? Por essas razões, não merece a manutenção do registro de
candidatura e/ou diplomas dos Representados. Eis, em suma, os fatos”.

 
Em sede de alegações finais, os impugnantes também sustentaram o seguinte:  
 

Desta forma, as únicas testemunhas ouvidas foram as arroladas pelo investigado
RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO, e se referiram apenas à reunião ocorrida com
os funcionários da escola Zuleide Bogéa, da qual elas afirmam ter participado.
Tratam-se, pois, de três professoras do município, quais sejam as senhoras: SILVIA
SILVA LIMA DE ABREU, JOSÊNIA CHAVES e IVONETE DE JESUS RODRIGUES
COSTA (...) Se existia alguma pretensão da parte Investigada de promover uma
simulação com as testemunhas inquiridas, esta caiu por terra, pois ficou ainda mais
evidente, a ocorrência dos abusos de Poder Político, tendo em vista que em
diversas ocasiões, as professoras revelaram a real intenção da realização da
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reunião no período Eleitoral. A primeira inquirida, professora Silvia Silva, ao ser
questionada pelo Advogado de RUI FILHO, sobre de quem partiu a ideia de se
realizar a reunião, respondeu exatamente: “ESSA REUNIÃO PARTIU DA NOSSA
DIRETORA, ELA PEDIU PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM”. E seguiu o
advogado da Investigante: “E HOUVE A OPORTUNIDADE DE CONVIDAR A
CANDIDATA MARIA ALVES? JÁ QUE VOCÊS ESTAVAM PREOCUPADOS COM
A POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO? VOCÊS CONVIDARAM A
CANDIDATA MARIA ALVES?” A Testemunha rapidamente retrucou: “ NÃO, NÃO
CONVIDAMOS.” Ainda acerca desta primeira testemunha ouvida, merece destaque
pergunta feita pelo Ministério Público, que se deu nos seguintes termos: “A
SENHORA DISSE QUE QUERIA EXPOR ALGUMAS SITUAÇÕES PARA O
CANDIDATO RUI. SITUAÇÕES QUE PODE ACONTECER: REMOÇÃO,
DESTACAMENTO PARA O INTERIOR”. A testemunha respondeu “EXATAMENTE”.
Na continuação das inquirições, em se tratando já da segunda testemunha, esta
reconheceu a participação do prefeito eleito RUI FILHO e do Vereador Eleito e
Licenciado MARCELO SANTANA. Neste depoimento, destacamos inquirição do
advogado da Investigante: “VOCÊ FALOU QUE FOI CONVIDADA PELO
WHTASAPP, MAS VOCÊ DEIXOU BEM CLARO QUE ERAM VOCÊS QUE
QUERIAM OUVIR O CANDIDATO. ME EXPLICA ISSO!” A testemunha responde “É
PORQUE NOS TEMOS UM CUIDADO MUITO GRANDE COM O QUADRO DA
ESCOLA, NOS ESTAMOS ANOS TRABALHANDO E AGORA QUE ESTAMOS
COLHENDO FRUTOS. E FOI PARA FALAR TAMBÉM DA ESCOLA QUE SEMPRE
MOLHA EM TEMPO DE CHUVA”. Logo em seguida, o procurador da Investigante
indagou a testemunha sobre o motivo de ter sido especificamente o Rui o foi
convidado para a reunião, e ela com humildade reconheceu ter sido um erro da
equipe. A Exma. Promotora Eleitoral, inquiriu: “QUANDO A DIRETORA CONVIDOU
A SENHORA, A SENHORA RECEBEU O CONVITE SOZINHA OU COM UM
GRUPO DE PESSOAS?” A resposta foi: “DEVE TER SIDO PELO GRUPO DE
ESCOLA.”

