
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO AMAZONAS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR-REGIONAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO AMAZONAS

PPE nº 1.13.000.001473/2017-77

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Procurador Regional

Eleitoral subscrito vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 19 e

22 da Lei Complementar nº 64/1990, na Lei Complementar nº 75/1993 propor a presente 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL COM PEDIDO DE  DEFERIMENTO
LIMINAR DE MEDIDA CAUTELAR

Em face de

REBECCA MARTINS GARCIA, brasileira, casada, CPF n..
439.351.172-72, candidata ao cargo de governadora do Estado do
Amazonas pela Coligação “Coragem para Renovar”, com logradouro
declarado na av. Constantino Nery, 2135, condomínio Le Village
Blanc, Casa 15, Chapada, Manaus-AM, CEP 69050-040; 

LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA, brasileiro, vereador, candidato ao
cargo de vice-governador do Amazonas, CPF nº 384.873.652-72,
com endereço declarado na rua Rio Tarauaca, n. 5, Vieiralves, Nossa
Senhora das Graças, Manaus-AM, CEP 69.053-580;

DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA, brasileiro,
governador do Estado do Amazonas, CPF nº 40582280249, com
endereço funcional na Av. Brasil, 513, Compensa, Manaus-AM, CEP
69036-110;
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NILSON CARDOSO, brasileiro, militar, Diretor-Presidente da
SUHAB, com domicílio profissional na Av. Cosme Ferreira, 7600,
Coroado III, Manaus-AM, CEP  69083-000;

ARONE DO NASCIMENTO BENTES, brasileiro, CPF nº
334.432.962-53, secretário de Educação do Estado do Amazonas,
com endereço profissional na Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim
II, CEP: 69076-830; 

MARIA DAS GRAÇAS SOARES PROLA, brasileira, CPF nº
034.249.792-87, Secretária de Estado de Justiça Direitos Humanos e
Cidadania, com endereço profissional na Rua Bento Maciel, N. 02
Conjunto Celetramazon - Adrianópolis.

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:  

I. DOS FATOS

I.1. BREVE INTRODUÇÃO

Ao longo do período eleitoral, chegaram a esta Procuradoria diversas

representações noticiando o possível uso da máquina pública pelo atual governador do

Estado em favor da candidatura de Rebecca Garcia. Dentre os fatos apontados, mereceu

especial destaque a exoneração em massa de 48 servidores da Superintendência

Estadual de Habitação – SUHAB com suposta finalidade eleitoral, havendo notícia de que

os funcionários, especialmente os ocupantes de cargos em comissão, estariam sendo

coagidos a participarem de atos de campanha eleitoral (fls. 151 e ss. do DOC 11). Tal fato,
1 O DOC 1 representa a cópia digitalizada do Procedimento Preparatório Eleitoral n. 1.13.000.001473/2017-77.

Por se tratar de processo eletrônico, suas páginas ainda não são numeradas por chancela física. Em razão disso, ao
tratar de tal documento, far-se-á referência nesta petição à ordem das páginas na sequência do arquivo em PDF
juntado a estes autos. Ademais, por se tratar do documento principal desta ação, as referências a ele serão
feitas sem o complemento “DOC 1”. Quanto aos demais documentos, todas as referências apontarão a respectiva
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aliás, foi amplamente noticiado pela imprensa local, como também por órgãos de mídia

nacionais.

Em 28/07/17, o Ministério Público do Estado do Amazonas encaminhou a

esta Procuradoria a Notícia de Fato nº 040.2017.000174, instaurada no âmbito 78ª

Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio Público, tendo como

objeto justamente as citadas 48 demissões na SUHAB (fls. 64-136).

Em tal apuratório, foram ouvidos cerca de vinte servidores da SUHAB

exonerados durante os meses de junho e julho, supostamente sem nenhuma justificativa.

Nos depoimentos colhidos, há diversos relatos no sentido de que, durante

o expediente, os servidores eram convocados para participarem de atos da campanha

eleitoral de Rebecca Garcia. Mais que isso, em tais eventos eram feitos registros

fotográficos e elaboradas listas de presença para se ter controle sobre quais

funcionários efetivamente compareceriam aos atos.

Diante dessas circunstâncias, foi instaurado o Procedimento Preparatório

Eleitoral nº 1.13.000.001473/2017-77, buscando apurar o eventual uso da máquina

pública em favor da candidatura da investigada Rebecca Garcia. 

Ato contínuo, esta Procuradoria Regional Eleitoral ingressou com a ação

cautelar nº 0600317-36.2017.6.04.0000, postulando a concessão de liminar para: a)

reintegrar os 48 servidores comissionados da SUHAB exonerados com desvio de

finalidade entre junho e julho, até a posse dos eleitos; b)  que fosse proibida, no âmbito do

Poder Executivo Estadual, a exoneração de servidores ocupantes de cargos em

comissão, pelo menos até o fim do segundo turno do presente pleito, ressalvadas as

exonerações a pedido, bem como dos cargos de cúpula, acima detalhados. 

folha complementado com a expressão “DOC X”.
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Esse Juízo deferiu parcialmente a cautelar pleiteada, sustando toda e

qualquer exoneração de servidores comissionados durante o período eleitoral (DOC 2).

Em paralelo, no âmbito do aludido PPE, foram colhidos depoimentos de

servidores públicos vinculados a outros órgãos estaduais, a fim de elucidar se os fatos

identificados na SUHAB estavam inseridos num contexto mais abrangente dentro da

administração pública estadual.

Além disso, foram requisitados documentos sobre tais exonerações ao

atual governador do estado, o investigado DAVID ALMEIDA, o qual se negou a prestar

tais informações (fl. 60, 164, 166-170).

Embora não tenha sido possível apurar em toda sua inteireza o objeto

deste PPE - dado o curto prazo para manejo das ações eleitorais e a recalcitrância do

investigado DAVID ALMEIDA em prestar as informações requisitadas pelo MPE -, as

provas coligidas neste procedimento demonstram claramente o abuso de poder político

consubstanciado no uso sistemático e generalizado da Administração Pública Estadual

em favor da candidatura de Rebecca Garcia, tudo capitaneado pelo sr. DAVID ALMEIDA,

valendo-se de sua condição de governador interino do Amazonas.

Referido abuso de poder político se revelou no conjunto de diversas

condutas identificados no decorrer desta investigação, que podem ser assim sintetizadas: 

i) realização de campanha eleitoral durante o horário de expediente,

sobretudo mediante a convocação de servidores dentro da repartição pública;

ii) constrangimento de servidores a comparecer a atos de campanha

eleitoral, bem como a demissão de servidores comissionados com finalidade eleitoral;

iii) liberação de alunos adolescentes da rede de ensino público para
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participarem de eventos de campanha

iv) utilização de servidores e filmagens oficiais para promoção pessoal

Embora todas essas condutas estejam interligadas, formando uma rede

que afeta sobremaneira a normalidade e legitimidade das eleições, além de malferir

princípios basilares da Administração Pública, para fins didáticos se apreciará cada uma

dessas práticas separadamente, sem olvidar-se que o abuso de poder político na hipótese

torna-se ainda mais grave em face dessa multiplicidade de ações ilícitas perpetradas

pelos investigados.

I.2. CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATOS DE CAMPANHA

ELEITORAL DURANTE O EXPEDIENTE E DENTRO DA REPARTIÇÃO PÚBLICA:

SUHAB

A demissão em massa ocorrida na SUHAB propiciou o surgimento das

primeiras provas mais contundentes acerca da convocação de servidores públicos

estaduais para a prática de atos de campanha nestas eleições suplementares.

Conforme narrado acima, em 28/07/17, o Ministério Público do Estado do

Amazonas encaminhou a esta Procuradoria a Notícia de Fato nº 040.2017.000174,

instaurada no âmbito 78ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio

Público, tendo como objeto justamente as citadas 48 demissões na SUHAB (fls. 151 e ss).

Em tal apuratório, foram ouvidos cerca de vinte servidores da SUHAB

exonerados durante os meses de junho e julho, supostamente sem nenhuma justificativa.

Nos depoimentos colhidos, há diversos relatos no sentido de que, durante

o expediente, os servidores daquela autarquia eram convocados para participarem de
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atos da campanha eleitoral de Rebecca Garcia. Mais que isso, em tais eventos eram

feitos registros fotográficos e elaboradas listas de presença para se ter controle sobre

quais funcionários efetivamente compareceriam aos atos.

Sem a pretensão de replicar todos os depoimentos, cabe transcrever

alguns trechos que evidenciam tais afirmações:

Servidor 12: QUE foi convocada, pelo chefe de seu setor (….), para dois atos

de campanha eleitoral em favor da candidata Rebeca Garcia; QUE

compareceu a apenas um dos atos, em meados do mês de junho;

Servidor 7: QUE em meados do mês de junho foi convocada, pela servidora

Valeska Castro, atual Coordenadora do Serviço Social PROSAMIM, para atos de

campanha eleitoral (caminhada) em favor da candidata Rebeca Garcia; QUE não

participou de tal ato porque estava vestindo a camisa da SUHAB; QUE em tais

atos de campanha era elaborada lista de presença e registro fotográfico

dos participantes; QUE dois dias depois pediram da Chefe do Setor da

declarante (RH) a foto das pessoas que participaram do ato de campanha; QUE

a declarante e sua colega Simone Fialho, que não estavam na foto do

evento foram exoneradas no final do mês de junho; QUE atribui sua

exoneração ao seu não comparecimento naquele ato de campanha;

Servidor 8: QUE foi convocada, em fins do mês de junho, pela servidora Valeska

Castro, atual Coordenadora do Serviço Social PROSAMIM, para atos de

campanha eleitoral em favor da candidata Rebeca Garcia, durante o horário de

expediente; QUE chegou a elaborar uma lista dos servidores de seu setor

(...) que compareceriam ao ato, mas o chefe do setor não liberou os servidores

para a participação de tal ato no horário de expediente; QUE a declarante não

compareceu ao ato depois do expediente; (...) QUE atribui sua exoneração a

2 A fim de evitar eventuais represálias, optou-se por não revelar os nomes dos servidores que testemunharam no 
Ministério Público Eleitoral, colocando seus  depoimentos e dados qualificatórios em petição anexa, cujo sigilo se 
requer, limitando seu acesso apenas às partes e seus advogados.
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esta recusa e à não participação em eventos políticos; 

Servidor: QUE no mesmo dia compareceu ao RH, onde foi informada que o

Governador Interino havia realizado uma reunião na sede do Governo, onde

havia sido decidido que o mesmo precisava de cargos comissionados livres; 

Servidor 14: QUE por duas vezes foi convocada, em fins do mês de junho, pela

servidora Valeska Castro, atual Coordenadora do Serviço Social PROSAMIM,

para atos de campanha eleitoral em favor da candidata Rebeca Garcia; QUE

foram elaboradas uma lista dos servidores de seu setor (...) que

compareceriam ao ato; QUE a declarante resolveu não comparecer a tais atos;

(...); QUE atribui sua exoneração a esta recusa e à não participação em

eventos políticos;

Servidor 15: QUE foi convocada, pela servidora Valeska Castro, atual

Coordenadora do Serviço Social PROSAMIM, para atos de campanha eleitoral

(passeata e bandeirada) em favor da candidata Rebeca Garcia; QUE recusou

participar; QUE em tais atos de campanha era elaborada lista de presença e

registro fotográfico dos participantes; QUE atribui sua exoneração a sua

recusa em participar de tais eventos;

Servidor 4: Q u e quando houve a confirmação das novas eleições as

exonerações voltaram a ocorrer em massa; Que no setor de cobrança foi

comunicado que haveria a caminhada em favor da candidata Rebecca

Garcia, mas que foram liberados em razão de haver poucas atendentes e

ser necessária a sua permanência no órgão; Que a declarante estava com a

farda da SUHAB no dia da caminhada, não sendo permitido a sua participação.

Servidor 12: Que foi informado da exoneração no dia 30/06/2017, por volta das

16:40h; Que no dia anterior sua chefe havia informado de que o servidor

deveria comparecer a caminhada eleitoral; Que houve reuniões com as

gerências de departamento, no qual foi passada a informação de que o governo
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estaria apoiando a candidata Rebecca Garcia; Que fizeram relação dos

servidores que compareceriam às caminhadas, inclusive com a descriminação

de quantas vezes compareceriam; Que não pôde comparecer à caminhada em

razão de ter que cuidar de seus filhos; Que entende ser indevido o motivo da

exoneração;

Servidor 16: Que o Diretor Administrativo-financeiro e o Chefe de Gabinete da

Presidência faziam a convocação para que o declarante comparecesse, bem

como toda a sua equipe em eventos políticos, sendo um comício eleitoral e uma

passeata em favor da candidata Rebecca Garcia; Que o declarante compareceu

aos dois eventos, assim como muitos de seus subordinados; Que no dia

seguinte o Diretor Administrativo-financeiro e o Chefe de Gabinete da

Presidência pediam a relação das pessoas que compareceram aos eventos

políticos, sob a alegação de que a participação seria fundamental para que

permanecessem nos cargos comissionados

Servidor 6: QUE foi informada no final do mês de junho deste ano pelo Chefe de

Departamento Administrativo, LEANDRO SPENER, que deveria participar dos

eventos de cunho político, a fim de se manter no seu cargo, pois a

manutenção de vínculo de trabalho seria de acordo com a efetiva

participação na campanha política, tendo, inclusive, que repassar tal

informação aos servidores que lhe eram subordinados em seu setor (...) ;

QUE lhe foi imposto por aquele chefe de departamento que tirasse fotos durante

o evento para comprovar quem, de fato, estava participando; QUE então,

participou das “bandeiradas” para tentar manter seu cargo, como informado pelo

Sr. LEANDRO; QUE o Assessor pessoal do Superintendente da SUHAB, Sr.

FRANÇA, lhe informou que as exonerações, previstas em cerca de 120,

foram requeridas pelo Governador, David Almeida;

Servidor 10: QUE ao comparecer ao referido setor foi informada pelo Sr. Wagner

que estava sendo exonerada porque o Governador havia requerido, através

de reunião, seu cargo AD-II; (…) QUE informa, também, que desde a
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cassação do ex-Governador, sofreu pressão psicológica referente a futuras

demissões; QUE era obrigada a fazer bandeiradas de cunho político; QUE

e r a filmada durante sua jornada de trabalho, o que lhe causava

constrangimentos; QUE enfatiza as questões que a levaram a denunciar o

ocorrido, principalmente, no que se refere ao desrespeito sofrido como ser

humano, como profissional, e ao ferimento aos seus direitos trabalhistas.”

Servidor 11: QUE foi informada pelo setor de Recursos Humanos da SUHAB no

dia 11 de julho que o seu cargo estaria sendo solicitado pelo Governador,

embora não tenha assinado documento algum;

Confrontando-se referidos depoimentos, extraem-se alguns pontos

convergentes:

a) As exonerações tiveram nítida finalidade eleitoral, sendo que os

superiores deixavam claro que a permanência dos comissionados no

cargo estava condicionada à participação nos atos de campanha eleitoral;

b) As convocações para campanha eram deliberadamente feitas

durante o horário de expediente e nas dependências da SUHAB;

c) Tais convocações tinham caráter obrigatório, ou seja, o servidor era

obrigado a participar dos atos de campanha, sob pena de demissão;

d) alguns atos de campanha ocorreram inclusive durante o horário de

expediente;

e) As exonerações foram realizadas às pressas, sem prévio planejamento,

e coincidiram com a agenda do pleito suplementar;

f) Não houve nenhuma preocupação da administração em assegurar aos
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empregados as verbas rescisórias previstas na legislação, tais como a

remuneração pelos dias já trabalhados no mês da exoneração, férias e

13º proporcionais;

g) Os servidores são unânimes em afirmar que se sentiram humilhados,

desrespeitados e constrangidos, pois muitos deles foram exonerados às

pressas pela administração após anos de serviços prestados àquela

instituição, sem qualquer justificativa;

h) vários deles testemunharam que lhes fora relatado que as exonerações

ocorreram por ordens diretas do governador interino.

Ademais, alguns servidores da SUHAB narraram ainda que certos atos de

campanha para os quais foram convocados ocorreram durante o horário de expediente.

