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JUSTIÇA ELEITORAL 
 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR 

  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600433-05.2020.6.16.0129 / 129ª ZONA ELEITORAL
DE SANTA HELENA PR 
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR - MUNICIPAL 
Advogados do(a) REQUERENTE: YASMIN DE AVELAR NEIA - PR89072, OSMAR NEIA FILHO - PR53648, NERI
MAZZOCHIN - PR12494, VANESSA SCHNORR - PR44397 
INVESTIGADO: AQUILES MARCELO ALBA 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 

Vistos etc.
I. RELATÓRIO
O Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB Santa
Helena/PR propôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder e captação ilícita
de sufrágio em face de Aquiles Marcelo Alba.
Em suma, alegou ter tomado conhecimento de que o Representado, no dia 07/10/2020, enviou
mensagens de áudio pelo aplicativo WhatsApp para Janete Teresinha Couto Viar com o claro
objetivo de captar votos; que pedir votos aos eleitores pelo aplicativo WhatsApp é regular, mas
que no caso em mesa a ilegalidade está no conteúdo e na forma que o Representado o fez; que
imediatamente após o envio das mensagens, o Representado apagou os áudios, os quais haviam
sido salvos pela eleitora; que as mensagens foram enviadas pelo terminal telefônico n° (45)
99107-2950, registrado no Requerimento de Registro de Candidatura do candidato
Representado; que no cenário político, qualquer voto faz a diferença, restando patente a ilicitude
na conduta do Representado; que o artigo 41-A, caput e §§1° e 3°, da Lei n° 9.504/1997 preveem
que é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor vantagem pessoal de
qualquer natureza, sob pena de multa e cassação do registro ou do diploma; que a conduta do
Representado caracteriza-se como compra direta de voto, uma vez que se utilizou do poder
econômico como principal via de convencimento dos eleitores, restando caracterizado o abuso,
comprometendo a legitimidade e a normalidade do pleito, pois o município possui grande
quantidade de pessoas carentes; que o representado tinha pleno conhecimento da ilicitude de
sua conduta, requerendo, ao final, a procedência da ação, para decretação da inelegibilidade do
Representado, a cassação do registro de candidatura ou do diploma e a aplicação da multa
prevista no artigo 41-A, caput, da Lei n° 9.504/1997.
Juntou documentos.
Notificado, o Representado apresentou defesa no ID 38571632, arguindo em preliminar, a
nulidade absoluta da prova, por violação do sigilo das comunicações telefônicas, e pela falta de
justa causa para investigação, mormente porque os participantes da conversa mantida pelo
aplicativo WhatsApp não autorizaram a divulgação pelo Representante, requerendo o
arquivamento da ação. No mérito, disse que a configuração do abuso do poder econômico
reclama a presença de cinco requisitos: a) utilização excessiva; b) antes ou durante a campanha
eleitoral; c) recursos materiais ou humanos com representatividade econômica; d) benefício a
candidato, partido ou coligação; e) afetação da normalidade e legitimidade das eleições, os quais
não estão presentes no caso em mesa; que o Representado possui extensa ficha de serviços
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prestados à comunidade, em especial na área de atenção social, sempre lidando com a
população mais humilde e carente, tendo sido presidente do Rotary nos anos de 2017/2018, e
diretor da Associação Comercial – ACISA em 2016/2017 e 2017/2018, bem como presidente do
COJEM – Conselho do Jovem Empreendedor e presidente do CONSEG – Conselho de
Segurança do Município, e Secretário da Indústria e Comércio, sendo figura conhecida e
respeitada em todo o Município, o que lhe tornou referência para a população, que o procura
constantemente para solucionar problemas; que no caso dos autos, se limitou a colher
informações junto às autoridades competentes, a pedido de Janete Teresinha Couto Viar, sobre
como a cidadã deveria proceder para se habilitar em programa de cunho social, e que a situação
de alta necessidade motivou o pedido de prioridade; que em resposta à Janete, informou que