 
Em sede de alegações finais, o impugnado Rui Fernandes Ribeiro Filho aduz o seguinte: 
 

“Em todos os casos, as testemunhas quando indagadas acerca da realização da
reunião com os servidores públicos afirmaram não existir qualquer tipo de pressão
ou convocação em sentido semelhante, ao revés, tratando-se de medida de
iniciativa do próprio grupo escolar, que por sua própria escolha reuniu-se com o
investigante, na expectativa de o mesmo sagrar-se vencedor conforme era o
esperado, segundo o senso comum. Colacionando para tentar comprovar um
suposto ilícito prints de publicações realizadas por terceiros em redes sociais com
imagens que aparecem o candidato e alguns servidores municipais. Nada há de
ilegal na reunião mencionada, posto que somente se tratou das propostas e
preocupação com a educação do Município de Arari”. Grifei

 
Em sede de alegações finais, o impugnado Marcelo Sousa Santana também sustenta o seguinte:
 

“(...)também é alegado na Exordial é a ocorrência de outra reunião, desta vez com
alguns servidores da educação, presentes os investigados Marcelo Santana, o
prefeito eleito Rui Filho e o ex-prefeito Djalma Melo, ocasião que segundo o
Investigante. consistiria no uso da Secretaria Municipal de Educação, em favor da
candidatura do primeiro e segundo investigado citado acima. Sobre esse tópico,
afasta-se a conduta alegada por dois motivos principais: a reunião não ocorrera em
prédio público, mas sim em prédio privado (sede do Sindicato dos Trabalhadores e
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Trabalhadoras Rurais de Arari),  e inexistiu qualquer tipo de coação ou ameaça por
parte do investigado de Djalma de Melo Machado”.

 
Por sua vez, o investigado Djalma Melo Machado também sustenta em alegações finais que:
 

“A oitiva das testemunhas Silvia da Silva Lima de Abreu, Josenia Chaves e Ivonete
de Jesus Rodrigues Costa, sintetiza o fato de que todas as reuniões que ocorreram
com os servidores públicos municipais de Arari, foram de iniciativa dos mesmos,
inexistindo qualquer tipo de convocação, coação, pressão ou ameaça do defendente
Djalma de Melo Machado para que esses funcionários participassem. Aliás, sequer
é provado nos autos que este Requerido tinha ciência de alguma reunião com os
servidores do município. Especialmente na reunião com o candidato Rui Fernandes
em que as testemunhas participaram, verifica-se que o ora investigado sequer
estava presente ou tinha ciência da sua realização. Ademais, esse evento ocorreu
em prédio de uma instituição privada, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do
Município de Arari, local e instituição sem qualquer vínculo com a administração
municipal. Nesse evento não houve discurso, não houve pedido de voto ou apoio
político, não houve convite para participar de outros atos de campanha, os
servidores não estavam em horário de expediente (sobretudo porque não estava
havendo aula por conta da pandemia), e os funcionários que estavam presentes
eram todos efetivos.Nisto fica nítido alguns fatos: o defendente Djalma de Melo
Machado não esteve presente em nenhuma reunião com qualquer servidor
municipal, não liberou a utilização de nenhuma escola ou outro prédio público e
todas as reuniões mencionadas na Exordial ocorreram por iniciativa dos próprios
servidores, visando atender os interesses de cada categoria”.

 
Com base nos depoimentos colhidos em audiência, este Juízo conclui que restou comprovado
que a convocação para a indigitada reunião não partiu do então prefeito Djalma Melo, o que
afasta a tese de utilização da máquina administrativa para promoção pessoal do então candidato
Rui Fernandes Ribeiro Filho.  Restam comprovados também os seguintes fatos: a) que a reunião
ocorreu efetivamente em prédio privado, isto é, no sindicato de trabalhadores rurais; b) que a
reunião ocorreu por iniciativa de servidores públicos municipais; c) que nesta reunião foram
apresentadas propostas, pelo então candidato a prefeito Rui Fernandes Ribeiro Filho, envolvendo
a educação do Município de Arari.
Com efeito, para a configuração de abuso de poder político faz-se necessária prova robusta da
utilização de cargos e funções públicas com a finalidade exclusiva de obtenção de votos para
determinado candidato. Não obstante, conforme a jurisprudência, é lícito o pedido de votos em
ambiente de campanha eleitoral, não consistindo abuso de poder o recebimento de pleitos de
uma determinada categoria de trabalhadores. Nesse sentido os seguintes julgados:
 