Um deles (servidor 4), por exemplo, disse que só não participou da caminhada em razão

de “ser necessária a sua permanência no órgão”. Tal prática configura conduta vedada,

proscrita no art. 73, III, da Lei 9.504/97

Outro ponto digno de nota é que todas as demissões ocorreram a toque

de caixa, sem nem sequer honrar os vencimentos relativos aos dias já trabalhados

pelos servidores, bem como férias e 13º proporcionais. Tal conduta, mais do que afrontar

regras administrativas, representa grave ofensa ao princípio da dignidade da pessoa

humana, sobretudo em tempos de crise econômica.

O cenário desvelado até aquele momento demonstrou que os servidores

da SUHAB estavam sendo coagidos para atuarem em favor da campanha eleitoral de

Rebecca Garcia, havendo um verdadeiro recrutamento de cabos eleitorais dentro daquele

órgão público. Ao que parece, as “convocações” para atos de campanha são permeadas

por ameaças implícitas e explícitas de represálias, atingindo especialmente aqueles
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empregados que possuem vínculo de natureza precária com o ente estatal.

Verifica-se, aqui, tanto a ocorrência do abuso de poder político, como a

própria conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97. Isso porque os

servidores da SUHAB eram convocados e coagidos a participar de tais atos durante o

horário de expediente e nas dependências físicas da repartição pública. Não se está

dizendo que o ato de campanha em si era realizado durante o horário de trabalho, mas

sim que a convocação e recrutamento desses servidores ocorria nitidamente ao

longo do expediente. 

Ora, não se proíbe que servidores públicos, na condição de cidadãos,

dialoguem sobre política no horário de trabalho. Aliás, o debate público está nas veias da

própria ideia de democracia. Mas não se pode permitir que a repartição pública seja

utilizada pelos órgãos superiores como ambiente de recrutamento de servidores a ele

subordinados, sobretudo tendo em vista que não se tratava de mero “convite” para

participar de determinada campanha; ao revés, era uma convocação obrigatória, cuja

inobservância poderia acarretar a demissão do servidor comissionado.

Desse modo, ao convocar servidores públicos para participar de atos

políticos durante o horário de expediente e nas dependências físicas da repartição

pública, cometeram os investigados a conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei

9504/97.

Por sua vez, o abuso de poder político fica ainda mais nítido, já que a

ameaça de demissão acaba tornando obrigatória a participação desses servidores nos

atos de campanha, desequilibrando o pleito e ferindo de morte o direito fundamental à

liberdade de consciência e manifestação política. Com efeito, não há livre arbítrio para o

indivíduo que necessita escolher entre comparecer a ato de campanha ou ficar

desempregado.
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Quanto ao caso da SUHAB, outro ponto é digno de nota: desde o

ajuizamento da ação cautelar, o Ministério Público Eleitoral afirmou que 48 servidores

haviam sido demitidos entre junho e julho por motivação eleitoral, com base nas

informações contidas na NF  040.2017.000174, especialmente na lista de fls. 90-94.

Objetivando obter dados mais precisos sobre a situação, esta PRE oficiou

por duas vezes o investigado DAVID ALMEIDA, na condição de governador do Estado,

requisitando os dados de todos os servidores demitidos nos meses de junho e julho, mas

não obteve resposta até o presente momento - as consequências deste desatendimento à

requisição ministerial serão apreciadas em tópico próprio (fls. 60, 164, 166-170) .

Por sua vez, esse Juízo também requisitou por duas vezes tais

informações no bojo da ação cautelar 0600317-36.2017.6.04.0000, tendo o investigado

DAVID ALMEIDA, após certa relutância, apresentado os nomes dos servidores da SUHAB

demitidos em junho e julho do corrente ano (DOC 3). Causa surpresa o fato de que

naquela lista constam apenas 24 servidores demitidos no período, o que confrontaria a

informação dada pelos servidores da SUHAB ao deporem no Ministério Público Estadual.

Com efeito, não constavam da lista de exonerados apresentada pelo governo catorze

servidores que prestaram depoimento ao Parquet estadual e relataram terem sido

demitidos no referido período.

A fim de elucidar tal questão, esta Procuradoria realizou nova oitiva de

alguns desses servidores da SUHAB, sendo que todos unissonamente relataram terem

sido demitidos da SUHAB em julho (a maioria no dia 10/07/17), sem que fosse publicado

qualquer ato no diário oficial. Entretanto, após a decisão proferida na cautelar 317-36, eles

foram convocados a retornarem aos seus cargos no início de agosto.

Tal fato vai ao encontro do DOC 4, em que são apontados quais

servidores foram demitidos e depois retornaram à SUHAB.
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Ou seja, foram sim demitidos 48 servidores da SUHAB no período de

junho e julho de 2017. Acontece que em apenas alguns casos o ato de exoneração foi

publicado antes de 02/08/17, data em que esse Juízo proferiu decisão liminar proibindo

novas demissões na Administração Pública Estadual no bojo da ação cautelar 0600317-

36.2017.6.04.0000. Como os dirigentes da SUHAB estavam impossibilitados de publicar

as exonerações já realizadas verbalmente, os respectivos servidores foram

“generosamente” convidados a retornar aos seus cargos, sob a justificativa, segundo os

depoimentos colhidos, de que o governador “havia repensado” e decidira sustar a

exoneração.

Basta ver que somente os servidores que tiveram suas exonerações

publicadas no diário oficial não foram convidados a retornar à SUHAB. A escolha entre

quem voltaria ou não ao cargo dependeu apenas da circunstância de quem teve sua

exoneração publicada mais rapidamente ou não no diário oficial. A arbitrariedade na

condução da coisa pública é mais do que evidente.

Assim, a lista apresentada pelo Governo do Estado do Amazonas na

cautelar 0600317-36.2017.6.04.0000 (DOC 3) não condiz com a verdade, e apenas

buscou ludibriar esse Juízo acerca da abrangência das demissões realizadas durante o

período eleitoral naquela autarquia habitacional.

A par desse fato, as novas oitivas ratificaram ao depoimentos que já

haviam sido dados pelos servidores da SUHAB, além de acrescentarem outras

informações relevantes para o deslinde do presente caso. Dentre elas, destaco as

principais afirmações convergentes prestadas por tais testemunhas:

a) embora a maioria dos eventos de campanha eleitoral ocorressem após

o término do expediente (às 17h), os servidores da SUHAB eram liberados mais cedo

para poderem se deslocar. Ou seja, parte do expediente era comprometido para viabilizar
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a presença dos servidores nos atos de campanha;

b) foi ratificado que as convocações para os atos de campanha ocorriam

dentro da própria repartição e durante o expediente;

c) vários depoentes relataram que os diretores, chefes de departamento e

chefes de setores elaboravam listas com os nomes dos servidores que participavam e não

participavam dos eventos de campanha, além de fazer registros fotográficos, a fim de

comprovar quem efetivamente havia comparecido a tais ocasiões. O servidor 16, por

exemplo, afirmou que ele mesmo chegou a fazer tais listas e encaminhá-las ao chefe de

gabinete da SUHAB;

d) os servidores comissionados viviam sob constante pressão, ficando

claro que o não engajamento na campanha de Rebecca Garcia seria um dos principais

critérios para escolha de quem seria exonerado ou não da autarquia;

e) vários depoentes ressaltaram o sentimento de humilhação e

constrangimento pelos quais passaram durante o período eleitoral;

f) houve uma reunião no dia 29/08/2017 com o governador David Almeida,

em que este se desculpou com os servidores exonerados, inclusive abraçou (!!) os

presentes,  tendo salientado que não tinha conhecimento das demissões ocorridas na

SUHAB. Entretanto, o governador em nenhum momento exonerou os eventuais

responsáveis pelas demissões. Um dos servidores ouvidos narrou que a referida reunião

mais parecia uma “encenação”.

Resta provado, portanto, que diversos servidores da SUHAB foram

demitidos do órgão com motivação eleitoral, configurando nítido abuso de poder político. 

Entretanto, tal espécie de abuso não atingiu apenas os quadros da
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SUHAB. O desenrolar das investigações demonstrou que o constrangimento de

servidores com finalidade eleitoral era prática generalizada dentro da Administração

Pública Estadual, elevando exponencialmente a gravidade da conduta ilícita perpetrada

pelos investigados. Conforme demonstrado a seguir.

Ouvidoria-Geral do Estado

Além da situação na SUHAB, aportou nesta Procuradoria denúncia

realizada pela Sra. Zanele Rocha Teixeira perante o Ministério Público Estadual, dando

conta de que fora exonerada do cargo de Ouvidora-Geral do Estado, por ter participado

de ato de campanha em favor do candidato Amazonino Mendes. 

Na ocasião, informou que a aludida prática estava sendo adotada pelo

governador David Almeida em relação a todos os dirigentes de órgãos públicos que não

estivessem fazendo campanha pela candidata por ele apoiada, isto é, em favor de

Rebecca Garcia. Tal fato, aliás, foi confirmado pelo próprio governador interino.

Diante disso, determinou-se a oitiva da sra. Zanele Teixeira nesta

Procuradoria, tendo ela confirmado os fatos narrados em sua denúncia. Transcreve-se os

principais trechos de seu depoimento:

Em que circunstâncias a senhora foi exonerada do cargo de Ouvidora-Geral do
Estado? Em que data? Como foi? Qual a motivação que conseguiu inferir?

- Quero deixar clara que a minha ida ao Ministério Público foi tão somente para
colaborar com a Justiça, com o Ministério Público e também ajudar aos demais
servidores, que eu enquanto servidora também me coloco nessa condição.

Fomos chamados ao Gabinete do Governador para que não fizéssemos
campanha para o candidato que não era o candidato dele e estávamos evitando
fazer campanha [para os outros candidatos].

Só que, como era dia de sábado e eu, enquanto servidora, entendo que tenho livre-
arbítrio em decidir qual o candidato que vou apoiar, participei de um evento de um
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candidato o qual não era o candidato do governador. 

Fui convidada enquanto mulher, presidente e coordenadora estadual do PRB/mulher,
pela comissão de coordenadoras dos partidos políticos que estavam coordenando a
campanha do candidato que não era o candidato do governador. Estive lá e
alguém tirou uma fotografia minha, esta fotografia que inclusive está nos autos do
processo e, foi encaminhada para a irmã do governador. Isso foi no dia 19 de julho.
No dia 24 eu fui exonerada. 

A Senhora disse que houve uma reunião com o Governador..

- É, ele chamou cada Secretário individualmente e, eu estive presente com ele, em
que ele falou: “nós não vamos mexer com você e não quero envolvimento nenhum de
nenhum secretário, nenhum gestor com campanha política”. E, no meu
entendimento, como era sábado – não era dia de semana – e, como eu estava na
condição de presidente do meu Partido, eu fui [se referindo ao evento que
supostamente motivou sua exoneração], participei. Alguém estava lá, tirou a foto e
mandou para ele. 

Nessa conversa com o Governador, ele, em algum momento, deixou claro que
não poderia fazer campanha para qualquer candidato ou se estaria autorizado
fazer campanha para a candidata que ele apoiou?

- Não, ele foi claro: “Não quero que faça campanha para nenhum candidato”.

A senhora sabe se algum outro secretário ou se outros servidores, em algum
momento, foram obrigados a fazer campanha para determinado candidato? 

- Nós fomos convocados, inclusive eu e todos os secretários, por ele [o
governador] para ir a um evento levar todos os servidores, de cada órgão – todos
teriam que estar no evento que eles estavam proporcionando no Diamond [Centro de
convenções]. Então, todos os servidores foram, inclusive os da Ouvidoria. Eu estive
presente, eu levei os servidores.

Esse tipo de convocação era feita por e-mail ou “de boca” apenas?

- Eles ligavam informando que haveria o evento e que todos os servidores deveriam
participar, devendo levar também um número “x” de servidores. 

Para a Ouvidoria qual o número [de servidores participantes]?

- Nós levamos quase todos os servidores para participar do evento...alguns
tinham faculdade, estudavam à noite e, como o evento era 7 horas da noite, então…
[alguns não puderam ir]. 

Qual a forma de convocação?
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– Verbal. Era informado que haveria a reunião com a candidata e que nós
DEVERÍAMOS estar presentes. 

Foi um evento no Diamond. A senhora lembra quando foi? Se foi para
lançamento de campanha?

- Foram dois eventos, ambos destinados ao lançamento de campanha, para apoio.
No primeiro eu participei, convoquei. No segundo, eu já não estava mais, mas sei
porque todos os servidores informavam que íam. 

Ficava claro que eventual não comparecimento poderia haver algum tipo de
sanção, represália, como demissão?

– Com certeza. Era uma ordem em que você não poderia dizer que não iria. Tinha
que ir. 

Além de ter que participar de eventos públicos, como no caso do Diamond,
havia algum outro tipo de obrigação para os servidores, por exemplo,
adesivagem de carros ou fazer bandeiradas?

– Eles chamaram para nós fazermos a convocação de todos os servidores que
tinham carro, para colocar o adesivo da candidata do governo. Alguns servidores
tinham os carros adesivados mas, ao sair do evento, retiravam os adesivos.
Percebendo isto, eles mandavam adesivar novamente .

Além disso, tem algum outro fato que a senhora se recorde que denotava essa
obrigação dos servidores em fazer campanha para a candidatura de Rebecca
Garcia?

– Não, o que a gente sabe que, era normal eles fazerem, é isto: convocar os
secretários para que obrigassem os servidores a colocar o adesivo, para participar
dos eventos de “bandeiraço”, de reuniões.   

Algum desses eventos foi durante o horário de trabalho?

– Geralmente era depois das 17:00, fora do expediente. Por volta das 18:00 e 19:00. 

A senhora sabe se havia algum tipo de lista de presença para verificar se algum
servidor que não haviam ido ao evento? Ou alguma espécie de fiscalização que
detinham ou a senhora e os demais na condição de chefe fazer isto?

– Quando estava lá, não houve esta lista. Nas duas reuniões que participei não
houve. Mas, posteriormente, alguns servidores falaram que estavam fazendo uso
de lista, devendo cada órgão, cada gestor, levar a lista dos que estavam
comparecendo ao evento. 

17



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO AMAZONAS

Tiravam foto dos servidores para saber se participavam?

– Dos carros eu sei que tiravam foto, dos que estavam adesivados. 

Na Ouvidoria a maioria dos servidores são comissionados?

– A maioria é comissionado e uma minoria de servidores estatutários, 36 estatutários.

Como se percebe, a testemunha, que ocupava o primeiro escalão do

Poder Executivo Estadual, foi contundente ao afirmar que as ordens para convocar

servidores a participar de atos de campanha em favor de REBECCA GARCIA partiram

diretamente do investigado DAVID ALMEIDA, cabendo ressaltar a afirmação de que cada

secretário tinha que cumprir uma espécie de cota, ou seja, tinha que levar um

determinado número de servidores aos atos de campanha.

Ademais, a coação aos servidores atingia inclusive seus bens

particulares, pois eles eram obrigados a adesivar seus carros com propaganda de

REBECCA GARCIA. Como dito pela sra. Zanele, os servidores que haviam retirado o

adesivo dos seus veículos foram obrigados a adesivarem novamente. 

Foi colhido também o depoimento da servidora 20, também lotada na

Ouvidoria Geral do Estado, que ratificou o que já havia sido narrado por Zanele. Ela

inclusive confirmou que foi um dos funcionários obrigados a adesivar o carro novamente,

tendo registro fotográfico do momento (DOC 5). Descreveu que no local da adesivagem

os servidores assinavam um termo, e na parte de trás era anotado a qual órgão público

cada um pertencia. 

Confira trechos da oitiva:

Durante a campanha eleitoral que se encerrou há um mês, a senhora tomou
conhecimento, acabou participando de ato de campanha eleitoral em favor de
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determinado candidato?

– Sim.

Quais foram esses atos? Como foi convocada?

– Chamaram diretamente no órgão para avisar que participaríamos de reuniões feito
pelo candidato e também na adesivagem de carros.

Essa convocação, a pessoa era obrigada a ir? Como era feito isso? Por e-mail,
feita apenas verbalmente?

– Era feito verbalmente. Nos avisavam que iria ter reunião tal local, tal horário e, que
era pra gente comparecer.

A senhora entendia que era um convite ou que, de certa forma, havia uma
obrigação para ir?

– De certa forma, era obrigação né… porque disseram que como a gente era do
governo tinha que tá apoiando o governo né…

O convite era feito dentro da repartição?

– Às vezes sim, às vezes o horário que a gente já tinha saído aí mandavam por
telefone. 

Quanto à adesivagem de carros, era obrigatório? Como os servidores eram
abordados?