deveria preencher os requisitos para ter direito ao recebimento de cesta básica, e que em razão
da sua condição, seria dada prioridade ao caso; que em momento algum houve pedido expresso
ou velado de voto, nem mesmo menção à candidatura do Representado, tampouco promessa de
qualquer espécie, não havendo captação de sufrágio; o que houve foi uma postura proativa do
Representado, disposto a ajudar um cidadão em situação de extrema necessidade; que a
hipótese dos autos não tem potencialidade lesiva apta a configurar abuso de poder econômico,
requerendo a rejeição do pedido. Subsidiariamente, disse que para o caso de procedência da
ação, deve ser aplicada unicamente a sanção pecuniária mínima, em virtude dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Juntou documentos.
Designada audiência para inquirição de testemunhas, com determinação de oitiva de Janete
Teresinha Couto Viar e da Secretária da Assistência Social do Município de Santa
Helena/PR pela decisão de ID 38728624.
O Ministério Público Eleitoral exarou Parecer no ID 41571949 afirmando que o Representado não
condicionou o repasse do nome da mãe de Janete e de outras três pessoas à Secretaria de
Assistência Social ao recebimento de voto; que Janete informou expressamente em audiência de
inquirição que a conversa sobre cesta básica foi iniciada por ela, pois sua mãe e algumas
vizinhas estavam passando por dificuldades, bem como que em momento algum o candidato
ofereceu cestas básicas em troca de votos; que no próprio áudio anexado à inicial o
Representado afirma que as cestas básicas só seriam fornecidas mediante o preenchimento dos
requisitos exigidos pelo órgão responsável, não tendo garantido o recebimento; que o envio dos
nomes da mãe de Janete e suas vizinhas, pelo Representado, à Secretaria de Assistência Social,
não teve o condão de assegurar algum tipo de vantagem ao Representado, bem como que não
existe fila de espera para recebimento de cesta básica, bastando o preenchimento dos requisitos;
que o recebimento da cesta básica é determinado pelo enquadramento nos requisitos legais,
conforme explicado pela Secretária de Assistência Social; que em nenhum momento o
Representado fez pedido expresso de votos em troca de cesta básica, não havendo que se falar
em abuso do poder econômico ou captação ilícita de sufrágio, requerendo a improcedência da
ação.
Informada a juntada dos áudios da audiência no ID 41524863.
O Representado apresentou alegações finais no ID 41610214, alegando que da oitiva de Janete,
percebe-se que foi utilizada pelo Representante para desempenhar papel em uma armadilha,
tendo encenado a necessidade de seus conhecidos, com o intuito de construir provas contra o
Representado, porquanto estava magoada com o atual Prefeito, ao qual o Representado aderiu,
por ter sido exonerada de seu cargo na Prefeitura, e que enlaçada com o candidato da oposição,
utilizou dos áudios objetos da lide para comprometer a candidatura do Representado; que não
praticou qualquer ilícito, pois não exigiu a troca de votos por cestas básicas, requerendo a
rejeição do pedido.
O Representante apresentou alegações finais no ID 41653660, alegando que a própria Janete
entendeu por bem repassar a mensagem ao Representante, não se tratando de prova ilícita, pois
foi a própria parte da conversa que divulgou as mensagens; que o Representado só deixou a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para concorrer ao cargo de vereador, mas
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continuou tendo total acesso à Administração Pública, tendo totais condições de cumprir qualquer
promessa que envolva a Administração Pública; que a testemunha Janete afirma que o contato
do Representado se deu com o intuito de buscar apoio político e principalmente voto dos
eleitores; que não se faz necessário que o candidato cumpra a promessa feita, pois trata-se de
conduta formal, o que no caso em tela está explícito, visto que o candidato afirma expressamente
que será dada prioridade à concessão da cesta básica, requerendo a procedência da ação.
Éa síntese do necessário.
Fundamento e decido.
 