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGUREM ABUSO DE PODER
POLÍTICO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA NÃO CONFIGURA ATO ABUSIVO
DE PODER POLÍTICO, SE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A presença
do primeiro recorrido em evento de divulgação de viagens oferecidas em programas
públicos destinados à terceira idade não configurara a prática de abuso de poder
político. Os fatos narrados na petição inicial consubstanciam propaganda eleitoral
extemporânea, que é objeto de representação eleitoral já proposta contra os
recorridos. 2. Não seda eleitoral extemporânea, que é objeto de representação
eleitoral já proposta contra os recorridos. 2. Não se extrai dos fatos descritos na
petição inicial a prática de atos de promoção pessoal do Prefeito, candidato à
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reeleição, nem conotação eleitoreira capaz de configurar o abuso de poder político,
punível nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Assim, embora a
conduta praticada tenha sido caracterizada, em ação autônoma, como propaganda
eleitoral extemporânea, não se revelou suficientemente grave para caracterizar
abuso de poder político, pois não teve o condão de prejudicar a normalidade e a
legitimidade do pleito, como estabelece o art. 19, § único, da Lei Complementar nº
64/90. (...) 5. A conduta imputada pelo Parquet ao primeiro recorrido não
configura abuso de poder político, já que a tipificação do referido ilícito exige
a existência de prova robusta da utilização de cargos ou funções públicas,
com o intuito exclusivo de obter votos para determinado candidato, desviando
a finalidade dos encargos e obrigações da Administração Pública (Recurso
Contra Expedição de Diploma nº 43060 e Recurso Ordinário nº 6931336). 6. Parecer
do Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso. Recurso conhecido e
desprovido (TRE-RJ- RE 93349, Relator: ANA TEREZA BASILIO, Data de
Julgamento: 15/01/2014, Data de Publicação: DJERJ – Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-RJ, Tomo 016, Data: 22/01/2014, Página 08/10).
ELEIÇÕES 2010 – INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – SERVIDORES
PÚBLICOS – PARTICIPAÇÃO EM ATO DE CAMPANHA – CONVOCAÇÃO -  NÃO
COMPROVADA – PEDIDO DE VOTOS – RECEBIMENTO DE PLEITO DE UMA
CATEGORIA DE SERVIDORES – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – MARCAÇÃO DE
REUNIÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS COM GOVERNANTE, EM CAMPANHA
PARA REELEIÇÃO, EM LOCAL DE COMITÊ POLÍTICO – DIRECIONAMENTO
INTENCIONAL E ABUSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA, DE PRÉVIA
CIÊNCIA, OU DE PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTADOS – ABUSO DE PODER
– POTENCIALIDADE PARA AFETAR A LISURA DO PLEITO – NÃO
CARACTERIZAÇÃO. 1. É lícito o pedido de votos em ambiente de campanha
eleitoral, não consistindo abuso de poder o recebimento de pleitos de uma
determinada categoria de trabalhadores. Precedentes. 2. A utilização de termo
coercitivo em documento oficial da empresa pública, mediante o qual são
convocados seus servidores públicos para reunião com governante em ambiente de
campanha eleitoral não pode, por si só, ser atribuída ao mandatário, ainda mais
quando há controvérsia acerca da legitimidade do documento e, especialmente,
inexistência de prova da imputação do ato, tido por abusivo, ao detentor do
cargo público. (TRE-MT – AIJE: 334865 MT, Relator: GERSON FERREIRA PAES,
Data de Julgamento: 22/05/2012, Data de Publicação: DEJE – Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral, Tomo 1133, Data: 01/06/2012, Página 2-3).