– É, na própria reunião que tinha, falavam que tinha que adesivar os carros. E
algumas vezes, em algumas reuniões, lá mesmo eles adesivavam os carros.
Aqueles que não estavam adesivados, eles informavam os locais para ir adesivar o
carro.

E vocês obrigatoriamente tinham que adesivar? Nas reuniões eles deixavam
transparecer que era obrigatório pros servidores, adesivar o carro?

– [Faz que sim com a cabeça]. Sim… 

Sabe dizer se alguns servidores tiraram esses adesivos?

– Eu fui uma que tirei…

E o que aconteceu depois que você tirou?

– Eu tive que colocar de novo.
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 Eles verificaram?

– Foi, foi visto que foi retirado e solicitado que fosse colocado novamente os
adesivos.

A senhora lembra de alguém que foi demitido da Ouvidoria-Geral por conta
desse processo eleitoral, por não ter admitido participar da campanha ou que
ter participado de outra campanha?

– Não… só a Secretária mesmo, a Zanele...

Ela foi [demitida] deliberadamente por este motivo?

– Sim… por apoiar outro candidato.

O apoio que ela prestava a outro candidato, ela prestava internamente, ela
falava pros outros servidores ou apenas na atividade externa dela?

–Não… só atividade externa dela. 

Na adesivagem, a senhora sabe dizer se havia algum tipo de registro acerca de
qual órgão aquele servidor pertencia?

– Sim, no dia que eu fui lá, assinei, dei meu nome. Acredito que, eu acho que foi o
CPF que eles pediram… e atrás a moça perguntou de qual órgão nós éramos e ela
escreveu a ficha atrás né… que era a secretaria.

Entendi, então ela virava atrás a folha e escrevia qual era… no seu caso foi a
Ouvidoria-Geral?

– [Faz que sim com a cabeça].

A Secretária, senhora Zanele, ela reportou que aquilo era uma ordem direta do
governo do Estado ou de algum modo ela mencionou por que ela tava fazendo
aquela convocação?

– Sim, ela disse que participou de reunião né… na Casa Civil, na qual foi pedida
essa ajuda né, pra participar dos eventos.

Reunião na Casa Civil?

– [Faz que sim com a cabeça].
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Tais depoimentos revelam que também na Ouvidoria Geral os

funcionários eram coibidos a participarem de atos eleitorais, mesmo contra sua vontade.

Ainda que não houvesse uma ameaça explícita de demissão, o simples fato de superiores

hierárquicos determinarem a ida dos servidores a determinado evento já é apto a gerar

um constrangimento velado para os subordinados, sendo uma inaceitável forma de

intimidação dentro de uma repartição pública.

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania -

SEJUSC

A servidora 27 lotada na SEJUSC, também relatou ter sido exonerada do

cargo que ocupava desde 2010 por se recusar a apoiar a candidata REBECCA GARCIA

(fls. 384-385).

Secretaria de Educação – SEDUC

As mesmas práticas foram identificadas na SEDUC. Os servidores 23, 24,

25 e 26 relataram que também eram convocados para comparecerem a atos de

campanha eleitoral da candidata Rebecca Garcia. Do mesmo modo que ocorria na

SUHAB, essas convocações tinham caráter cogente, de sorte que o servidor que se

negasse poderia sofrer represálias.

Os principais alvos dessas convocações eram os gestores das escolas,

os quais tinham que ir aos eventos de campanha, além de levar consigo outras pessoas.

As servidoras 24, 25 e 26 apontam que os coordenadores inclusive faziam registros

fotográficos para verificar quem efetivamente havia comparecido.

À semelhança da SUHAB, o não comparecimento aos atos podia

acarretar a perda do cargo comissionado ou função de confiança. As servidoras 25 e 26

citam o caso da então gestora Carla, da escola Santa Luzia, que fora demitida justamente
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porque havia se negado a fazer qualquer ato de campanha em favor da candidata

Rebecca Garcia.

A servidora 2 6 menciona ainda que fora liberada mais cedo do

expediente para que pudesse chegar a tempo em evento de campanha da candidata

Rebecca Garcia no dia 26/07/17. Foi inclusive apresentada por ela foto daquele evento.

A servidora 25, por sua vez, foi pressionada a cancelar suas férias

previamente agendadas para que continuasse participando dos atos de campanha.

Narrou que, além das caminhadas e comícios, era muito constrangedor e desgastante ter

que participar de bandeiradas, sobretudo em razão “do sol quente”. Ressaltou também

que não recebera nenhum valor para fazer aquele serviço, nem que assinara qualquer

termo de doação do serviço de bandeirada prestado.

Por fim, as servidoras 24, 25 e 26 informaram que os coordenadores

“recomendavam” aos professores e gestores que alterassem seus perfis nas redes sociais

(notadamente no Facebook e Whatsapp) e inserissem alguma imagem de campanha da

candidata Rebecca Garcia.

Confira-se, por oportuno, alguns trechos de tais depoimentos:

Servidora 26

Durante esse período eleitoral a senhora chegou a presenciar algum tipo de

convocação de servidores para participar de atos de campanha eleitoral ou

algo do tipo? 

–Sim, fizeram um grupo no Whatssap convocando os gestores, esses gestores

deveriam convidar de 10 (dez) a 15 (quinze) pessoas para esses comícios,

bandeiradas, a gente da coordenação também convidava os amigos para ir

participar dessas reuniões. 
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A senhora chegou a ir em alguma dessas reuniões? 

– Sim, cheguei a ir sim. 

A senhora foi convocada por quem? 

– Pela coordenadora distrital professora Janebeth Rodrigues Nunes, se eu não me

engano. 

Como foi esse convite? 

– Nesse grupo do Whatssap que fizeram. 

Como era o tom dessa convocação? Era um convite? 

– Não, era convocação. As pessoas faziam questão de colocar convocação.. 

Em alguns desses atos que a senhora compareceu algum deles foi durante seu

horário de expediente? 

– Não, foram a noite, mas a gente saiu mais cedo... 

Havia uma convocação. A senhora entendia que era um convite para participar

do ato ou era obrigatório? 

– Era obrigatório, eles diziam todo mundo tem que ir... 

Nesse ato compareceram vários professores? 

– Sim, vários professores e gestores... 

Só para deixar bem claro não era um mero convite era uma convocação? 

– Isso, era uma convocação, era uma obrigação. Ir fazia parte do nosso cargo
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comissionado, deixaram claro isso: você recebe uma gratificação que é para

está do lado do governo e apoiando quem nós determinamos que você apoia,

isso ficava claro. 

A senhora sabe me informar se algum funcionário da SEDUC teve que trocar perfil

em redes sociais? 

– Sim, meus amigos todos, eu não troquei mas as minhas amigas lá da

coordenadoria colocaram o 11 (onze) em apoio. 

Para fazer essa troca de perfil nas redes sociais era obrigatório ou voluntário? 

– Não me obrigaram sugeriram, vamos lá colocar no perfil, eu fui uma que não

coloquei, não sei se foi por isso que me tiraram também... 

Logo no início você falo que cada gestor tinha obrigação de levar 10 (dez) pessoas

que gestores eram diretores das escolas? Como você sabe disso? 

– No grupo do Whatsapp sempre falavam: “olha tirem fotos, postem no

grupo”... quando um gestor chegava com sua equipe tinha uma encarregada

que ficava lá para tirar fotos dos grupos para comprovar que tinham levado os

convidados. 

Em algum desses eventos que você participou o Secretário de Educação estava ou

o próprio governador estava? 

– Sim, sempre eles estavam.

Servidora 25: 

A senhora ocupa que cargo hoje? Qual a sua função hoje? 

– Hoje tô só como professora, né.. Eu estava como gestora. 
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Gestora é a diretora? 

– Isso, diretora escolar que, agora, chama-se gestor. (...) Quando foi agora na troca,

saiu o antigo governador, saiu o antigo secretário, assumiu todo esse povo novo e,

eu fui… eu tirei férias em junho – começava-se o período eleitoral – eu já tinha

marcado as férias, não esperava que tivesse uma nova eleição. Porque sempre os

gestores são convocados a trabalhar nas eleições – fazer bandeirada, levar pessoas

pros comícios, certo.. a gente é convocado a fazer isso. Então, eu tirei férias. A atual

coordenadora, que é a Jane Bete, ela disse: “você vai tirar férias?” Eu já tinha

marcado, fui pra Parintins, eu precisava porque eu tava há muito tempo, é tanto que

eu tirei férias nesse período de 2015 – pra você ter uma ideia quanto tempo eu não

tirava férias e tirei só 15 dias. Ao retornar, ela me chamou, em pleno período eleitoral

e… me exonerou da minha função de gestora. 

Então antes de demitir a senhora, a Jane Bete entrou em contato com a senhora e

questionou se a senhora iria continuar tirando férias? 

– É, ela disse assim: “mas você vai tirar férias nesse período?”  Eu disse: “mas

professora, eu já tinha agendado” né, eu já tinha marcado viagem, eu ia pra Parintins

com meu marido, já tava tudo certo. 

Quando ela falou nesse período, tava dizendo respeito ao período eleitoral? 

– Não sei te informar, não vou te dizer…porque não ficou óbvio, certo? Não ficou

óbvio dela falar “nesse período ELEITORAL”. Não vou dizer isso, porque eu estaria

faltando com a verdade. Mas ela falou assim: “você vai tirar férias nesse período?”,

como também questionou outros colegas… Mas, como, basicamente os gestores, ou

tira férias em janeiro, que não tem aluno ou, em junho, período que também não tem

aluno – que é pra não ter prejuízo pra escola. Então a gente faz sempre assim. (...) 

E nós gestores sempre fomos assim: nesse período de política a gente precisa

levar pessoas para os comícios, fazer bandeiradas, a gente vai pro sol. A

primeira vez que eu fui eu fiquei assim me questionando, mas como você sabe,
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a gente precisa da função né… a gente precisa do cargo, a gente se submete. 

Então desde 2011 a senhora é obrigada a fazer campanha? 

– Nós… não, não é que…vou te dizer assim: nós somos convocados. Você

enquanto gestor, você vai e chama algumas pessoas, porque você sabe que cada

período eleitoral, a secretaria apoia um candidato. E você sabe que, nós, enquanto

educadores, a gente tem aquele… como é que eu posso te dizer… poder, de

convocar as pessoas, de conversar, de buscar fazer a.. como é que eu posso te

dizer… a campanha junto. O que eu sou contra é você ser convocado pra ir pro

meio do sol pra fazer bandeirada. 

A senhora disse que é convocada. Essa convocação tem a natureza de um mero

convite ou tem um caráter cogente? 

– Você sabe que convocar não é o mesmo que convidar. Se quando eu te digo “te

convido”, tu vai se tu quiser. Quando eu digo “eu te convoco”… É tanto que a gente

tem uma colega que saiu da gestão, porque ela não foi… e ela disse que colocava o

cargo dela à disposição. É a gestora do Santa Luzia, a Carla. E ela disse “Dora, não

tem quem faça eu ir. Eu não estou na gestão pra isso”; foi tanto que a coordenadora

disse assim: que ela pediu pra sair. Não. Ela disse que ela não ia e que se ela fosse

obrigada a ir, ela estava colocando o cargo à disposição e, ela tirou ela…

Então eu posso dizer que essa convocação tem um caráter obrigatório? 

– Com certeza. Se você tá ali, eles usam… Como nós somos cargo de confiança,

nós somos colocados pra fazer isso. 

A senhora chegou a participar de algum ato específico? 

– Fomos, numa caminhada lá no Educandos. 

A senhora também participou de bandeiradas? 
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– Isso. 

Esses atos são bandeiradas ou são caminhadas? 

– Não. Bandeirada é quando a gente vai e fica num lugar específico com as

bandeiras do candidato. 

A senhora chegou a fazer isso também? 

– Fiz. E caminhada é quando o candidato vai com a gente pelos bairros

caminhando… 

A senhora – só perguntar porque é importante que fique claro – a senhora fazia de

vontade própria, espontânea? Ou só pra preservar o seu cargo? 

– Pra preservar meu cargo. O que não adiantou, né..porque na hora de me exonerar,

não falaram nem obrigada. Como outros colegas também, que tanto se doaram,

tanto se dedicaram e, na hora de exonerar, não diz nem obrigada. 

A senhora fez essa bandeirada…lembra se a senhora assinou ou recebeu alguma

coisa por isso? Assinou algum termo dizendo que fez essa doação? 

– Não, não há remuneração. Não houve remuneração. 

A senhora assinou algum recibo eleitoral? De doação de serviço? 

– Não, não. 

Sabe dizer se algum servidor da SEDUC foi obrigado, enfim, convocado, orientado a

adesivar veículo próprio? 

– Com certeza. Vários. A gente troca, por exemplo, tem que trocar perfil do

whatsapp, perfil do face tem que colocar também. 
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Quando fala “a gente tem que trocar”, quem falava isso pra vocês? 

– O coordenador. No caso a Geane Bete. 

Ela chegou a falar isso pra senhora, pra algum grupo específico? 

– Pra todo mundo. É… nós tínhamos um grupo de gestores. 

Isso é um grupo de rede social? De Whatsapp? 

– É. De Whatsapp. Nesse grupo…gente… e na questão de troca de perfil, era

particular, porque ela não seria capaz de colocar, porque você não sabe na realidade

quem é quem. Então era no particular, “olha, tu ainda não trocou o teu perfil”. Seria

ótimo se eu tivesse aqui né, pra te mostrar: “olha, vê aí o teu perfil, a gente precisa

trocar os perfis”. 

Colegas seus, amigos seus, de trabalho? 

– Tudo, todos os gestores. E quem não trocava era chamado né, porque 

Existe uma regra de que a pessoa deveria levar 10 pessoas? 

– Isso, é assim: quando tem os eventos, o gestor tem que levar as pessoas pra

esses eventos – 10 pessoas, né.   A gente acaba chamando o colega que tem o

carro, que vai um tanto contigo e quanto com o outro colega no outro carro. 

Percebe-se, portanto, que no âmbito da SEDUC foram praticadas as

mesmas condutas constatadas nos órgãos acima relatados.

Conclusões
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Importante mencionar que numa curta investigação, de cerca de dois

meses, foram ouvidos quase 30 servidores, dos mais diversos órgãos da Administração

Pública Estadual, denunciando os fatos acima narrados. Pela semelhança do modus

operandi, vê-se que eles representam apenas uma pequena amostra de uma prática

sistemática e generalizada.

Não se pode dizer que esses casos são isolados. Deve-se ter em mente

que coletar esses depoimentos torna-se ainda mais árduo tendo em vista o medo de

represálias dos servidores atingidos, já que muitos deles continuam exercendo suas

funções perante a Administração Pública Estadual. Daí que o número de oitivas realizadas

no presente caso revela-se mais do que suficiente para revelar a magnitude do abuso de

poder político perpetrado.

Aliás, como já apresentado, o simples fato de ocupar um cargo efetivo e

ser estável não impede que ainda assim o funcionário público seja alvo de represálias ou

assédio moral. Há diversas formas de prejudicar um desafeto no serviço público, não

sendo a estabilidade constitucional uma blindagem insuscetível a perseguições. Até por

isso que se buscou não apresentar os nomes dos servidores nesta petição, à

exceção da sra. Zanele, dada a ampla publicidade que sua demissão já havia tido na

mídia local.

Cumpre salientar que os tribunais pátrios já vêm reconhecendo a

existência de assédio moral no serviço público, mesmo diante das peculiaridades

inerentes à relação estatutária. A submissão constante a constrangimento, humilhação e

até ameaça de represálias compõe o mosaico de condutas passíveis de caraterizar dito

assédio moral. O STJ, inclusive, já teve a oportunidade de condenar superior hierárquico

por improbidade administrativa ao reconhecer a prática de assédio moral contra

funcionária a ele subordinada. (REsp 1286466, DJ 03/09/13). 

29



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO AMAZONAS

Chama a atenção a conduta de constranger servidores a trocarem seus

perfis (ou “avatar”) em redes sociais para usarem imagens da campanha de Rebecca

Garcia. Em tempos de intensa polarização política, forçar alguém a se apresentar perante

seu círculo social veiculando a imagem de dado candidato contra sua vontade é uma

violência psicológica manifesta, sobretudo considerando que atualmente as redes sociais

compõem uma extensão da percepção identitária do indivíduo perante a sociedade.