II. FUNDAMENTAÇÃO
Antes de se adentrar no mérito da ação, urge enfrentar a preliminar levantada pelo Representado.
 
II.1 Preliminar: Nulidade absoluta da prova
Em preliminar, argui o Representado a nulidade absoluta da prova, por violação do sigilo das
comunicações telefônicas, e pela falta de justa causa para investigação, mormente porque os
participantes da conversa mantida pelo aplicativo WhatsApp não autorizaram sua divulgação pelo
Representante, requerendo o arquivamento da ação.
A preliminar deve ser rechaçada, nos termos da fundamentação que a seguir se expõe.
Sobre a questão da inviolabilidade das comunicações, aduz o Representado que o artigo 5º,
inciso XII, da Constituição Federal prevê que a inviolabilidade do sigilo de dados somente pode
ser afastada por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal.
Entretanto, ao contrário ao alegado pelo Representado, no caso em mesa, não se trata de
violação de sigilo de dados ou comunicação telefônica, mormente porque a conversa mantida
entre Janete e o Representado não foi divulgada por terceira pessoa, mas pela própria
interlocutora, o que é corroborado, inclusive, pelo depoimento judicial de Janete. Assim, não
havendo divulgação ou interceptação da conversa mantida entre o Representado e Janete por
terceiros, não há que se falar em ilicitude na coleta dessa prova.
Sobre o tema, calha transcrever a seguinte decisão proferida na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral n° 455-02.2016.616.0114, in verbis:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI 9.504/97. PRINT DE CONVERSA DE
WHATSAPP FORNECIDO POR UM DOS INTERLOCUTORES. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE. CONSTATAÇÃO DE AUTENTICIDADE
POR ATA NOTARIAL OU OUTRO INSTRUMENTO PÚBLICO.
DESNECESSIDADE. A CREDIBILIDADE DO CONTEÚDO DA PROVA É
QUESTÃO DE MÉRITO. LICITUDE E VALIDADE DA PROVA. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. CONVERSA GRAVADA POR UM DOS INTERLOCUTORES.
POSSIBILIDADE. "TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA".
NÃO APLICAÇÃO À EVENTUAL OCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS
PROVAS EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. LICITUDE DA PROVA.
JUNTADA DE PROVAS APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM
ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FATOS NOVOS.
POSSIBILIDADE. LICITUDE DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS
NOVOS EM FASE RECURSAL PELA PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL. FATOS OCORRIDOS APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL DE CONVERSA OCORRIDA NO GABINETE DO
PREFEITO POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA.
EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO EM RELAÇÃO A APENAS 03 INVESTIGADOS.
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EFEITO
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REFLEXO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º, I, "j", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90 A SER FEITA EM EVENTUAL REGISTRO DE
CANDIDATURA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO
JUDICIAL E CONVOCAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. POSSIBILIDADE
APÓS O JULGAMENTO DO FEITO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1.
Não há violação à privacidade quando é o próprio interlocutor da
conversa e proprietário do aparelho quem concede acesso à conversa
pelo aplicativo Whatsapp. 2. A constatação de autenticidade de fotografias
de conversa pelo Whatsapp por ata notarial ou outro instrumento público
pode ser dispensada, sendo que a credibilidade conferida ao referido
conteúdo é matéria de mérito. 3. A gravação ambiental, realizada por um
dos interlocutores, é prova lícita, nos termos do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal. 4. Ainda que se constate eventual nulidade do
procedimento preparatório eleitoral instaurado pelo Ministério Público, a
mesma não é apta a contaminar o processo judicial eleitoral, no qual se
observa os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Não há ilicitude
na juntada de provas referentes a fatos novos, principalmente quando
realizada em cumprimento a determinação judicial e em relação a elas a
parte teve oportunidade de se manifestar em alegações finais. 6. Não há
ilicitude na juntada de provas apresentadas em fase recursal, pela
Procuradoria Regional Eleitoral, quando referentes a fatos novos ocorridos
após o prazo recursal. 7. Havendo prova robusta da prática de captação
ilícita de sufrágio apenas em relação ao prefeito e vice-prefeito eleitos e a
um dos vereadores eleitos, o recurso merece parcial provimento para julgar
improcedente a demanda em relação aos demais litisconsortes. 8. O artigo
41-A não comina sanção de inelegibilidade. A possível inelegibilidade reflexa
decorrente da condenação, nos termos do artigo 1º, I, "j", da Lei
Complementar nº 64/90, deve ser apreciada em sede de eventual
requerimento de registro de candidatura. Exclusão da declaração de
inelegibilidade de ofício. 9. Conforme precedente do TSE, se o trânsito em
julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese de concessão de tutela
de urgência, a execução da decisão judicial e a convocação das novas
eleições devem ocorrer, em regra, após a análise do feito pelas instâncias
ordinárias, nos casos de cassação do registro, do diploma ou do mandato,
em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da Lei
Complementar 64/90 ou em ação de impugnação de mandato eletivo
(RESPE nº 13925, Data 28/11/2016). 10. Recurso parcialmente provido para
o fim de reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio e impor aos
recorrentes a sanção de cassação do diploma e de multa. (Grifou-se)