 
Ante o exposto, concluo que os fatos narrados na inicial relativos à participação de Rui Fernandes
Ribeiro Filho, ex-candidato a prefeito, e Marcelo Sousa Santana, ex-candidato a vereador, na
referida reunião realizada no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Arari, não configura abuso de
poder político, vez que, conforme entendimento jurisprudencial, os fatos narrados não constituem
ilícito eleitoral. Quanto ao investigado Djalma Melo Machado, ex-prefeito, concluo não haver
provas de sua participação no evento ou que tenha participado de sua organização.
 
III - Que ocorreu a utilização dos servidores municipais para beneficiar os candidatos, a
saber: serviços advocatícios prestados pelo procurador municipal;
 
Constam como fatos narrados na inicial da AIJE 336-85, in verbis:
 

Trazemos ainda à baila, a atuação do Advogado Dr. MARCÍLIO RIBEIRO DE
ALMEIDA, que mesmo exercendo cargo comissionado na administração municipal,
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atuou em defesa do candidato RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO, durante a
campanha eleitoral. (...) Vejamos prova de atuação em processo eleitoral, extraída
do PJE eleitoral: (...) Os senhores ALEXANDRE, DA COSTA ALVES, RICARDO
JORGE SOUSA DINIZ, e a Sra. MARISE DE JESUS SANTOS ALVES,
testemunham ainda a atuação do Sr. MARCÍLIO no dia do pleito, como Advogado
da Coligação. Indubitavelmente, o Município de ARARI cedeu serviços,
pertencentes à administração, em seu benefício já que não há como manter
equidistante a pessoa do PREFEITO do candidato apoiado por este, o que afeta
indubitavelmente a igualdade de oportunidades entre os candidatos, prejudicando
sobremaneira aqueles concorrentes que não são do grupo político do representado.

 
E sede de contestação (AIJE 336-85), o impugnado Rui Fernandes Ribeiro Filho, aduziu o
seguinte:
 

Pretende a requerido, também, obter a condenação do ora defendente por suposta
conduta vedada legando que (5) o advogado Marcílio Ribeiro de Almeida teria
atuado no processo eleitoral em defesa do então candidato Rui Filho mesmo
exercendo cargo comissionado na administração municipal. Nova inverdade lançou-
se a estes autos. Ora, como forma de comprovar sua pretensão, a autora juntou aos
autos print do Diário Oficial do Município de Arari no qual constava nomeação do
advogado para exercer o cargo comissionado de Assessor Jurídico do Município,
datado de 07 de julho de 2020, portanto, antes do período eleitoral. Contudo, a
mesma deixou de observar que o mencionado servidor – Marcílio Ribeiro de
Almeida-, foi exonerado de sua função, NÃO mais constando nos quadros de
servidores municipais. Exatamente isso. O advogado foi exonerado de sua função
comissionada exercida no município de Arari no dia 30 de agosto de 2020 (doc.
anexo), antes, portanto, de exercer qualquer função na campanha eleitoral, não
havendo que se falar em conduta vedada e em qualquer benefício ao ora
contestante com a suposta utilização de servidor público em prol de sua campanha.

 
Compulsando os autos verifico que foi juntada à AIJE 336-85 (documento de ID 77660857)
Portaria nº 98, de 25 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Poder Executivo
Municipal, exonerando o causídico de seu cargo comissionado.
Portanto, uma vez comprovada a desincompatibilização em tempo hábil do causídico, afastada
está a hipótese de ilícito eleitoral e, por conseguinte, o suposto abuso de poder por desvio de
finalidade de cargo ou função pública.
 
IV - Da suposta captação ilícita de sufrágio praticada por RAUL VICTOR MACIEL LOPES
(PTB)
 
Constam como fatos narrados na inicial da AIJE 337-70, in verbis:
 