Além dessa prática odiosa em constranger e demitir servidores públicos

por motivações eleitorais, o abuso de poder político objeto desta ação também foi

efetivado por outras condutas.

I.3. COOPTAÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO DE ATO DE CAMPANHA

ELEITORAL

A Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE/AM

encaminhou relatório de fiscalização realizada para apurar denúncia recebida no

aplicativo Pardal, de que gestores, professores e alunos das escolas da rede pública

estadual teriam sido liberados, com aval do secretário de educação e do governador

David Almeida, para participarem de reunião em benefício da candidata Rebecca Garcia,

no dia 1º/08/2017.

Na oportunidade, a equipe de fiscalização do TRE/AM entrevistou

diversos estudantes, os quais apresentaram motivos variados para a realização do

evento: a) que se tratava de um debate com a candidata Rebecca Garcia; b) que se

tratava de um debate de ideias políticas da UMES; e c) que seria um debate de ideias

com a UMES e os candidatos ao Governo do Estado do Amazonas.

Questionados sobre o objetivo do evento, a presidente e o vice-presidente

da UMES, J afirmaram que o evento fora organizado com o intuito de discutir plataformas
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de educação e juventude, com a participação ou não dos candidatos ao governo, sendo

que apenas a candidata Rebecca Garcia demonstrou interesse, tendo todas as despesas

de trasporte e de aluguel do espaço sido custeados pela própria UMES.

Entretanto, solicitado pela equipe de fiscalização os recibos de

pagamento, os dirigentes da UMES não os apresentaram, sob a justificativa de que não

estariam na posse deles naquele momento, mas sim na sede da entidade ou, ainda, sido

extraviados.

Por oportuno, confira-se trecho do relatório elaborado pela Comissão de

Fiscalização e Propaganda:

Na chegada ao local, conhecido como “Rancho Sertanejo”, de fato, foi constatada

movimentação de pessoas, jovens em sua maioria, que, apesar de não estarem

fardados, aparentavam ser estudantes. Na sequência, a equipe de fiscalização

iniciou abordagem de um grupo de jovens que estava do lado de fora do clube,

ocasião em que ficou constatado tratar-se de alunos menores de 16 anos, oriundos

de escolas públicas estaduais do ensino médio, dentre elas o CETI João dos Santos

Braga (Nova Cidade) e Sebastiana Braga (Cidade Nova). Na oportunidade,

informaram que chegaram num dos ônibus particulares que estavam na frente do

clube, e que o evento seria um debate promovido pela UMES (União Municipal

dos Estudantes Secundaristas de Manaus) com a participação dos candidatos

ao Governo do Estado do Amazonas. Informaram ainda que estavam ali

espontaneamente, com a autorização dos pais, dada por escrito, e que fora

encaminhada aos diretores de suas escolas (modelo anexo). Por fim, disseram que

haviam recebido orientação da UMES para não trajarem o fardamento escolar

durante a realização do evento. A representante da CCI entrevistou o motorista do

ônibus placa JWU-7878, Aldai Bezerra de Souza (CPF nº 763.662.782-53 –

devidamente confirmado pelo Sistema da Receita Federal/SRF), que disse ser

proprietário do veículo e ter sido contactado por um tal “Sr. Lacerda” e, na

ocasião, ter combinado o valor de R$ 250,00 para realização do transporte dos

alunos. Quando o evento estava na metade de sua duração foi entrevistado o Sr.
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Aldo, motorista de um ônibus que acabara de chegar com mais estudantes (placa

JXN-4495). Este não quis dar seu nome completo, mas informou que o pagamento

do serviço prestado ia ser feito pela UMES. Quando o evento estava acabando

chegou outro ônibus, de placa JXN-4459. Entretanto os estudantes não chegaram a

desembarcar. O debate teve início às 16h. Às 16h12min iniciou-se conversa com a

Sra. Jéssica Souza Dantas, Presidente da UMES, a qual declarou que o transporte

dos alunos foi pago com recursos arrecadados pelos grêmios escolares e com

doações de pessoas físicas. Informou ainda que tal atividade arrecadatória era

de responsabilidade do Vice-Presidente, Sr. Gabriel Medeiros , que ainda não

havia chegado. Na sequência, informou que, para poder adentrar às escolas da

rede pública estadual de ensino de Manaus e solicitar a participação dos

alunos, a UMES requereu autorização à SEDUC, a qual restou comprovada

através de documento datado de 30 de maio de 2017 , subscrito pela autoridade

competente. Informou também o nome de algumas escolas, cujos alunos estariam

participando do evento: Escola Estadual Professor Sebastião Augusto Loureiro Filho,

Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós, Escola Estadual Senador João Bosco

Ramos de Lima e Escola Estadual Maria da Luz Calderaro. Disse, ainda, que tinha

conhecimento de que alguns professores e diretores das escolas convidadas

estavam participando do evento. Por fim, declarou que a UMES convidou todos

os candidatos para participar do evento, mas que, no entanto, apenas a

candidata Rebecca Garcia havia se interessado.  Participou do início da

entrevista com a presidente da UMES a assessora pessoal da candidata

Rebecca Garcia, a Sra. Verônica Magalhães. Em seguida, chegou o Vice-

Presidente da UMES [Gabriel Medeiros] que declarou que o evento foi

organizado com o intuito de discutir plataformas de políticas de educação e

juventude, com ou sem a participação dos candidatos a governo. Informou também

que se tratava de um evento autônomo da UMES que tinha o intuito de informar e

conscientizar os estudantes de escolas secundaristas de Manaus. Confirmou que o

transporte dos alunos foi custeado pela UMES, e afirmou que o aluguel do espaço

para realização do evento também havia sido pago pela entidade. A comissão estima

que o evento contou com a participação de cerca de  830 (oitocentos e trinta)

pessoas, com duração de aproximadamente 1 (uma) hora. Ressalte-se que os

diversos membros da comissão fizeram entrevistas com alunos presentes, os
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quais, perguntados sobre se conheciam o motivo da realização do evento,

responderam de forma diversa: que se tratava de um debate com a candidata

Rebecca Garcia, outros que se trava de um debate de ideias políticas com a

UMES, e outros de que seria um debate de ideias políticas com a UMES e os

candidatos ao Governo do Estado do Amazonas. Registre-se que o evento

transcorreu na mais completa normalidade, sem maiores incidentes. Durante a

realização do evento não houve qualquer menção ou pedido de voto por parte da

candidata Rebecca Garcia, a qual se limitou a expor seu projeto de políticas públicas

para a classe estudantil, caso se tornasse governadora, ajudando a UMES a

promover o debate de ideias entre os estudantes. Por fim, foram solicitados à

presidente da UMES os recibos de prestação de serviço dos transporte contratados

com as 2 (duas) empresas de ônibus, bem como o recibo de aluguel do espaço para

realização do evento. Entretanto, tais recibos não foram apresentados sob a

alegação de que não estariam com eles naquele momento, e sim, na sede da

UMES, ou mesmo que teriam se extraviado . Na ocasião, a Sra. Luciane Schneider

Vendrammi se apresentou como proprietária do clube e confirmou ter alugado o

espaço à UMES, tendo se colocado à disposição para emitir uma segunda via, se

fosse o caso.

Para melhor apurar o fato, esta Procuradoria realizou a oitiva das

servidoras 21 e 22, professoras da Escola Estadual Ângelo Ramazzoti, como também do

sr. Gabriel Medeiros, vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas

de Manaus. 

- Servidora 21:

PRE: O que a senhora tem de conhecimento sobre isso. A senhora chegou a

tomar conhecimento sobre algum tipo de coação a servidores, enfim, de

qualquer espécie para praticar atos políticos em favor de determinado

candidato? “Eu diria que não coação, mas uma má-fé, porque o que eu soube dos
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alunos foi um ato que chamou atenção de todos os professores da escola Ângelo

Ramazzotti, um dia antes do ocorrido se soube que alguns alunos iam ficar fora de

sala no dia seguinte, que eles iam participar de uma atividade, de um suposto

debate entre os candidatos, e aí até alguns professores reclamaram com a

gestora na hora do intervalo na sala dos professores e o que a gestora falou é

que se tratava de uma ordem da SEDUC, então, é quando fala assim, quer

dizer, é ordem da SEDUC, então a gente não pode questionar, a gente obedece.

Então, uma ordem da SEDUC. E aí, conversando com alguns alunos, no dia do ato,

no dia que até o TRE esteve lá presente, e les afirmaram que a UMES, em especial

o senhor Augusto , é…eu trouxe uma mensagem do Whattsapp… Augusto

Salgado, e o senhor Johnny, foram as duas pessoas, dois representantes da

UMES, que entraram em contato com o grêmio. Aqui no Whattsapp ele fala que

foi o próprio grêmio que procurou, que os procurou.

Esse Augusto Salgado, ele é assessor do Platiny Soares, deputado Platiny Soares,

pelo menos se apresentou assim, como assessor do Platiny Soares e ele convidou,

o grêmio convidou os alunos a participar desse suposto debate, e eu confirmei, é,  foi

passado pelo senhor Augusto e pelo senhor Johnny, que eles teriam

convidado todos os candidatos a governador, e que somente a senhora

Rebecca Garcia teria aceito participar desse debate. Então, eu já achei estranho

convidar todos e só um querer participar, já achei essa história estranha e, bem, eu

conheço algumas pessoas, eu participo do movimento dos professores, e entrei em

contato com pessoas ligadas especialmente ao Luiz Castro e José Ricardo, e tive a

confirmação que realmente não tinha convite pra debate nenhum, e por isso que eu

fiz a denúncia no TRE, porque eu achei estranho e acho que, não sei se…, a UMES

agiu com má-fé, na minha percepção, com os alunos, dando essa informação

que pra mim foi falsa, eles sabiam que era falsa….  ” 

PRE: Eles sabiam que não era um debate?

“É, a UMES, pelo que eu apurei, sabia que não era isso, mas os alunos

acreditaram, no dia  que eles estavam aguardando o ônibus, pra ir pra esse debate,

falei com alguns alunos e eles falaram “ah, era um debate, mas só Rebecca que
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veio...”, então os alunos confirmaram pra mim essa história e eu acho triste isso,

porque fica como se fosse a verdade”

PRE: “Qual o horário, especificamente, do turno da senhora? ”  “De uma às

cinco. De treze às dezessete. E aí a gente só soube, na verdade, pela gestão da

escola, um dia antes, e foi informado que a gente teria que abonar falta dos

alunos que participassem, o que também causou uma certa revolta dos

professores, abonar falta e fazer segunda chamada quem fosse aplicar prova. ” 

PRE: Isso foi uma determinação da gestão?

“É. Sim.” 

PRE: “Por que causou indignação?”

“Bem, porque é um comício, participa quem quer, acho que, a primeira coisa é,

primeiro, nem deveria alunos saírem de sala de aula pra participar de um

comício, isso deveria ser de um outro horário né, quem quisesse…., e tivesse

falado a verdade né, “olha é um comício, é um atividade com a senhora

Rebecca Garcia” e não agir de má-fé,  falando que se tratava de um debate. Agora,

os alunos foram selecionados pelo grêmio, né, tudo foi uma atividade da gestão com

o grêmio. Disso a gente não participou. ”

PRE: “Sabe dizer porque eles estavam sem farda?” 

“Foi orientação que deram pra eles. Um dia antes, foi distribuído aos alunos pelo

grêmio um papel pedindo autorização dos pais e já informando que eles viessem

sem farda naquele dia. Então, era no máximo 5 ou 6 alunos de cada sala.” 

PRE: “Foi a gestão que falou isso, que ia tirar apenas alguns alunos

especificamente?” 

“Sim, a gestão. No dia anterior, ela falou “não, só alguns alunos, não vão ser
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todos, vão ser só 5 ou 6 alunos por sala””. 

PRE: “A senhora até mencionou que conversou com algumas pessoas ligadas

a Luiz Castro e José Ricardo. Essas pessoas então mencionaram que não

houve esse convite?” 

“É, não houve convite. Outro professor que também trabalha à tarde, ele também

conhece alguém da assessoria do Luiz Castro, se não me engano, e ele falou “não,

essa é uma atividade da Rebecca, já tava até confirmada essa atividade a algum

tempo”, foi o que ele me informou por alto.” 

PRE: “No segundo evento, à tarde, a senhora disse que a gestão informou, um

dia antes, sobre a necessidade, inclusive, de abono de falta e de segunda

chamada. Quem é esse gestor, especificamente?” 

“É a professora Raquel Bentes.” 

PRE: “Quanto a essa questão do Augusto Salgado e Senhor Johnny.

Especificamente o Senhor Augusto Salgado, assessor do Senhor Platiny?”  

Um grupo de Whatsapp que tem, que eu fui incluída, era do grêmio estudantil, como

eu sou do Conselho me incluíram, a mim e a [servidora 22], então ele se apresentou

assim “Olá, professores, eu sou Conselheiro Nacional de Juventude e secretário de

gabinete do deputado Platiny”, são palavras dele, “o grêmio nos procurou no

gabinete para solicitar apoio à formatura e nos colocamos totalmente à disposição

em conjunto à gestora. Temos tentado somar nessa gestão das meninas e dos

meninos.”. Então, isso gerou até uma certa situação assim, nossa, eles vão

ajudar na formatura e, em contrapartida, organizam essa atividade pra

participar do comício da Rebecca… é uma situação meio complicada ao nosso

ver. Parece uma troca, “nós estamos aqui, nós vamos ajudar vocês, mas em

contrapartida, nós queremos que vocês participem das nossas atividades ”, e

com menores, com alunos que  acreditam , se ele fala que é isso, eles acreditam. Ele

especial (Augusto), eu não tenho certeza se ele é da UMES, mas o outro
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representante, o senhor Johnny, ele é da UMES, que é a União Municipal dos

Estudantes, inclusive o papel que os alunos levaram pra casa, pros responsáveis

assinar, tá com a logo da UMES, então o evento era da UMES.” 

PRE: “Tem mais alguma coisa que a senhora saiba que acredite que seja

importante mencionar sobre esse caso? ” 

“Sim, eu fiquei até pensando, ontem à noite, nessa questão, se houve má-fé da

UMES, eu não sei quanto à gestão e quanto à SEDUC, a responsabilidade da

gestão e da SEDUC nessa situação,  porque não é possível que eles autorizem

isso, que os alunos saiam no horário de aula pra ir participar de um comício da

Rebecca. Os alunos eu entendo que eles acreditem no que a UMES tá falando,

mas a diretora, a professora Raquel acreditar nisso, a SEDUC acreditar nisso e

apoiar esse evento, eu acho que agiram mal e agiram com o uso da máquina

pública mesmo. A minha percepção, né, de que eles estavam cientes da situação e

foram coniventes e fizeram o evento acontecer.” 

Servidora 22:

PRE: “O que a senhora sabe, tomou conhecimento acerca de eventual

utilização da SEDUC ou de escolas, especificamente, para a prática de abuso

de poder político?” 

“Na campanha eleitoral desse ano, nós tivemos várias denúncias de estudantes,

alunos, professores, queixas dentro da escola quanto ao grêmio estudantil. Certo

dia, encontrei a secretária do grêmio, uma jovem chamada Marian e, conversando

com ela, pedi pra ela me adicionar no grupo do grêmio, grupo de Whatsapp, pra que

eu pudesse contribuir como conselheira em alguma coisa dentro do grêmio, pra

gente estabelecer um diálogo democrático, e desenvolver atividades dentro da

escola. Ela me adicionou sim e aí eu me apresentei, quando eu me apresentei ao

grupo, está aqui, eu trouxe uma cópia pro senhor, comecei a conversar com uma
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pessoa chamada Augusto Salgado, que eu não sabia quem era, que estava no

grêmio.” 

PRE: “Ele estava dentro do grupo de Whatsapp?”  “Dentro do grupo do

Whatsapp, do grêmio, e aí ele se apresentou conforme o senhor está vendo aqui, eu

tirei um print. Ele se identifica como assessor do deputado Platiny Soares e ele

disse que foi procurado pela gestora e os alunos no gabinete do Platiny

Soares para ajudar na formatura dos alunos do terceiro ano . Então, essas

coisas acontecem à revelia do corpo docente do Conselho Escolar, nós não

sabemos disso, nunca fomos informados pela gestora…. Que tipo de ajuda, ajuda

financeira, não sei, mas ele (Augusto), deixou bem claro aí. E aí comecei, continuei

questionando o grupo do Whatsapp do grêmio, e aí ela (Marian) me removeu do

grupo. Mas até então, ele (Augusto), o rapaz comunicou que estava

convidando, que ele é representante da UMES, um movimento estudantil aí, e

que ele tinha mandado um convite para todos os candidatos pra participar de

um grande debate com estudantes de várias escolas e que somente a Rebecca

Garcia confirmou presença. E o senhor Augusto Salgado passou o ano todinho,

não sei lhe dizer se ainda está, dentro da escola, trancado numa sala com esses

jovens do grêmio estudantil, discutindo o quê, não sei. M uitos professores estão

revoltados e querem uma resposta, o porquê que o deputado Platiny Soares

coloca um assessor seu dentro da escola em época de campanha eleitoral.”  