Além do mais, infere-se do depoimento judicial que foi a interlocutora Janete quem levou a
conversa objeto da lide ao conhecimento do partido Representante, o que rechaça a arguição de
nulidade por falta de autorização por parte da interlocutora, para utilização da mensagem como
prova na presente ação.
Isso posto, diante da inexistência de nulidade da prova, rejeito a preliminar.
Superada a preliminar, insta a análise do mérito da causa.
II.2 Mérito
Após detido exame dos autos, tem-se que a presente Ação de Investigação Eleitoral deve ser
julgada improcedente, nos termos da fundamentação que se passa a expor.
No que tange à captação ilícita de sufrágio, assim dispõe o artigo 41-A, da Lei n° 9.504/1997, in
verbis:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui
captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer,
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prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob
pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do
diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar
no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido
explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim
de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser
ajuizada até a data da diplomação.

Em suma, para que haja a configuração da ilicitude eleitoral consistente na captação do sufrágio,
imprescindível a doação ou a promessa do candidato ao eleitor de doar algum bem ou vantagem,
com a finalidade precípua de angariar seu voto. Ainda, é importante dizer que, conquanto não se
exija para a caracterização desse ilícito eleitoral, o pedido expresso de voto, deve-se comprovar o
dolo do candidato, consistente no especial fim de agir.
No caso em testilha, não há prova robusta e apta a demonstrar, extreme de dúvida, que o
Representado tenha doado ou prometido doar ou entregar a Janete Teresinha Couto Viar, ou a
terceira pessoa, bem ou vantagem, tampouco que a conversa mantida entre o Representado e a
interlocutora Janete evidencie o dolo do Representado, no sentido de obter votos para si.
Compulsando-se atentamente os autos, observa-se do conteúdo dos áudios transcritos na
petição inicial, referente às conversas mantidas entre o Representado e Janete Teresinha Couto
Viar, ipsis litteris:

Áudio de 0:35: “Janete tudo bem? Janete sobre aquela cesta básica que
você falou é o seguinte. É tu pode me passar o nome é tua mãe que você
falou? Tua mãe e mais três. Me passa o nome delas que vou mandar para a
assistência social e aí eles vão dar prioridade. Aí a única coisa que vou te
pedir é o seguinte que a tua mãe e as outras duas vão até o CRAS ali na
parte da manhã, sempre na parte da manhã que se elas se encaixarem lá
nos requisitos vão ganhar tá. Só me passa os nomes certinhos que eu vou
passar para a secretária.”
Áudio de 0:10: “Pois é aí o quanto antes tu conseguir os nomes melhor, que
a gente já manda pra secretária e a secretária dá atenção a hora que elas
chegarem já tá tudo encaminhado. Beleza?”

Isso posto, note-se que a insurgência do Representante se fundamenta no fato de o
Representado ter dito à Janete que “eles vão dar prioridade”, arguindo que esta conduta configura
abuso do poder econômico, em virtude do intuito de angariar o voto das pessoas que se
beneficiariam com a entrega de cestas básicas referidas na conversa mantida entre o
Representado e a interlocutora Janete.
Entretanto, ao contrário do alegado pelo Representante, pelo que se extrai das conversas
juntadas aos autos, bem como do teor das provas testemunhais produzidas, não há como afirmar
que o Representado prometeu que entregaria cestas básicas à mãe da interlocutora e outras
pessoas, tampouco que condicionou o envio das informações solicitadas à Secretaria da
Assistência Social ao recebimento do voto dos eleitores, ainda que implicitamente.
Com efeito, infere-se das provas coligidas que o Representado se limita a solicitar para que a
interlocutora Janete lhe fornecesse o nome de sua genitora e das outras pessoas necessitadas e
que em seguida levaria os nomes à Assistência Social e que eles – se referindo à Assistência
Social – “dariam prioridade”, não havendo qualquer menção no sentido de que as cestas básicas
seriam concedidas de imediato ou mesmo sem que detivessem direito a tanto, tampouco que a
eventual concessão das cestas básicas estaria condicionada ao voto dos eleitores.
Aliás, sobre esse ponto, verifica-se que o Representado aduz que “se elas se encaixarem lá nos
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requisitos vão ganhar tá”. Ou seja, pelo que transparece o Representado deixa claro que o
fornecimento das cestas básicas depende da verificação, por parte dos responsáveis, do
enquadramento dos beneficiários, que, supostamente, seriam a mãe da interlocutora Janete e
suas vizinhas, aos requisitos legais de concessão, não havendo que se falar doação, promessa
ou entrega de cestas básicas, mas uma conduta prestativa no sentido de deflagrar o
procedimento para a concessão deste benefício conferido pelo Município de Santa Helena/PR.
No ponto, calha asseverar que a concessão de cestas básicas tem previsão no artigo 7°, inciso I,
alínea, da Lei Municipal n° 2742/2019, tendo seus requisitos previstos no artigo 5° da mesma Lei,
que assim dispõem, in verbis:

Art. 5º Serão considerados como critérios para acesso aos benefícios
eventuais de que trata esta Lei:
I - possuir registro de atendimento no prontuário SUAS nos serviços,
programas ou benefícios socioassistenciais para acessar os benefícios
eventuais e, quando possível, possuir cadastro no Cadastro Único do
Governo Federal;
II - a família deve possuir renda mensal per capita de até ½ (meio) salário
mínimo nacional vigente, para residentes no perímetro urbano ou rural;
III - no perímetro rural o limite de propriedade de terra a ser considerado
será de até 03 (três) alqueires de terra;
IV - para casos de agricultores arrendatários/parceiros, será considerado o
limite de 5 (cinco) alqueires de terras arrendadas, mediante apresentação do
contrato;
V - ter residência comprovada no Município de Santa Helena.
 
Art. 7º Os benefícios eventuais fornecidos pelo Município serão:
I - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E HIGIENE - Serão fornecidos aos beneficiários
itens básicos de alimentação e higiene, especificados por meio de decreto,
no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais) por auxílio, limitados a 6.000
(seis mil) auxílios por ano;

Portanto, percebe-se que a concessão de cestas básicas reclama o preenchimento, por parte do
beneficiário, dos requisitos legais, cuja avaliação para fins de enquadramento é feita pela
Secretaria de Assistência Social, por meio de uma equipe técnica, não havendo possibilidade de
concessão caso a pessoa não se adeque aos requisitos legais, conforme se denota do
depoimento da Assistente Social, sob pena de o concedente responder por improbidade
administrativa
A esse respeito, conforme o testemunho da Assistente Social, dessume-se que após serem
procuradas por pessoas com necessidades, as Assistentes Sociais avaliam a situação do
requerente e, caso haja enquadramento nos requisitos legais, o benefício eventual (cestas
básicas) é concedido, não havendo fila de espera.
A propósito, a Assistente Social ainda afirma que a demanda (pedido) pode chegar ao CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social) de várias formas, sendo por meio da rede de
atendimento, pela busca ativa, por informação prestada por qualquer pessoa da comunidade,
o que reforça ainda mais a convicção de que não houve ilícito ou abuso por parte do
Representado, visto que qualquer pessoa, inclusive candidatos, podem levam a conhecimento
dessa Rede de Apoio Social notícia acerca de pessoas necessitadas e que, eventualmente,
poderiam fazer jus à concessão dos benefícios de Assistência Social oferecidos pelo Município,
inclusive a cesta básica.
Além do exposto, registra-se que a Assistente Social é categórica ao afirmar que o Representado
não lhe contatou – tampouco qualquer outra pessoa da Assistência Social – para dar uma
atenção especial no caso da genitora de Janete, o que rechaça o argumento esposado na petição
inicial, de que a conversa mantida entre eles teria como finalidade a obtenção de votos por parte
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do Representado.
Outrossim, frisa-se que a mensagem de áudio enviada pelo Representado à Janete, no sentido
de que seria dada prioridade ao caso de sua mãe e das demais pessoas, tem arrimo na situação
de urgência enfrentada pelas requerentes do auxílio eventual ofertado pelo Município, pois, nos
termos do depoimento de Janete Teresinha Couto Viar, sua genitora e as demais pessoas
padecem necessidades financeiras e precisavam das cestas básicas, o que justifica a prioridade
a que aludiu o Representado.
Isso posto, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na conduta do Representado em informar que
seria dada prioridade ao caso da genitora de Janete, na medida em que, se a situação
apresentada a ele era, de fato, de urgência, essa circunstância realmente poderia ser aferida pela
Rede de Apoio da Assistência Social.
De mais a mais, ainda que o Representado tivesse contatado a Assistência Social requerendo a
prioridade ao caso da genitora de Janete, o que se admite apenas por hipótese, tem-se que não
restaria configurado o abuso do poder econômico, pois, nos termos do depoimento da Assistente
Social, após serem informadas da situação de necessidade, toda a equipe é mobilizada para
adoção dos procedimentos necessários para verificação da situação de vulnerabilidade, a