No dia 20 de Setembro, através da rede social WhatsApp o então pré-candidato a
vereador RAUL VICTOR MACIEL LOPES (PTB) esteve a infringir diversas normas
legais, no âmbito eleitoral. Ocorreu que o pré-candidato a vereador utilizou-se do
aplicativo de celular para oferecer carrada de terra a eleitores, segundo o próprio as
carradas de terras eram oriundas da Prefeitura de Arari, destinadas pelo Prefeito
DJALMA MELO. AUDIO 02 (em anexo). No áudio o vereador afirma que dará
carradas de terras a eleitores: “ MEU BEM, TÔ LEMBRADO SIM. POR ENQUANTO
NÃO ESTAMOS COLOCANDO BARRO, POIS AGORA QUE O VERÃO
COMEÇOU, DAQUI PRO FINAL DO MÊS DJALMA VAI ME DAR UMA CAÇAMBA
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PARA A GENTE CUMPRIR VÁRIOS PEDIDOS DE TERRA, PORQUE TEM MUITO
AQUI. QUANDO VOLTAR EU VOU DAR PRIORIDADE PARA SENHORA.” (...)
Conjunto probatório amplo, constituído por firme elemento documental e fotográfico,
tudo a evidenciar a captação ilícita de sufrágio, com o pedido de votos ao então
candidato, que utilizou do maquinário da prefeitura para obter vantagem ilícita diante
dos demais candidatos (...)Por essas razões, não merece a manutenção do registro
de candidatura e/ou diplomas dos Representados.

 
E sede de contestação (AIJE 337-70), o impugnado Raul Victor Maciel Lopes, aduziu o seguinte:
 

A coligação investigante afirma que o candidato Raul teria recebido carradas de
terra do prefeito Djalma Melo, por intermédio da prefeitura (não se sabe de onde
retirou-se essa informação, porquanto nas provas carreadas não há nenhuma
menção ao alegado benefício advindo da prefeitura). Tratam-se de prints e áudios,
retirados sabe-se lá de onde, em conversas com sabe-se lá quem, cuja idoneidade
da prova sequer pode ser aferida, não havendo factibilidade para ser considerada,
ainda mais tendo em vista que os fatos citados jamais ocorreram.

 
E sede de contestação (AIJE 337-70), o impugnado Djalma de Melo Machado, aduziu o seguinte:
 

De pronto mister salientar a ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM do contestante
para figurar no polo passivo de demanda que pretenda discutir a suposta captação
ilícita de sufrágio prevista no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, uma vez que o mesmo
NÃO concorreu ao pleito (...)O argumento é a captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder. Mas o que acosta de comprovação? Apenas print de conversa que sequer é
possível ser utilizado como prova e áudio em que não é possível identificar os
interlocutores e tampouco data, horário ou local, dos quais originam-se argumentos
incertos e repletos de esperança no afã de caracterizar a ocorrência do ilícito ora
debatido. Carece, portanto, de firmeza, e da absoluta necessidade de comprovação
robusta. Mas esse print e áudio, o que comprovam? Absolutamente nada. Há claro
interesse político-partidário, e, além disso, envolve apenas a participação do pré-
candidato a vereador Raul Victor Maciel, sem qualquer participação do ora
defendente. O fato Excelência, é que o festival de presunções proposto pela autora
não combinam em nada com a gravidade das consequências da AIJE por captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico, nada tendo se
comprovado a título de anuência ou participação do investigado ora defendente com
o suposto oferecimento de bens. Muito pelo contrário. Tentou-se vincular o
investigado, sob o argumento de que a um terceiro havia mencionado seu nome, a
fim de que se presumisse a participação do mesmo e o suposto oferecimento de
bens públicos, tão somente por ser titular do Poder Executivo à época e estar
alinhado com o referido pré-candidato. Nobre julgador, clarividente que não seria
proporcional imputar qualquer responsabilidade ao investigado, por ato que sequer
sabia que houve, até porque do contexto nem mesmo é possível intuir que houve
qualquer participação ou ingerência do mesmo, tratando-se de mera alegação sem
qualquer lastro probatório. Repita-se por necessário. Mesmo que ilicitude houvesse,
cometida por terceiro, o conjunto probatório dos autos é manifestamente insuficiente
para comprovar que o investigado anuiu com a prática do ilícito descrito no artigo
41-A da Lei das Eleições, nada havendo que ateste com firmeza que houvera
atuação ainda que indireta do ora investigado no oferecimento ou promessa de
quaisquer bem público.
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Com efeito, a legislação eleitoral veda a doação ou qualquer meio de captação ilícita, também
conhecida como “compra de votos”, conforme artigo 23,§ 5º, da Lei nº 9.504/97, in verbis:
 

§ 5º.  Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus,
prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a
eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006).