PRE: Esse sr. Augusto comparecia à escola rotineiramente?” “Sim, apareceu

muitas vezes, só que entra, vai direto pro grêmio, não tem contato com os

professores. E no dia desse convite que o Augusto Salgado, junto com outro que nó

não sabemos quem é, um rapaz chamado Johnny, que também não tenho certeza,

só comentários, disseram que ele é do PC do B, são jovens da UMES. O Augusto se

identifica, que é do Platiny, que é da UMES, mas o Johnny não se identifica. No dia

desse evento, eu tomei a iniciativa de confirmar esse evento, já que ele diz que

todos os candidatos foram convidados, mas nenhum confirmou presença, nenhum

quis dialogar com os jovens, somente a Rebecca Garcia. Eu liguei para alguns

comitês de alguns candidatos, e todos eles disseram que não receberam esse

convite. Liguei pro comitê do candidato José Ricardo, liguei pro candidato Luiz
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Castro, liguei pra outros candidatos, e aí todos eles – não, nós não recebemos esse

convite da UMES. E aí nesse dia, eu não estava mais na escola, eu já tava na outra

escola, saio de uma da manhã, vou pra outra correndo à tarde. Tinha vários alunos

dentro da escola esperando um ônibus pra ir pra esse encontro com a Rebecca

Garcia, e todos estavam fora de sala de aula, e chegou o TRE, eu fiquei sabendo lá

na outra escola que chegou o TRE pra fazer uma abordagem.  Eu não sei se o TRE

chegou a entrar e falar com a gestora, mas a informação foi: professor, o TRE tá

aqui na praça, porque o TRE recebeu uma denúncia de que ela levaria esses

jovens num ônibus para um empório pra aprenderem a votar na Rebecca.

Quem disse isso – aprender a votar na Rebecca – foi uma aluna que estava nos

corredores, uma professora perguntou e gravou – Pra onde vocês vão? Ah,

professora, nós vamos aprender a votar na Rebecca. Então assim, o TRE fez

abordagem, foi pro local da denúncia, lá no empório, só que quando chegou lá,

ligaram pra gestora e abortaram a operação, entendeu, aí suspendeu, ela

certamente comunicou, não veio mais ônibus, e os jovens ficaram lá a tarde todinha

fora de sala de aula, como o senhor vê aí, o Johnny diz – e u quero tirar mais de

100 alunos de sala de aula – e ainda diz – que vocês não serão prejudicados,

professores serão obrigados a fazer prova com vocês, se vocês perderem ….”. 

PRE: “Como Conselheira Escolar, a senhora já viu uma outra situação dessa,

de alunos serem retirados da sala de aula, autorizados pela gestão, pra

participar de debates políticos durante o horário de aula?” 

“Já, infelizmente já. Essa prática, ela já existe. Só que assim, este ano, no

Ramazzotti, ela foi mais escancarada, mais cínica, dissimulada, sem um pingo

de pudor de expor os jovens e de expor a escola mesmo.  Eu já tinha

presenciado isso, outros anos. São 18 anos na docência. Mas, dessa forma não, de

uma forma naturalizada, desafiando o poder, desafiando a lei, demonstrando que

tem poder, o que está por trás disso, muito estranho. É  doloroso, tirar nossos alunos

de sala de aula, onde nós poderíamos estar fazendo debate, convidando

professores da UFAM, da UEA. Se eles querem saber como votar, que tivesse um

esclarecimento do que é política, qual a importância da política, que tivesse uma

abordagem que despertasse uma reflexão nesses meninos,  mas não levá-los
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como curral, cabo eleitoral pra aprender a votar na Rebecca, ou em qualquer

outro candidato, seja qual for e de qualquer partido .” 

Pode-se extrair algumas conclusões de tais depoimentos:

i) houve autorização expressa da SEDUC para a ocorrência do evento,

tanto que os gestores [diretores] das escolas orientaram os professores a abonarem as

faltas dos alunos;

ii) o sr. Augusto Salgado teve papel fundamental na cooptação dos alunos

da escola Ângelo Ramazotti para participarem do referido evento; 

iii) alguns professores também compareceram ao evento, durante o

horário de expediente;

iv) os alunos não sabiam ao certo sobre o que se tratava o evento: alguns

imaginavam ser um debate entre candidatos, outros pensavam ser uma palestra da

Rebecca Garcia;

v) os alunos foram orientados a não trajarem a farda escolar.

Foi ouvido também o sr. Gabriel Medeiros, vice-presidente da UMES. AO

notificá-lo, o Parquet requisitou expressamente que ele apresentasse os recibos

mencionados no dia 1º/08/17 à Comissão do TRE, porém, segundo o depoente, tais

recibos sequer haviam sido produzidos pela UMES. Transcreve-se os principais trechos

do depoimento:

PRE: “Você apoiou especificamente algum candidato particularmente fora da

atividade da UMES (União Municipal dos Estudantes Secundaristas)”
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Gabriel: “Não vou te dizer que eu apoiei, mas eu estava assim mais do lado da

Rebecca, entendeu no primeiro turno, não que eu tenha apoiado.”

PRE: “Como funcionou o evento que a UMES organizou, como foi o evento?

como a UMES imaginou esse evento?” 

Gabriel: “Olha nós imaginamos em primeira mão como um debate, mas não

despertou interesse dos outros candidatos em participar, depois nós pensamos em

quais candidatos, os candidatos que nas pesquisas estivessem na frente, pois nós

não tínhamos estrutura para fazer um debate com os 8 (oito) candidatos, então

pensamos em fazer com o Eduardo, Amazonino e a Rebecca,  mas não despertou

interesse nem do Eduardo e nem do Amazonino em participar desse debate,

por conta disso participou a Rebecca Garcia que foi a única pessoa que

participou do debate.”

PRE: “Nesse caso em específico por quê vocês emitiram recibo? Por que

houve essa mudança de comportamento?”

Gabriel: “Na verdade nós não emitimos os recibos do transporte a gente correu

atrás depois que a equipe do TRE esteve lá e disse que seria necessário esse

recibo, agora o recibo da questão do local foi o local mesmo que quis dar esse

recibo, não foi a gente que pediu, foi ele que no ato do pagamento ele disse não, eu

vou dar um recibo para vocês, então a gente recebeu, tanto é que esse recibo foi

perdido pela Jéssica, ela botou na bolsa dela e acabou perdendo a bolsa dela

no dia.” 

PRE: “Ela também perdeu esse recibo? Vocês também não têm o recibo da

diretoria do evento ou do pagamento do local? Você também não tem esse

recibo?”

Gabriel: “não, não temos, nós já solicitamos uma segunda via e eu não sei te

responder se já foi pega essa segunda via…” 
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PRE: “Mas vocês não tinham o costume de emitir recibos na atividade de vocês?”

Gabriel: “não...”

PRE: “Sabe me dizer quanto custou esse evento no todo?”

Gabriel: Ao todo, olha o local custou R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e

foram 6 ônibus cada um custando R$ 300,00 (trezentos) reais.

PRE: “Quantas pessoas compareceram no evento? você tem alguma

estimativa de alunos?”

Gabriel: “Olha, nós não temos assim uma lista de presença, mas nos temos uma

estimativa de em média uns 400 (quatrocentos), 450 (quatrocentos e cinquenta)

alunos.

PRE: “Você se lembra quais escolas foram sabe dizer?”

Gabriel: “Quais escolas foram, o Melo e Povas, Ângelo Ramazzotti, Antenor

Sarmento, Sebastião Augusto Loureiro Filho, Vasco e Vasques e Cleômenes do

Carmo e Raimundo Holanda.

PRE: “Como é a interlocução da UMES com a SEDUC? quando vocês querem

fazer algum tipo de evento de ação como é que vocês entram em contato com

a SEDUC?”

Gabriel: “Na realidade para esse evento nós temos uma autorização, nós temos uma

porta aberta na Secretaria de Educação que é uma autorização do Secretário da

Capital para adentrar as escolas para fazer todo esse trabalho de convite de

conscientização de politização...”

PRE: “Vocês disseram que convidaram outros partidos os outros partidos não

manifestaram interesse?”
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Gabriel: “Olha, nos chegamos a fazer uma conversa e no meu caso eu cheguei a

falar com o Stones, mas não foi manifestado interesse como eu lhe falei, a Jéssica

conversou com um pessoal la do Eduardo Braga, inclusive com a própria juventude

de la, mas não tiveram esse interesse.” 

PRE: "Quem é Stones?"

Gabriel: "Ele é o presindente do PDT, a conversa ocorreu bem antes da reunião, uns

15 (quinze) dias antes, eles estavam até para Parintins, mas não explicou por que

não tinha interesse apenas não respondeu mais as mensagens foram por

mensagem via Whatssap, mas não tenho mais as mensagens por que eu troquei de

telefone, estou com outro telefone agora e eu não tenho mais a mensagem.

PRE: "Quem fez o pagamento dos transportes?"

Gabriel: "Dos transportes foi eu, na realidade eu paguei na hora lá no evento

para eles com dinheiro, não houve nenhum acordo prévio só falaram assim quando

encostassem lá os ônibus eu quero o pagamento, ai a gente pagou quando eles

encostaram os ônibus.

PRE: "Você conhece Algusto Salgado?"

Gabriel: "Conheço ele é assessor do deputado Platiny, mas na verdade já faz um

tempo que eu não falo com ele, cerca de 3 (três) mesês falei com ele pelo Facebook,

não minto falei com ele faz umas 2 (duas) semanas pelo Facebook, comentei um

negócio dele lá.

PRE: "Augusto Salgado como você sabe que ele tem um vínculo com a escola

Angelo Ramazzotti?"

Gabriel: "Os alunos informaram que já houve uma pessoa aqui na escola que nos

ajudou, mas nos abandonou foi o Augusto."
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PRE: Você conhece Jhonny Vieira? ele analisa a questão financeira da UMES?"

Gabriel: "Conheço o Jhonny é um amigo nosso ele faz parte do conselho fiscal da

UMES, ele na verdade era para analisar a questão financeira da UMES, mas como

nos estamos reativando a UMES agora vai ser assim, mas antes não era, estamos

ainda concertando as coisas digamos assim..."

PRE: "Mas se até o momento vocês não tem esses balanços essa

contabilidade, qual era função dele até hoje?"

Gabriel: "Não, ele apenas nos ajuda mesmo, ele estava conosco na coordenação

do evento ele foi umas da pessoas que também coordenou o evento, em 01 de

agosto mas ele continua sendo um colaborador da UMES.

PRE: "O evento era para ser um debate quanto tempo antes vocês

conversaram e perceberam que nao havia interesse dos demais candidatos

comparecerem?

Gabriel: "5 (cinco) dias antes do evento."

PRE: "E os outros candidatos você conversou com eles quando?"

Gabriel:"15 (quinze) dias antes do evento, mas o Stones não deu qualquer resposta,

ele disse que iria conversar conosco mas não deu qualquer resposta.

PRE: "Quando vocês perceberam que o pessoal do PMDB também não tinha

interesse no debate?

Gabriel: "A Jéssica conversou lá com o pessoal da juventude, mas o pessoal da

juventude é meio que rachado conosco então não interessou para eles..."

PRE: "Em quanto tempo antes do evento vocês sabiam que os demais

candidatos  não iriam comparecer?

44



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO AMAZONAS

Gabriel: "Eu acho com uns 6 (seis) dias antes, 6 (seis) dias antes ninguém

tinha confirmado nem a Rebecca ela confirmou 4 (quatro) dias antes."

PRE: "A reserva do espaço você fez quando?"

Gabriel: "Para ser sincero contigo eu fiz no mesmo dia."

PRE: "Depois que vocês souberam com 4 (quatro) quatro dias de antecedência

que não seria mais um debate teria apenas (1) um candidato vocês chegaram a

avisar isso a SEDUC as Escolas aos gestores?"

Gabriel: "Não, não avisamos, alias avisamos alguns alunos apenas que até o

momento só confirmou uma candidata que era a Rebecca..."

PRE: "Os gestores o que eles receberam? As autorizações e mais algum

documento informando aos gestores que vocês tinham autorização para fazer

esse evento?"

Gabriel: "É no ato da nossa entrada para reunir eles pedem um documento que é

aquela autorização que eu te falei que é assinada pelo professor Gedelha, eles

pedem esse documento de identificação mas por uma questão de respaldo, depois

eles arquivam o documento assinado pelo Secretário."

PRE: "Como eram as roupas dos alunos vocês orientaram eles a irem de farda

ou não ir de farda?"

Gabriel: "Na realidade eles foram fardados não sabíamos se iria ter problema eles

irem com farda ou sem farda entendeu? a gente não sabia se haveria algum

problema com a Justiça Eleitoral  eles estarem fardados, então algumas escolas

nos orientamos que fossem sem farda."

PRE: "Então vocês não tinham uma autorização específica dada pela SEDUC

para esse evento?"
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Gabriel: "Não."

PRE: "Algum gestor questionou isso a vocês? Ou eles simplesmente não

falaram nada?"

Gabriel: "Sobre o evento?, não nenhum..."

Por fim, vale dizer que os responsáveis pela campanha de Amazonino

Mendes e José Ricardo Wedling informaram não terem sido convidados para participar do

suposto debate organizado pela UMES (fls. 470-471).

Conjugados todas esses dados, resta cristalino que o referido debate se

tratou em verdade de um engodo utilizado para camuflar um ato de campanha da

candidata REBECCA GARCIA. Com o beneplácito da SEDUC, centenas de estudantes (e

professores) secundaristas foram retirados da sala de aula para participarem de evento de

campanha eleitoral, cinco dias antes do pleito.

O fato se torna ainda mais grave diante da cooptação da UMES, que

serviu como mero instrumento para dar aparência de legalidade ao evento e dissimular

seu real propósito: arregimentar um número expressivo de eleitores adolescentes para

comparecerem a um evento de campanha exclusivo da candidata REBECCA GARCIA.

Se a liberdade de consciência e de voto constituem-se em um dos

cânones da democracia, a proteção de tais valores é ainda mais imperiosa quando se

trata de adolescentes, os quais estão em processo de formação de suas identidades

políticas. Diante de um cenário político extremamente complexo e fragmentado, a escola

cumpre um papel fundamental na conscientização do recém-cidadão sobre a importância

do voto, bem como na necessidade de repreensão às velhas práticas que atentam contra

o livre exercício do direito ao sufrágio.
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É lamentável constatar que diretores e pedagogos permitiram e

viabilizaram que os alunos sob sua responsabilidade fossem tratados como um rebanho

eleitoral, tudo para beneficiar a candidatura apoiada pelo gestor de plantão. Se tal

proceder já poderia ser odioso caso praticado dentro de instituições de ensino privadas,

torna-se ainda mais reprovável quando verificado em escolas públicas.

Aliás, mais do que ludibriar os alunos, a UMES, em conluio com a

SEDUC, enganou os próprios pais: a “autorização” encaminhada para assinatura dos

pais, liberando os alunos, diz apenas que o aludido evento consistiria num “Debate

Estudantil”, sem explicar que tal debate contaria apenas com presença da candidata

REBECCA GARCIA (fl. 180).

Nem se diga que UMES foi “surpreendida” com a ausência dos demais

candidatos convidados. Em primeiro lugar, o próprio GABRIEL MEDEIROS, em seu

depoimento, informou que já tinha conhecimento, quatro a cinco dias antes do evento,

que apenas a investigada REBECCA comparecia àquele debate, mas não comunicou tal

fato aos alunos nem aos pais. Além disso, a coordenação de campanha dos demais

candidatos informaram desconhecer qualquer convite da UMES para participarem de

sobredito debate. Ou seja, o “debate” era desde o início previsto pra ser um ato político

exclusivo da candidata REBECCA GARCIA. 