exemplo do estudo social por meio de visita domiciliar, para somente após a constatação do
preenchimento dos requisitos legais, conceder o benefício, o que foge da alçada do
Representado, visto que não há prova de que possui ingerência sobre essa análise.
De fato, não há prova a respeito da alegação de que o Representado só deixou a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico para concorrer ao cargo de vereador, mas continuou
tendo total acesso à Administração Pública, tendo totais condições de cumprir qualquer promessa
que envolva a Administração Pública, ônus que incumbe ao representante, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por fim, calha apontar que do depoimento de Janete Teresinha Couto Viar extrai-se o seguinte
panorama: o Representado procurou-lhe para trabalhar como cabo eleitoral em sua campanha,
mas que em momento algum a autorizou a oferecer cestas básicas em troca de votos,
informando, inclusive, que o Representado nunca lhe disse que conseguiria as cestas básicas
para sua mãe e outras pessoas em troca de votos, bem como que não foi o Representado que
iniciou o assunto sobre as cestas básicas, o que vem de encontro ao exposto na petição inicial,
notadamente pela inexistência de captação ilícita de votos.
Assim, ao que parece, a interlocutora Janete, após ser convidada para trabalhar como cabo
eleitoral do Representado, sendo que em nenhum momento evidencia-se que cogitou aceitar
esse trabalho, iniciou com o Representado uma conversa a respeito da necessidade de cestas
básicas que sua mãe e suas vizinhas tinham. Passo seguinte, ao ser indagado por Janete acerca
dessas cestas básicas, e nesse ponto é muito importante consignar que a própria interlocutora
disse que foi ela quem iniciou a conversa sobre esse assunto, o Representado foi impelido a dar-
lhe uma resposta, a qual não desbordou dos limites postos pela legislação eleitoral, na medida
em que disse que iria passar o nome das pessoas necessitadas e que iria haver prioridade, sendo
que deixou muito claro que se elas se enquadrassem nos requisitos, iriam receber. Inclusive o
próprio Representado fala no áudio que essas possíveis beneficiárias deveriam comparecem
pessoalmente ao CRAS, o que dessume não haver ilegalidade em sua conduta.
Sem embargo, o depoimento de Janete Teresinha Couto Viar é suficiente para afastar os
argumentos esposados na petição inicial, pois em contradição ao arguido pelo Representante,
mormente porque demonstra claramente que o Representado em momento algum buscou a
captação ilícita de votos, tampouco doou ou prometeu doar algo a quem quer que seja.
Em resumo, tem-se que para que se possa julgar procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, por conduta prevista no artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97, há que se ter certeza acerca do
dolo do Representado, no sentido de que sua conduta visou angariar votos do eleitor.
No caso em mesa, não se denota a certeza necessária para que se possa acolher os pedidos da
ação, visto que, ao que parece, o Representado, instigado pela interlocutora Janete, apenas
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indicou a ela que daria início a um procedimento administrativo visando à concessão de cesta
básica a sua mãe e às vizinhas dela, conduta que, conforme demonstrado, poderia ter sido
deflagrada por qualquer pessoa com ciência da situação de miserabilidade das beneficiárias, não
havendo conduta ilícita por parte do Representado, tampouco abuso do direito.
Em suma, o que emerge dos autos é que a próprio interlocutora da conversa Janete, imbuída,
aparentemente, da intenção de provocar o Representado a dizer-lhe algo que pudesse
comprometê-lo, iniciou o assunto das cestas básicas em favor de sua mãe e vizinhas, sabendo
que ele era candidato a cargo eletivo, visto que anteriormente tinha sido convidada pelo próprio
Representado a ser sua cabo eleitoral.
Assim, após ser indagado pela interlocutora acerca dessas cestas básicas, o Representado foi
levado a dar-lhe uma resposta (o diálogo objeto da presente ação) que até se poderia cogitar de
abuso de poder econômico, apenas se considerada isoladamente. Mas, dado o contexto em que
a conversa foi levada a efeito, no sentido de que foi a própria interlocutora quem iniciou o assunto
da cesta básica por ter alegado necessidade da própria mãe e vizinhas, sendo que o