 
Não obstante, quanto à captação ilícita de sufrágio, cuja previsão está contida no art. 41-A, da
Lei nº 9.504/97, tem-se, da análise dos autos que não restou comprovada a vinculação entre o
autor da suposta promessa de doação contida nas gravações e prints carreados aos autos e a
pessoa Rui Fernandes Ribeiro Filho, candidato a prefeito eleito. Conforme jurisprudência é
indispensável que haja prova da participação ou da anuência do candidato, in verbis:
 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS A PREFEITO E
VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA, CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E
ABUSO DE PODER. DECISÃO REGIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME
IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Na hipótese da infração descrita no art. 41-A da Lei
nº 9.504/97, cujas consequências jurídicas são graves, a prova do ilícito e da
participação ou anuência do candidato deve ser precisa, contundente e
irrefragável, como exige a jurisprudência deste Tribunal. 3. A regra do art. 41 da
Lei nº 9.504/97 destina-se aos candidatos, ainda que se admita a sua participação
indireta ou anuência quanto à captação ilícita de sufrágio. Não há como, entretanto,
plica-la em relação a quem não é candidato, sem prejuízo de apuração do fato em
outra seara. Precedentes: Respe nº 39364-58, Min. Cármen Lúcia, DJE de
3.2.2014; AG nº 5881, Min. Cezar Peluso, DJE 22.6.2007; AI nº 11453-74, Min.
Marcelo Ribeiro, DJE 17.10.2011. Agravo regimental a que se nega provimento
(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 21284, Acórdão de
07/10/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE –
Diário de justiça eletrônico, Tomo 194, Data 15/10/2014, Página 40).
 
“[...] 13. As sanções previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 multa e perda de
diploma exigem prova robusta de participação ou anuência do candidato
beneficiário. Precedentes. [...]” (Ac. de 20.11.2018 no REspe nº 81719, rel. Min.
Herman Benjamin, red. designado Min. Luís Roberto Barroso.)
 

Não há, portanto, à luz do acervo probatório, embasamento legal para impor ao investigado Rui
Fernandes Ribeiro Filho as sanções de perda de mandato e inelegibilidade.
Quanto ao investigado Djalma Melo Machado, reconheço sua ilegitimidade passiva para
responder pela captação de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei nº9.504/1997. Nesse sentido, o
seguinte julgado:
 

“[...] Impossibilidade da condenação do não candidato por captação ilícita de
sufrágio 13. Somente o candidato tem legitimidade para responder pela captação
ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997. Precedentes do
TSE. [...]” (Ac. de 6.3.2018 no RO nº 222952, rel. Min. Rosa Weber).

 
Frise-se que o investigado Raul Victor Maciel Lopes não é detentor de mandato eletivo, não
havendo, portanto, que se falar em aplicação das penalidades previstas no art. 22, inciso XIV, da
LC nº64/90. Ademais, não restou comprovado nos autos que o investigado Raul Victor Maciel
Lopes seja de fato o autor da referida promessa de doação, caso em que seria cabível a
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aplicação de pena de multa, ainda que não seja detentor de mandato eletivo. Nesse sentido, o
seguinte julgado:
 

 “[...] Captação ilícita de sufrágio. Configuração [...] Renúncia do prefeito. Aplicação
apenas da sanção pecuniária. Possibilidade [...] 1. A renúncia a mandato, durante o
curso de investigação destinada à apuração da conduta prevista no art. 41-A da Lei
das Eleições, não obsta o prosseguimento da demanda, em razão da possibilidade
de aplicação isolada da sanção de multa. [...]” (Ac. de 21.6.2016 no REspe nº
27008, rel. Min. Luciana Lóssio.)