Ações como essa só minam a relação de confiança que deve existir entre

pais e instituições de ensino, prejudicando sobremaneira a construção de um ensino

público de qualidade.

Por fim, sobre esse tema, tanto os depoimentos das servidoras 21 e 22

como os documentos por ela trazidos demonstram que o sr. Augusto Salgado mantinha

íntimo contato com o Grêmio Estudantil da Escola Ângelo Ramazzoti, justamente durante

o período da campanha eleitoral. Mais que isso, afirmam que ele inclusive participava do
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grupo de “Whatsapp”  do referida agremiação de alunos, espaço em que foi discutida a

participação no evento organizado pela UMES (basta ver o print de fl. 383).

Os prints entregues por essas servidoras ao Ministério Público Eleitoral,

retirados das conversas travadas naquele grupo de Whatsapp, demonstram que Augusto

Salgado se apresenta como Conselheiro Nacional de Juventude e Secretário de Gabinete

do deputado PLATINY SOARES. Ao se identificar para uma das professoras daquela

escola, ele faz a seguinte autodescrição (fl. 380):

Sou Conselheiro Nacional de Juventude e Secretário de Gabinete do Deputado

Platiny. O Grêmio nos procurou, uma vez, no gabinete para solicitar apoio para

formatura e nós colocamos totalmente à disposição. Em conjunto a gestora, temos

tentado somar nessa gestão das meninas e dos meninos (sic)

Como se vê, ele admite que atua em conjunto com a gestora (in casu,

tudo indica ter se referido à senhora Raquel Bentes, gestora da escola Ângelo

Ramazzoti). Rememoro que, segundo os depoimentos da servidora 21, foi a gestora

Raquel Bentes que orientou os professores daquela escola a liberarem os alunos do turno

vespertino para participarem do evento organizado pela UMES. 

O próprio Gabriel Medeiros, vice-presidente da UMES, narrou conhecer o

sr. Augusto Salgado, o qual atuaria como uma espécie de interlocutor da UMES com a

escola Ângelo Ramazzoti. Assim, resta inconteste que o sr. Augusto Salgado colaborou

com a arregimentação dos alunos daquela instituição de ensino para comparecerem no

multicitado debate.

Para que não paire qualquer dúvida, no DOC 6, segue uma série de

imagens extraídas do perfil de Augusto Salgado na rede social Facebook, em que ele se

encontra representando o deputado Platiny em vários eventos públicos, denotando sua

íntima ligação com o parlamentar.
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A ironia é que o deputado Platiny Soares foi quem propôs, na

Assembleia Legislativa do Amazonas, o projeto de lei nacionalmente conhecido

como “Escola sem Partido”, que pretensamente visa a proibir “a prática de doutrinação

política e ideológica” nas escolas. É paradoxal ver que seu assessor direto estava

imiscuído em agremiação estudantil, oferecendo auxílio do gabinete do deputado para

formatura dos alunos e atuando “em conjunto” com a direção da escola. Ao que parece,

há um total descompasso entre o que referido Deputado defende publicamente

perante a ALEAM, com as práticas realizadas na intimidade do seu gabinete. 

Assim, resta mais do que comprovado o abuso de poder político na

hipótese, bem como a patente gravidade da conduta praticada pelos investigados.

I.4. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS INSTITUCIONAIS COM A FINALIDADE DE

PROMOÇÃO PESSOAL

Em 21/08/2017, no bairro Nova Cidade, o Governo do Estado do

Amazonas realizou portentoso evento promovendo a divulgação dos 100 dias do

governador em exercício David Almeida. Na oportunidade, foi apresentado vídeo

institucional enumerando os diversos feitos daquela gestão desde que iniciada a

interinidade.

Tal vídeo foi disponibilizado para a população através de jornais, na

página pessoal do governador3 e também na página oficial do Governo do Estado do

Amazonas4   - ambas situadas na rede social Facebook -, além de ter sido veiculado no site

3Página de David Almeida no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/davidalmeidaam.

4  Página Oficial do Governo do Estado do Amazonas no site Facebook. Disponível em: 
https://www.facebook.com/GovernodoAmazonas/
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Youtube5.

É cediço que, no exercício de suas funções institucionais, as autoridades

públicas devem zelar pelos princípios da Administração Pública, estatuídos no art. 37 da

Constituição Federal. 

Dentre eles está o Princípio da Impessoalidade, cânone administrativo

que busca garantir que os atos públicos sejam praticados sempre visando a atender o

interesse público, e não para satisfazer vontades pessoais do agente estatal.

Nesse contexto, basta uma rápida análise do citado vídeo institucional

para se notar uma manifesta preponderância da imagem pessoal do governador, em

detrimento da ênfase que deveria ser dada às políticas públicas ora divulgadas.

Explica-se: a mídia intitulada “Os 100 dias de Governo” traz o

investigado DAVID ALMEIDA em diversas situações: discursando, cortando faixas de

inauguração de obra pública, apertando a mão de servidores da saúde, da segurança

pública e pacientes de hospitais e, ainda, em reuniões com diversos agentes do governo. 

Ao todo, o vídeo destaca a imagem de Davi Almeida por mais de 30

vezes, correlacionando os feitos da administração estatal à sua figura. 

Só com base nisso é possível concluir pela existência de fortes indícios de

violação ao disposto no art. 37, §1° da Carta Magna, o que pode configurar ato de

5
Vídeo divulga 100 dias do governo David Almeida. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?

v=AIaWARY1Mrc. 

Em vídeo, David divulga realizações de 100 dias do governo – Site BNC Amazônia. Disponível em:
http://amazonas.bncamazonia.com.br/poder/em-video-david-divulga-realizacoes-de-100-dias-do-
governo/. 
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improbidade administrativa, nos termos do art. 11, da Lei n.º 8.429/92:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte:

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas

dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de

orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou

servidores públicos.

Se não bastasse essa questão, ao analisar o referido vídeo foi possível

constatar que algumas das imagens nele reproduzidas foram utilizadas em propagandas

particulares do investigado DAVID ALMEIDA, em nítida promoção pessoal. 

Com efeito, em 23/07/17 o sítio eletrônico Radar Amazônico publicou o

vídeo abaixo, que faz nítida propaganda pessoal do governador DAVID ALMEIDA 6:

6 https://www.youtube.com/watch?v=3hDsAY5dxxw
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Após demonstrar DAVID ALMEIDA ao lado de operários trabalhando na

revitalização de rodovia pública, o vídeo termina com os dizeres “David Almeida

#ahoraéagora”. Isso demonstra que ali se tratava de vídeo pessoal, em tese, produzido

com recursos próprios.

Tal vídeo pode também ser visualizado na conta pessoal de DAVID

ALMEIDA no Facebook.

Acontece que aquela primeira imagem, situada no minuto 0:27, é

exatamente a mesma veiculada no minuto 5:09 do já referido vídeo dos “100 dias do

governo David Almeida”, este já uma publicidade institucional do governo do Estado do

Amazonas. Confira-se o referido frame do minuto 5:09:
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Ou seja, trecho igual de vídeo veiculado em propaganda institucional do

Governo do Estado é utilizado para divulgação e autopromoção do gestor, inclusive

com a logotipo “DAVID ALMEIDA”.

Situação semelhante é identificada no mesmo vídeo institucional dos “100

dias”, em trecho com DAVID ALMEIDA no mesmo contexto fático, junto a obras de

governo e funcionários da Administração Pública, a seguir colacionado:
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Essa mesma cena foi utilizada em vídeo promocional de DAVID ALMEIDA

publicado em sua página pessoal do Facebook no dia 04/08/17, dois dias antes do pleito:
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Desse modo, contata-se que DAVID ALMEIDA se valeu de material

institucional, custeado com verba pública, para fins de promoção pessoal. 

A finalidade eleitoral é evidente: às vésperas do primeiro turno, publica-se

vídeo pessoal (produzido com verba pública) exaltando as supostas habilidades

gerenciais de DAVID ALMEIDA à frente do governo do Amazonas. Aqui basta lembrar que

a imagem de DAVID ALMEIDA restou umbilicalmente ligada à de REBECCA GARCIA,

tanto que o governador chegou a afirmar publicamente que “serei candidato através de

Rebecca”.

Em verdade, não é forçado dizer que, durante a campanha de REBECCA, a

imagem de DAVID ficou muito mais evidenciada do que a de qualquer um de seus

candidatos a vice-governador. Desse modo, o capital político adquirido pelo governador

repercutia diretamente em favor da candidatura de REBECCA.
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Assim, ao se utilizar de bens públicos (in casu, material de publicidade

institucional) em proveito próprio e com nítida finalidade eleitoral, os investigados

REBECCA GARCIA e DAVID ALMEIDA praticaram a conduta vedada prevista no art. 73, I,

da Lei 9.504/97, como também abuso de poder político.

II. DO DIREITO

II.1. DO ABUSO DE PODER POLÍTICO

O abuso do poder político caracteriza-se quando o agente público,

valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a

igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de

terceiros, conforme consolidado em reiterada jurisprudência do Colendo Tribunal Superior

Eleitoral.7 

Os fatos e elementos probatórios apresentados na inicial demonstram

claramente os elementos configuradores do abuso de poder político, no caso, a utilização

da máquina pública por agentes públicos, em evidente desvio de finalidade, para a

obtenção de vantagem eleitoral em benefício próprio e em favor de  terceiro.

Especificamente quanto às exonerações de servidores de cargos

comisisonados, importante ressaltar que o art. 73 da Lei nº 9.504/97 proíbe aos agentes

públicos, servidores ou não, condutas “tendentes a afetar a igualdade de oportunidades

entre candidatos nos pleitos eleitorais”, dentre as quais, “nomear, contratar ou de

qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por

7 Apenas a título exemplificativo, ver REspe - Recurso Especial Eleitoral nº 46822, Relator Min. João
Otávio Noronha, Dje 16.6.2014.
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outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover,

transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o

antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito” (inciso V).

É sabido, contudo, que a alínea “a” do inciso V do art. 73 da Lei nº

9.504/97 excepciona a regra acima, no que diz respeito à nomeação ou exoneração de

servidores ocupantes de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de

confiança.

Não obstante, a referida norma de exceção não pode ser desvirtuada por

agentes públicos para punir, perseguir ou de qualquer forma afastar servidores efetivos ou

ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, que não se alinhem ou se

recusem a trabalhar em favor de candidato apoiado pelo gestor de plantão.

Nem se diga, aliás, que seria ínsito à natureza dos cargos comissionados

a possibilidade de demissão ad nutum, isto é, ao alvedrio do gestor. Com efeito, os cargos

comissionados se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento,

conforme dicção do art. 37, V, da Constituição. Daí o necessário vínculo de confiança

entre o seu titular e a autoridade nomeante.

Entretanto, conforme se verifica dos depoimentos prestados, os

servidores demitidos ocupavam funções eminentemente técnicas no âmbito da SUHAB,

sendo em sua maioria Assistentes Sociais. Ademais, basta uma rápida verificação na

relação de funcionários da autarquia habitacional fornecida pelo Portal da Transparência

para se perceber que a maior parte do quadro de servidores daquele órgão é

composta por cargos sem vínculo efetivo: no mês de junho, eram 147 cargos em

comissão, 85 estatutários e 9 celetistas8.

8  http://www.transparencia.am.gov.br/pessoal/
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Corrobora essa afirmação o fato de que os servidores demitidos

trabalhavam na SUHAB há anos (muitos por mais de uma década), imunes às sucessivas

trocas de gestores durante esse período.

Como se vê, em que pese ostentarem o nomen iuris de cargos em

comissão, eles não possuem natureza comissionada, pelo menos no que tange à

atividade exercida pelos seus titulares.

Assim, não se pode dizer que os servidores demitidos ocupavam funções

estratégicas dentro da instituição, as quais exigiriam uma relação de confiança estreita

com os atuais gestores. Eram técnicos em sua maioria, que realizavam atividades

ordinárias dentro da autarquia. 

Rememoro que a vedação imposta pelo art. 73, V, visa justamente a

impedir que servidores públicos sejam pressionados a apoiar determinada candidatura.

São o vínculo de confiança e a necessária mobilidade dos cargos comissionados que

justificam a ressalva constante na parte final do artigo. Tais fundamentos, contudo, como

já visto, não se encontram na hipótese presente.

Em situação semelhante, o Tribunal Superior Eleitoral já reputou ilegal a

demissão de servidores comissionados quando houver desvio de finalidade, podendo

inclusive configurar abuso de poder político: 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006. CAPTAÇÃO

ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. USO

INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

10. O abuso do poder político ocorre quando agentes públicos se valem da condição

funcional para beneficiar candidaturas (desvio de finalidade), violando a normalidade

e a legitimidade das eleições (Rel. Min. Luiz Carlos Madeira, AgRgRO 718/DF, DJ de

17.6.2005; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, REspe 25.074/RS, DJ de
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28.10.2005).

(...)

13. O art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 veda, nos três meses que antecedem ao pleito,

as condutas de “nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa

causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o

exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor

público, na circunscrição do pleito [...] ”, sua alínea a impõe ressalva quanto a

“nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de

funções de confiança” . Entretanto, é necessário que se apure a existência de

desvio de finalidade. No caso, por um lado, estes cargos comissionados foram

criados por decreto, com atribuições que não se relacionavam a “direção, chefia e

assessoramento”, em afronta ao disposto no art. 37, V, CR/88; por outro, os decretos

que criaram estes cargos fundamentaram-se na Lei Estadual nº 1.124/2000,

sancionada pelo governador anterior, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo

Supremo Tribunal Federal apenas em 3.10.2008 (ADIn 3.232, 3.390 e 3.983, fls.

10.886-10.911). Abuso de poder caracterizado com fundamento: a) no volume

de nomeações e exonerações realizadas nos três meses que antecederam o

pleito; b) na natureza das funções atribuídas aos cargos que não demandavam

tamanha movimentação; c) na publicidade, com nítido caráter eleitoral de

promoção da imagem dos recorridos, que foi vinculada a estas práticas por meio do

programa #Governo mais perto de você.

(...)

(RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA nº 698, Acórdão, Relator(a) Min.

Felix Fischer, Publicação:  RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume  20,

Tomo  4, Data 25/06/2009, Página 21)

Nessa mesma linha, confiram-se outros julgados:

- ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL - ALEGADA

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 73 e 74 DA LEI N. 9.504/1997. 

(...)

 - SUPOSTA EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PERÍODO

VEDADO - CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO - AUSENTE
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POSSÍVEL AFRONTA AO ART. 73, V, DA LEI N. 9.504/1997 - CONDUTA SEM

GRAVIDADE SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O ABUSO DO PODER DE

AUTORIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO.

O ato de ameaçar servidores comissionados com a exoneração para

que votem em candidato à reeleição e participem ativamente da campanha

constitui comportamento administrativo praticado com desvio de finalidade,

capaz de implicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a

ocorrência de abuso de poder político ou de autoridade reprimido pela

legislação eleitoral (Lei Complementar n. 64/1990, art. 22).

Nesse sentido, tem-se que essa forma pouco republicana no uso do

poder político somente poderá ser reprimida, no âmbito desta Justiça

Especializada, quando restar demonstrada a sua "gravidade", assim entendida

como a capacidade de trazer importantes dividendos eleitorais para o seu

beneficiário, de molde a repercutir, de forma considerável, na igualdade da

disputa entre os candidatos que postulam cargos eletivos.

Por isso mesmo a exoneração de apenas três servidores ocupantes de

cargos de confiança do Executivo Municipal, ainda que motivada por razões

eleitorais, não tipifica o abuso de autoridade de natureza eleitoral, notadamente

quando ausente prova segura de que foram organizadas reuniões com contingente

significativo de outros servidores comissionados com esse mesmo intuito" [TRESC.

Acórdão n. 28.143, de 26.4.2013, rel. Juiz Luiz Cezar Medeiros]. 

(...)

(RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 12102, ACÓRDÃO n

29220 de 28/04/2014, Relator(a) CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES, Publicação:

DJE - Diário de JE, Data 06/05/2014)

ELEIÇÕES 2014. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E

REPRESENTAÇÕES. JULGAMENTO EM CONJUNTO (ART. 96-B DA LEI DAS

ELEIÇÕES). INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO. ADMISSÃO COMO

ASSISTENTE SIMPLES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE PÚBLICO.

REJEIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ELEIÇÕES

PROPORCIONAIS. INEXIGÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
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INCONSTITUCIONALIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO

PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA.

ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. DEMISSÃO DE SERVIDORES EM PERÍODO

VEDADO. ELEIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS. INFRAÇÃO NÃO OCORRIDA NA

CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ABUSO DE

PODER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA BENEFICIAR CANDIDATURAS. AMEAÇAS

E DEMISSÕES DE SERVIDORES. CONVOCAÇÃO PARA ATOS DE CAMPANHA.

INFLUÊNCIA DO PODER POLÍTICO, DE AUTORIDADE E ECONÔMICO.

GRAVIDADE CONFIGURADA. PROMESSAS DE EMPREGOS EM TROCA DE

VOTOS. PREJUÍZOS NA ISONOMIA DO PLEITO E NA LIBERDADE DO VOTO.

PROCEDÊNCIA PARCIAL.

(AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL n 221131, ACÓRDÃO n 5469 de

31/08/2016, Relator(a) STELLA SIMONE RAMOS, Publicação: DJE - Diário da

Justiça Eletrônico - TRE/AP, Tomo 168, Data 02/09/2016, Página 8/10 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO

DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO RETIDO E PRELIMINAR. NÃO

OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 523, CAPUT, E §1º DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO

AGRAVO. TESTEMUNHA REFERIDA. NECESSIDADE-UTILIDADE VERIFICADAS

PELO MAGISTRADO A QUO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIOS

PROCESSUAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABUSO DE PODER

POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. DEMISSÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

EM PERÍODO VEDADO. VIOLAÇÃO CLARA DO INCISO V DO ARTIGO 73 DA LEI

N.º 9.504/97. TESTEMUNHAS. PROVAS DA UTILIZAÇÃO DE CARGOS PARA

CAPTAR VOTOS E APOIO POLÍTICO A CANDIDATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

ILÍCITOS CONFIGURADOS. FATOS GRAVES. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.

ENTREGA DE FRANGOS A ELEITOR. PROVAS FRÁGEIS DE COMPRA DE VOTO.

NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. CASSAÇÃO DE

DIPLOMA. INELEGIBILIDADE.
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(...)

3. A quantidade de servidores demitidos associado ao fato comprovado por

testemunhos de que a motivação das demissões foi eleitoreira - sancionar

servidores que não apoiaram os candidatos do Poder Executivo -  denota que o

ato foi grave, o que configura o abuso de poder político bem como a necessidade de,

além da multa, impor a cassação do diploma.

(...)

(Recurso Eleitoral n 53067, ACÓRDÃO n 27119 de 09/12/2014, Relator(a) EVA DO

AMARAL COELHO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 234, Data

18/12/2014, Página 2 )

Recursos eleitorais. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Eleições suplementares

de 2011. Magé. Abuso de poder político e econômico. Uso e coação de servidores

públicos em campanha. Postos de saúde da família. Escolas municipais. Liberação

de transporte alternativo no período eleitoral. I - Preliminares. Ilegitimidade passiva.

Servidores supostamente exonerados. Não ocorrência. Ausência de provas.

Nulidade da instrução processual. Excessivo número de testemunhas. Observância

do rito do art. 22, da Lei Complementar nº 64/90. Oitiva de terceiros e testemunhas

referidas. Possibilidade. Rejeição das Preliminares. II - Uso de servidores públicos

comissionados dos postos de saúde da família e das escolas municipais na

campanha eleitoral. Farta prova testemunhal. Coação de servidores públicos

para que participassem de atos de campanha no horário de expediente.

Exigência de apresentação de título de eleitor dos usuários do posto de saúde.

Colocação de placas de propaganda nas residências de usuários do posto de saúde.

Alegação de que o posto de saúde seria fechado acaso o candidato adversário

ganhasse a eleição. Ameaça de supressão da remuneração e exoneração de

servidores das escolas municipais. A máquina administrativa não pode ser

colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral. Desequilíbrio do

pleito. Abuso de poder político configurado. (...)

(RECURSO ELEITORAL n 14852, ACÓRDÃO de 12/12/2012, Relator(a) LUIZ

ROBERTO AYOUB, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ,

Tomo 309, Data 14/12/2012, Página 23/30)
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Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). Eleições 2014. Legitimidade. Teoria

da asserção. Litispendência. Extinção parcial. Convites. Servidores. Coação. Abuso

do poder político. Captação ilícita de sufrágio. Comercialização de votos. Anuência.

Não configuração. "Slogan". Administração. Unidade móvel. Espaço mínimo.

Símbolos oficiais. Uso. Recomendação.

(...)

III - Não há abuso do poder político em atos que se revelam como decorrentes do

exercício do cargo majoritário.

IV - Não há irregularidade na venda de convites a servidores comissionados para

participar de evento patrocinado pelo partido, quando não configurada coação por

parte do superior hierárquico para sua aquisição.

V - Os servidores comissionados exercem função transitória e são nomeados em

razão da confiança e lealdade que devem merecer seus ocupantes.

 VI - O envolvimento dos servidores na campanha do candidato à reeleição ao cargo

majoritário não se revela irregular quando não tenha havido qualquer ameaça de

demissão àqueles que se recusam a aderir à campanha.

VII - O benefício eleitoral, para fins de abuso do poder político ou econômico, deverá

ser concreto a ponto de afetar a igualdade do pleito, não se podendo falar em mero

benefício indireto.

 (...)

(AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL n 178758, ACÓRDÃO n 74/2015

de 07/05/2015, Relator(a) ROOSEVELT QUEIROZ COSTA, Publicação: DJE/TRE-

RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 092, Data 22/05/2015, Página 6/7)

Como se vê, a demissão de servidores comissionados, a depender das

circunstâncias, pode configurar abuso de poder político, sobretudo quando houver

motivação eleitoral subjacente. Havendo gravidade suficiente para afetar a normalidade e

legitimidade do pleito, tal conduta pode inclusive cominar na cassação do candidato

beneficiado pela conduta.

Com efeito, a exoneração em massa de servidores, especialmente os
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ocupantes de cargos em comissão, a coação de servidores para participarem de atos de

campanha, a liberação de alunos para participarem de atos de campanha às vésperas do

pleito, somado à utilização de imagens institucionais em benefício próprio, para promoção

pessoal, são situações graves por si só e que, em conjunto, formam um mosaico que

demonstra a utilização da máquina pública em prol das candidaturas de Rebecca Garcia e

seu vice.

 Por esses fundamentos e configurado o abuso de poder político, faz-se

necessária a condenação de todos os investigados à sanção prevista no art. 22, XIV, da

Lei Complementar n. 64/90, restrita à inelegibilidade para as eleições que realizarem nos

8 (oito) anos subsequentes à eleição suplementar, face a ausência de registros/diplomas

a serem cassados.

II.2. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Como é sabido, no julgamento do Recurso Especial nº 843-56, o Tribunal

Superior Eleitoral revisitou a jurisprudência sobre o tema litisconsórcio passivo necessário

em sede de AIJE, passando a entender pela obrigatoriedade de sua formação a partir das

eleições de 2016, em face do princípio da segurança jurídica e da regra do art. 16 da

Constituição da República. 

Naquela ocasião, decidiu-se que não haveria justificativa plausível para a

distinção de tratamento entre as ações, qual seja, exigir-se nas representações por

conduta vedada que o agente público seja citado e, noutro passo, não se ter essa mesma

obrigatoriedade nas ações de investigação judicial eleitoral, resultando numa verdadeira

reviravolta jurisprudencial. 

Em resumo, decidiu a Corte Superior que, a partir das eleições de 2016,

da mesma forma que nas representações por conduta vedada, passaria a ser exigida a
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formação de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público autor da conduta

ilícita e o candidato beneficiário.

Dito isso, forçoso concluir que os mesmos critérios utilizados para

distinguir aqueles agentes públicos que devem integrar o polo passivo das

representações por conduta vedada, também dever ser aplicados às ações de

investigação judicial eleitoral. 

Assim, não se pode e nem se deve exigir que aqueles agentes públicos

que atuaram na prática do ato abusivo como simples mandatários integrem o polo passivo

da presente AIJE, bastando para tanto a formação do litisconsórcio apenas entre o

candidato beneficiado e os agentes públicos verdadeiramente responsáveis pela prática

das condutas abusivas. 

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES

2012. PREFEITO E VICE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.

ART. 73, § 10, DA LEI 9.504/97. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

INEXISTÊNCIA.

1. Para os fins do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, há que se distinguir as

situações em que o agente público que executa a conduta vedada atua

com independência em relação ao candidato beneficiário, fazendo-se

obrigatória a formação do litisconsórcio, e aquelas em que ele atua como

simples mandatário, nas quais o litisconsórcio não é indispensável à

v a l i d a d e d o p r o c e s s o .

2. Na espécie, não existe litisconsórcio passivo necessário entre os agravantes

chefes do Poder Executivo de Três Barras do Paraná/PR, candidatos à

reeleição no pleito de 2012 e a secretária municipal de ação social que

distribuiu o material de construção a eleitores no ano eleitoral, pois ela praticou

67



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO AMAZONAS

a conduta na condição de mandatária daqueles.

3 . A g r a v o r e g i m e n t a l n ã o p r o v i d o .

(TSE – AgR-REspe: 31108 PR , Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,

Data de Julgamento: 03/09/2014, Data de Publicação: DJE – Diário de justiça

eletrônico, Tomo 173, Data 16/09/2014, Página 121)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL

ELEITORAL. AGRAVO MANEJADO EM 23.5.2016. CONDUTA VEDADA. ART.

73, I, II, IV E § 10, DA LEI Nº 9.504/97. CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO

DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.

DESNECESSIDADE. CONDUTAS INDIVIUALIZADAS. NÃO PROVIMENTO.

1. A parte se defende dos fatos e, não, da capitulação jurídica apresentada na

exordial. 

2 . Desnecessária a formação de litisconsórcio entre candidato

beneficiário e agente executor da conduta vedada, quando atua na

qualidade de simples mandatário.

3. O programa social deve estar previsto em lei e em execução orçamentária

no ano anterior à eleição, para atrair a incidência da ressalva do § 10 do art.

73 da Lei das Eleições.

4. O art. 73, § 8º, da Lei das Eleições prevê a aplicação de multa a partidos,

coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº

63449, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Maria Weber Candiota Da Rosa,

Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 189, Data 30/09/2016,

Página 39)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO. CAPTAÇÃO

ILÍCITA DE SUFRÁGIO E CONDUTA VEDADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO

NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
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REGIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

DESPROVIMENTO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, há litisconsórcio passivo

necessário apenas entre o candidato beneficiado e o agente público tido

como responsável pelas práticas ilícitas , o que não é a hipótese dos autos.

Precedentes. 

 2. Agravo regimental desprovido, com determinação de formação de autos

suplementares no âmbito desta Corte – acaso interposto recurso – e baixa

imediata do processo principal para cumprimento do acórdão regional pelo

Juízo de piso.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 36333, Acórdão de

05/06/2014, Relator(a) Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE – Diário

de justiça eletrônico, Tomo 143, Data 05/08/2014, Página 261/262)

Como se pode observar, a formação de litisconsórcio passivo necessário

entre o agente público praticante da conduta vedada e o candidato beneficiário não obriga

a inserir-se no polo passivo todos os agentes públicos eventualmente envolvidos, pois

este são meros executores (mandatários) da ordem ilícita comandada por um superior

hierárquico. Entendimento diverso acabaria transformando em multitudinária qualquer

ação envolvendo abuso de poder político, o que iria de encontro à celeridade que se

impõe no processo eleitoral.

Tome-se como exemplo as exonerações ocorridas na SUHAB: não se

revela necessário colocar no polo passivo todos os servidores que trabalham no setor de

gestão de pessoas, e atuaram nas demissões, bem como todos os ocupantes de cargos

de direção da autarquia. As decisões estratégicas e cruciais são naturalmente tomadas

por seu diretor-presidente - seguindo as ordens do governador -, de sorte que basta

apenas inseri-los como litisconsortes no presente caso.
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Portanto, no caso em tela, suficiente a formação do litisconsórcio passivo

entre o governador David Almeida, o Diretor-Presidente da SUHAB e os Secretários

Estaduais da SEDUC e SEJUSC, na condição de agentes públicos responsáveis pelos

atos abusivos, e os então candidatos Rebecca Garcia e Luis Felipe Souza, na qualidade

de beneficiários.

II.3. DO PRÉVIO CONHECIMENTO

Importante relembrar que desde findo o prazo das convenções partidárias,

o atual governador explicitamente declarou seu apoio à candidatura de Rebecca Garcia.

Em coletiva realizada no dia 16/06/17, David Almeida anunciou que entraria de “cabeça”

na campanha de Rebecca Garcia, vaticinando que “Se não posso atender os anseios do

povo em ser candidato, eu serei candidato através da Rebecca”9. 

Aliás, em consulta ao perfil da campanha de Rebecca Garcia no

Facebook constata-se que David Almeida já participou de diversos atos da referida

campanha, sempre em posição de destaque ao lado da candidata10. Com efeito, é válido

dizer que nos atos de campanha de Rebecca Garcia a imagem de David Almeida foi muito

mais destacada e evidenciada do que a dos seus próprios candidatos a vice-governador.

Isso revela a ligação indissolúvel da imagem de ambos nessas eleições.

Ademais, vê-se que Rebecca Garcia participava, juntamente com David

Almeida, dos diversos atos de campanha aos quais os servidores públicos eram forçados

a comparecer (fl. 97). Alguns desses eventos, aliás, tinham a nítida finalidade de reunir a

candidata com determinada categoria de servidores públicos, não se podendo falar que

Rebecca Garcia desconhecia a profissão daquelas pessoas.

No caso do “debate” da UMES, a própria assessora de campanha de
9  http://portalcm7.com/noticias/subindo-e-descendo-do-salto/david-almeida-apoiara-100-rebecca-garcia-se-nao-

posso-atender-os-anseios-povo-em-ser-candidato-eu-serei-candidato-atraves-da-rebecca/
10 https://www.facebook.com/rebeccagarciaAM/
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Rebecca Garcia fez questão de estar junto à Comissão de Fiscalização do TRE quando

era entrevistada a presidente daquela entidade estudantil. Naquela oportunidade,

Rebecca Garcia discursou para os alunos, às vésperas do 1º turno.

Registre-se ainda que, mesmo após a repercussão da ação cautelar

manejada pelo Ministério Público Eleitoral sobre a situação da SUHAB, em momento

algum Rebecca Garcia veio a público repudiar tal conduta, ou abrir mão publicamente do

apoio político de David Almeida. Certamente, anuiu com tal prática. Assim, tal anuência é

mais um elemento indiciário demonstrando o conhecimento da candidata sobre essas

ações ilícitas.

Isso torna estreme de dúvida que eventual abuso de poder político

praticado pelo atual governador beneficia diretamente a candidatura encabeçada por

Rebecca Garcia e que a candidata tinha pleno conhecimento dl tais práticas, avalizando-

as.

I I . 4 . GRAVIDADE DA CONDUTA. RELEVÂNCIA JURÍDICA. NECESSIDADE DE

APRECIAÇÃO EM CONJUNTO DOS MÚLTIPLOS ATOS ABUSIVOS. PRECEDENTES

DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

Como é cediço, para a procedência da Ação de Investigação Judicial

Eleitoral não há necessidade da demonstração de que a conduta abusiva tenha

potencialidade para influenciar o resultado do pleito. Não se exige que o autor das

condutas abusivas tenha logrado êxito, mas sim que se revista dessa finalidade. 

O nexo de causalidade não é exigível para a configuração do abuso do

poder político ou econômico. A quantificação ou correlação entre o abuso praticado e o

proveito do ilícito, aferido com base no resultado das urnas, só é tida por relevante por

quem não atenta para a essência da soberania popular.
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Nesse sentido, é o que dispõe a Lei Complementar n.º 64/90, com as

alterações promovidas pela Lei Complementar n.º 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), no

sentido de que basta apenas a gravidade das circunstâncias para a configuração do ato

abusivo, senão vejamos:

“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:

[...]

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)”

A introdução do inciso XVI ao art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90,

promovida pela Lei da Ficha Limpa, veio justamente para superar a utilização do critério

no mais das vezes aritmético, aperfeiçoando-se o texto da lei para que fosse levada em

consideração na análise das condutas abusivas a gravidada/relevância jurídica das

circunstâncias fáticas. 