Representado foi levado a ajudá-la na solicitação, apenas dizendo que iria levar sua demanda à
Assistência Social e, caso elas preenchessem os requisitos, iriam receber o benefício, não se
denota a intenção do Representado em auferir vantagem eleitoral.
Nesse sentido, de que se exige prova robusta acerca do dolo do Representado em obter votos
com sua conduta, calha trazer à tona o seguinte entendimento jurisprudencial, in verbis:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2012.
INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉCONSTITUÍDAS,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE PROVA
DOCUMENTAL NAS ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO. ARSENAL PROBATÓRIO FRÁGIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. Preliminares 1. Arguição de
inépcia da petição inicial. Alusão de que a exposição fática contida na inicial
não permite concluir de forma clara e individualizada as condutas imputadas
aos recorridos. Rejeição. Possibilidade de se extrair da inicial, de modo
satisfatório a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, da
causa de pedir e do pedido. 2-Sustentação de inexistência de prova pré-
constituída. Não ocorrência. O recurso contra expedição de diploma
comporta, em tese, dilação probatória, não se impondo a prova, pré-
constituída por ocasião do ajuizamento da inicial. Entendimento consagrado
pela jurisprudência. 3-Alegação de inadequação da via eleita. Captação
ilícita de sufrágio. Rejeição. O recurso contra expedição de diploma
interposto com amparo no artigo 262, inciso IV do Código Eleitoral
contempla a hipótese da captação ilícita de sufrágio. 4- Arguição de juntada
de prova documental pelos recorridos na fase das alegações finais.
Ocorrência. O despacho que ordenou a apresentação das alegações finais
estabilizou a produção de provas e encerrou a fase de dilação probatória,
operando-se a preclusão lógica. O princípio da documentação dos atos
processuais autoriza a permanência da prova documental nos autos sem
produzir qualquer efeito jurídico. Prejudicial de Mérito 1. Arguição de
decadência. Descabimento. O prazo de três dias para interposição do
recurso contra expedição de diploma, estatuído no artigo 258 do Código
Eleitoral, apresenta natureza decadencial, iniciando-se no dia seguinte ao da
diplomação dos eleitos. Demanda ajuizada dentro do prazo legal. Mérito 1.
Para configuração da captação ilícita de sufrágio, é necessária a
existência de prova robusta e incontroversa acerca da ocorrência dos
fatos, ou seja, para que se configure a conduta prevista no artigo 41-A
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da Lei 9.504/97, revela-se indispensável a prova plena de que o
candidato incorreu em alguma das condutas prevista no dispositivo.
2.Arsenal probatório que não proporciona a segurança e a certeza
necessária para a comprovação dos ilícitos indicados, tendo em vista
que se encontra amparado em provas testemunhal isolada e
documental frágil. 3. Não existindo prática abusiva, resta descaracterizado
o exercício do abuso de poder econômico ou político. 4. Caso em que os
recorrentes não lograram êxito em comprovar as alegações de abuso de
poder econômico e político imputadas na inicial, uma vez que não constam
dos autos provas robustas e incontestes das condutas tidas como
excessivas. 5.Não há amparo fático-jurídico para a condenação dos
recorrentes em litigância de má-fé, porquanto o exercício do direito de ação
exigiu cuidadosa instrução probatória e detida análise do mérito. 6. Recurso
improvido nos termos do voto do relator. (RCED – Recurso Contra
Expedição do Diploma n° 1-12.2013.6.270020, pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Tocantins) (grifou-se)
 

Isso posto, por todos os ângulos que se vislumbra a questão, tem-se que o pedido não deve
prosperar, na medida em que o representante não logra êxito em comprovar que a conduta do
Representado vise à captação ilícita de sufrágio, ônus que lhe incumbe (Código de Processo
Civil, artigo 373, inciso I), restando imperativa a rejeição do pedido.
Diante do exposto, AFASTO a preliminar e REJEITO o pedido deduzido na inicial, extinguindo
o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santa Helena, datado digitalmente.
 

Jorge Anastácio Kotzias Neto
Juiz Eleitoral.
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