 
Contudo, nada obsta que ações autônomas, na seara judicial ou administrativa, sejam
promovidas pelo parquet com vistas a apurar a autoria e a materialidade de eventuais ilícitos, o
que poderá culminar com a responsabilização cível e/ou criminal dos culpados, garantido o
contraditório e a ampla defesa.
Ante o exposto, concluo que: 1) não há que se falar em captação ilícita de sufrágio praticada por
Rui Fernandes Ribeiro Filho, ex-candidato a prefeito, tendo em vista ausência de prova de sua
participação ou anuência; 2) não há que se falar em captação ilícita de sufrágio praticada por
Djalma Melo Machado, ex-prefeito, tendo em vista que ele não concorreu nas eleições municipais
de 2020; 3) não há que se falar em captação ilícita de sufrágio praticada por Raul Victor Maciel
Lopes, ex-candidato a vereador, tendo em vista a ausência de provas contundentes de sua
autoria.
 
CONCLUSÃO
Portanto, após apreciar todos os fatos narrados na inicial, bem como sopesar o acervo probatório
apresentado pelos investigantes, concluo que o alegado abuso do poder político, sem provas
robustas e convincentes, a toda a evidência, não têm o condão de justificar o processamento
da ação de investigação judicial eleitoral, tendo em vista que as irregularidades supostamente
praticadas pelos representados não foram suficientemente comprovadas e muito menos para
desigualar a disputa eleitoral.
 
Não se pode embasar uma ação desta natureza, que irá influenciar na vontade popular, sem a
existência de elementos sólidos que apontem no sentido da prática de abuso de poder
 perpetrada  pelos  investigados,  visto  que  eventual  prática  de conduta  vedada,  por  si  só, 
não  caracteriza  o  excesso,  condição  necessária  para  o julgamento favorável da
representação. Nesse sentido, há que se observar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, in verbis:
 

“[...] Deputado federal. Suplente. [...] Conduta vedada. Inauguração. Obra pública.
Comparecimento. [...] 2. A entrega das chaves dos vestiários de um campo de
futebol, em período vedado, cuja obra foi custeada pelo poder público, é
considerada uma inauguração de obra pública, uma vez que a referida entrega
pressupõe a abertura de suas instalações para o uso do público geral. 3. Na
espécie, não obstante a conduta perpetrada pelo então candidato se amolde ao tipo
descrito no art. 77 da Lei nº 9.504/97, não há falar em cassação do seu diploma,
porquanto a ilicitude em questão não se revestiu de gravidade suficiente para
causar a desigualdade de chances entre os candidatos e afetar a legitimidade do
pleito, já que estamos a falar de único evento, com diminuto público, em eleições
para o cargo de deputado federal. 4. O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que
a sanção de cassação pela prática das condutas vedadas somente deve ser
aplicada em casos mais graves, à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. O reconhecimento desses ilícitos poderá afastar o político das
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disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso I, alínea d e j, da
LC nº 64/90), o que pode representar sua exclusão das disputas eleitorais, fazendo
com que a Justiça Eleitoral substitua a vontade do eleitor, de modo a merecer maior
atenção e reflexão por todos os órgãos desta justiça especializada. [...]” (Ac. de
9.8.2016 no RO nº 198403, rel. Min. Luciana Lóssio.)

 
Por certo, não há de se declarar a inelegibilidade ou cassação dos diplomas dos representados,
sob a acusação de ocorrência de prática abusiva, sem que fatos objetivos que a configurem
estejam devidamente demonstrados.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, com esses fundamentos, julgo improcedente a representação formulada na AIJE
336-85, conexa com a AIJE 337-70, e, por consequência, extingo o processo, com resolução do
mérito, na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil.
Determino ainda o desentranhamento da petição de ID 91856539.
 
Transitada esta em julgado, ao arquivo, com baixa.
P.R.I.
Arari/MA, 13 de agosto de 2021.
 

Haderson Rezende Ribeiro
Juiz Eleitoral da 27ª ZE
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