E, no caso dos autos, não se pode dizer que as condutas abusivas

praticadas não sejam graves. São gravíssimas, pois a máquina pública foi estruturada

para trabalhar em prol de uma candidatura apoiada pelo gestor de plantão, desigualando

a disputa entre candidatos.
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Importante destacar que os múltiplos atos abusivos não devem ser

analisados de forma individualizada pela Corte Regional, sob pena de reduzir

significativamente a possibilidade de levar a uma eventual cassação do registro ou

diploma dos investigados, mas sim em seu conjunto, conforme orientação do Colendo

TSE sobre o tema. Vejamos:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA E IRREGULAR.
1. Não houve violação ao art. 535, II, do CPC/73, pois o Tribunal de origem
analisou os fatos de forma suficiente à compreensão da controvérsia, não
havendo omissão no acórdão recorrido.
2. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto probatório dos autos,
entendeu configuradas as práticas de propaganda eleitoral antecipada, de
propaganda irregular e de abuso do poder econômico.
3. A análise da matéria atinente à propaganda antecipada deve ser feita de
acordo com a jurisprudência e a legislação vigentes para as Eleições de 2012.
No caso, o Tribunal de origem entendeu configurada a propaganda eleitoral
extemporânea em razão não só do destaque dado ao nome da candidata no
material impugnado, mas também porque se constatou o uso do logotipo da
sua campanha antes do período eleitoral. As conclusões fáticas não podem
ser revistas em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24 do TSE.
4. Os fatos imputados à agravante, da forma como descritos no acórdão
regional, revelam a distribuição de brindes (rosas, cartões de felicitações pelo
Dia das Mães, ímãs de geladeira com logotipo e fotografia da candidata com
eleitores individualizados, camisetas com as cores de campanha) em eventos
de grande porte, nos quais houve divulgação do logotipo de campanha da
candidata, com desvio da finalidade dos encontros para beneficiar a
candidatura.
5." A apuração do abuso do poder econômico, nos feitos em que os fatos
apontados são múltiplos, deve ser aferida a partir do conjunto de
irregularidades apontadas. Assim, ainda que algumas delas não possua,
em si, gravidade suficiente para autorizar a cassação do registro ou do
diploma dos representados, é possível que, no conjunto, a gravidade seja
reconhecida. Precedentes" (REspe 568-76, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJE de 10.12.2015).
6. Na espécie, as conclusões fáticas do acórdão regional, que demonstram a
gravidade da conduta, não podem ser afastadas sem que se proceda ao
reexame das provas, o que não é admissível em recurso de natureza
extraordinária (Súmula 24/TSE).
7. Agravo regimental a que se nega provimento
(Agravo de Instrumento nº 30251, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 17/04/2017)
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ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. PREFEITO E VICE-PREFEITO. 
1.  Não há ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, quando os argumentos da
parte são enfrentados, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
2.  Não há contrariedade aos arts. 128 e 460 do CPC nem divergência
jurisprudencial, porquanto, na espécie, a Corte de origem assentou o
reconhecimento pelo recorrente de que os fatos impugnados que serviram
para a conclusão do julgamento dos pedidos constaram dos autos. Incidência
do art. 131 do CPC. 
3.  A gravação ambiental de conversa pessoal, em relação à qual haja
expectativa de privacidade, somente pode ser realizada por autorização
judicial, conforme firme jurisprudência do TSE. Efetivada a gravação após o
prazo previsto na autorização judicial, o seu teor e as provas dela derivadas
não podem ser aceitos para embasar a condenação. Recurso provido, nesse
ponto.
4.  Hipótese em que as condenações impostas pelas instâncias ordinárias, no
âmbito das duas investigações judiciais eleitorais, se baseiam em outras
provas, sendo irrelevante a gravação tida como ilícita.
5.  A apuração do abuso do poder econômico, nos feitos em que os fatos
apontados são múltiplos, deve ser aferida a partir do conjunto de
irregularidades apontadas. Assim, ainda que algumas delas não possua,
em si, gravidade suficiente para autorizar a cassação do registro ou do
diploma dos representados, é possível que, no conjunto, a gravidade seja
reconhecida. Precedentes. 
6.  As provas consideradas para afirmar como existentes os fatos tidos como
irregulares e que comprovaram a prática abusiva e a captação ilícita de
sufrágio não podem ser revistas no julgamento do recurso especial. Súmulas
7/STJ e 279/STF.
7.  Para afastar também a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral que
entendeu configurada a infração do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, decorrente da
omissão de gastos atinentes a comitês de campanha, associados à cessão ou
locação de imóveis e despesas correlatas, além da omissão com a cessão de
veículos e de despesas com combustíveis e lubrificantes, o que indicou o
aporte significativo de recursos na campanha sem registro na prestação de
contas, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, vedado
nesta instância especial.
Recursos especiais desprovidos.
Ação cautelar julgada prejudicada.
(Ação Cautelar nº 92888, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  233, Data 10/12/2015,
Página 127-128)

ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. PREFEITO E VICE-PREFEITO. 
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1.  Não há ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, quando os argumentos da
parte são enfrentados, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
2.  Não há contrariedade aos arts. 128 e 460 do CPC nem divergência
jurisprudencial, porquanto, na espécie, a Corte de origem assentou o
reconhecimento pelo recorrente de que os fatos impugnados que serviram
para a conclusão do julgamento dos pedidos constaram dos autos. Incidência
do art. 131 do CPC. 
3.  A gravação ambiental de conversa pessoal, em relação à qual haja
expectativa de privacidade, somente pode ser realizada por autorização
judicial, conforme firme jurisprudência do TSE. Efetivada a gravação após o
prazo previsto na autorização judicial, o seu teor e as provas dela derivadas
não podem ser aceitos para embasar a condenação. Recurso provido, nesse
ponto.
4.  Hipótese em que as condenações impostas pelas instâncias ordinárias, no
âmbito das duas investigações judiciais eleitorais, se baseiam em outras
provas, sendo irrelevante a gravação tida como ilícita.
5.  A apuração do abuso do poder econômico, nos feitos em que os fatos
apontados são múltiplos, deve ser aferida a partir do conjunto de
irregularidades apontadas. Assim, ainda que algumas delas não possua,
em si, gravidade suficiente para autorizar a cassação do registro ou do
diploma dos representados, é possível que, no conjunto, a gravidade seja
reconhecida. Precedentes. 
6.  As provas consideradas para afirmar como existentes os fatos tidos como
irregulares e que comprovaram a prática abusiva e a captação ilícita de
sufrágio não podem ser revistas no julgamento do recurso especial. Súmulas
7/STJ e 279/STF.
7.  Para afastar também a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral que
entendeu configurada a infração do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, decorrente da
omissão de gastos atinentes a comitês de campanha, associados à cessão ou
locação de imóveis e despesas correlatas, além da omissão com a cessão de
veículos e de despesas com combustíveis e lubrificantes, o que indicou o
aporte significativo de recursos na campanha sem registro na prestação de
contas, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, vedado
nesta instância especial.
Recursos especiais desprovidos.
Ação cautelar julgada prejudicada.
(Recurso Especial Eleitoral nº 56876, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves
Da Silva, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  233, Data
10/12/2015, Página 127-128)

ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. PREFEITO E VICE-PREFEITO. 
1.  Não há ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, quando os argumentos da
parte são enfrentados, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
2.  Não há contrariedade aos arts. 128 e 460 do CPC nem divergência
jurisprudencial, porquanto, na espécie, a Corte de origem assentou o
reconhecimento pelo recorrente de que os fatos impugnados que serviram

75



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO AMAZONAS

para a conclusão do julgamento dos pedidos constaram dos autos. Incidência
do art. 131 do CPC. 
3.  A gravação ambiental de conversa pessoal, em relação à qual haja
expectativa de privacidade, somente pode ser realizada por autorização
judicial, conforme firme jurisprudência do TSE. Efetivada a gravação após o
prazo previsto na autorização judicial, o seu teor e as provas dela derivadas
não podem ser aceitos para embasar a condenação. Recurso provido, nesse
ponto.
4.  Hipótese em que as condenações impostas pelas instâncias ordinárias, no
âmbito das duas investigações judiciais eleitorais, se baseiam em outras
provas, sendo irrelevante a gravação tida como ilícita.
5.  A apuração do abuso do poder econômico, nos feitos em que os fatos
apontados são múltiplos, deve ser aferida a partir do conjunto de
irregularidades apontadas. Assim, ainda que algumas delas não possua,
em si, gravidade suficiente para autorizar a cassação do registro ou do
diploma dos representados, é possível que, no conjunto, a gravidade seja
reconhecida. Precedentes. 
6.  As provas consideradas para afirmar como existentes os fatos tidos como
irregulares e que comprovaram a prática abusiva e a captação ilícita de
sufrágio não podem ser revistas no julgamento do recurso especial. Súmulas
7/STJ e 279/STF.
7.  Para afastar também a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral que
entendeu configurada a infração do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, decorrente da
omissão de gastos atinentes a comitês de campanha, associados à cessão ou
locação de imóveis e despesas correlatas, além da omissão com a cessão de
veículos e de despesas com combustíveis e lubrificantes, o que indicou o
aporte significativo de recursos na campanha sem registro na prestação de
contas, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, vedado
nesta instância especial.
Recursos especiais desprovidos.
Ação cautelar julgada prejudicada.
(Recurso Especial Eleitoral nº 57046, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves
Da Silva, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  233, Data
10/12/2015, Página 127-128)

Assim, compete ao TRE/AM apreciar os múltiplos fatos tidos por ilícitos de

forma conjunta, para, a partir daí, ponderar sobre a relevância jurídica das condutas

abusivas, de forma a mensurar a gravidade das circunstâncias, critério que uma vez

efetivamente adotado, fatalmente resultará na procedência da AIJE e aplicação das

sanções cabíveis aos investigados.

III. DO PERICULUM IN MORA E DA TUTELA PROVISÓRIA POSTULADA
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É sabido que o art. 22, I, b, da LC 64/90 atribui ao Corregedor a

competência para, liminarmente, suspender “o ato que deu motivo à representação,

quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a

ineficiência da medida, caso seja julgada procedente”. Na mesma linha, assim dispõe

o art. 73, § 4º, da Lei 9504/97:

 § 4º O descumprimento do disposto neste artigo  acarretará a suspensão imediata

da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor

de cinco a cem mil UFIR 

Havendo indícios mais do que robustos denotando o desvio de finalidade

na exoneração de quarenta e oito servidores comissionados, impõe-se que tais atos,

inquinados de nulidade, parem de surtir efeitos.

Ressalte-se que vários depoimentos são convergentes no sentido de que

houve reuniões dentro do órgão em que lhes fora repassada a obrigação de participar da

campanha eleitoral, sob pena de descontinuidade da função exercida. Além disso, os

depoentes são praticamente unânimes ao atribuírem seu desligamento da autarquia

por se recusarem a participar de eventos políticos.

Tal motivação espúria e antidemocrática macula irremediavelmente a

validade de tais exonerações, de sorte que seus efeitos não podem permanecer

vigorando.

Ademais, a manutenção de tais exonerações reforça a sensação de

temor entre os comissionados atualmente em exercício.

De um lado, isso praticamente fulmina o direito à livre manifestação

política, um dos pilares da nossa democracia. Não há voto livre, ou liberdade de

consciência, quando sua fonte de sustento por anos (ou décadas) depende de
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determinada inclinação política. O fato ocorrido na SUHAB representa uma inaceitável

versão atualizada do voto de cabresto, do coronelismo repaginado.

De outro, provocou um nítido desequilíbrio no pleito, pois a candidatura

beneficiada passou a ser abastecida por um contingente significativo de cabos eleitorais

(involuntários!), os quais nem sequer são custeados e declarados devidamente à Justiça

Eleitoral. 

É inevitável reconhecer o impacto de tal conduta na normalidade e

legitimidade do pleito. Como dito alhures, a máquina administrativa não pode ser colocada

a serviço de candidaturas no processo eleitoral.

Diante disso, dado o patente desvio de finalidade - e consequente

nulidade - das exonerações, impõe-se o retorno ao status quo ante, que só se dará com a

reintegração dos servidores da SUHAB irregularmente exonerados e que não foram

reconvocados (DOC 3).  

Saliento que não se busca aqui conferir estabilidade a ocupantes de

cargos comissionados. Como já dito, a natureza ad nutum de tais funções possibilita ao

gestor manejá-los segundo critérios de conveniência e oportunidade. Acontece que, na

hipótese da SUHAB, vê-se que a “discricionariedade administrativa” serviu para camuflar

o desvio de finalidade apto a violentar a liberdade de voto do servidor-eleitor, bem como a

interferir no equilíbrio do pleito.

Assim, afigura-se prudente determinar a reintegração de tais servidores

tão somente até a posse do candidato eleito, pois a partir daí eventual finalidade

eleitoral restará esvaziada, bem como se impedirá que, até a mudança da gestão, tais

funcionários sejam alvos de represália pela administração. Tal marco temporal, aliás, foi o

fixado pelo legislador no inciso V do art. 73 da Lei 9.504/9711.

11  V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por
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Nem se diga que faleceria a essa Justiça Especializada competência para

determinar tal reintegração. Há precedentes de outras Cortes Eleitorais reconhecendo tal

poder geral de cautela, limitando-se apenas a garantir que comportamentos

administrativos não interfiram no equilíbrio do pleito:

Recurso Eleitoral. Representação. Conduta vedada a agente público. Procedência.

Multa. Preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral. Rejeitada . O ato de tornar

sem efeito uma demissão traz como consequência imediata a volta dos

funcionários aos quadros da Administração, sem que, contudo, seja

necessário o ato da readmissão, uma vez que não houve, propriamente, uma

demissão. Comprovação de que foram demitidos, dentro do período vedado por lei,

servidores no sentido lato da expressão, em afronta à legislação eleitoral.

Caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei n. 9.504/97.

Redução da multa aplicada ao mínimo legal.Recurso a que se dá provimento parcial.

(RECURSO ELEITORAL n 6020, ACÓRDÃO n 410 de 05/02/2009, Relator(a)

ANTÔNIO ROMANELLI, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,

Data 12/03/2009 )

MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A

AGENTE PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA

PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO VEDADO. DETERMINAÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA

SEGURANÇA.

 1. O art. 73, § 4º, da Lei das Eleições autoriza o juiz a suspender o ato que

configura conduta vedada, o que, in casu, se consubstancia nas exonerações

de servidores no período vedado.

 2. Assim, apesar de não ser competência da Justiça Eleitoral a reintegração, o juiz

com base na própria legislação eleitoral pode determinar a suspensão imediata

da conduta vedada que está sendo praticada pelo agente público, isto é, pode

suspender os efeitos das exonerações dos servidores temporários e

outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor 
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade 
de pleno direito, ressalvados:
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determinar o retorno imediato destes ao serviço público. 

(...)

(Mandado de Segurança n 29145, ACÓRDÃO n 28972 de 09/02/2017, Relator(a)

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Publicação: DJE - Diário da Justiça

Eletrônico, Tomo 19, Data 16/02/2017, Página 2, 3)

Plenamente possível, portanto, a reintegração ora postulada. Os nomes

dos servidores irregularmente demitidos durante junho e julho se encontram no

DOC 3.

IV. DO PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) a notificação dos representados;

b) a oitiva dos servidores 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26 e 27;

c) que seja requisitado do governo do Estado do Amazonas o contrato

que viabilizou a confecção do vídeo institucional dos “100 dias”, mencionado no tópico I.3,

bem como todas as imagens nele produzidas;

Cautelarmente, requer que seja acolhida a liminar postulada, a fim de

considerar suspender os atos de exoneração dos servidores da SUHAB arrolados

no DOC 4, determinando a sua reintegração aos respectivos cargos, mantendo-os

até que o novo governador seja empossado.

Por fim, requer o Ministério Público Eleitoral que seja julgado

procedente o pedido autoral, reconhecendo a gravidade do abuso de poder político
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praticado pelos investigados, impondo-lhes a sanção de inelegibilidade prevista no

art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/90.

Protesta comprovar o alegado por todos os meios de prova admitidos.

Pede deferimento.

Manaus, 02 de outubro de 2017.

VICTOR RICCELY LINS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral

DOC 1: PPE 1.13.000.001473/2017-77 

DOC 2: decisão liminar na cautelar nº 0600317-37.2017.6.04.0000 

DOC 3: relação de exonerados da SUHAB fornecida pelo governador interino na cautelar 

317-37 

DOC 4: lista de servidores exonerados 

DOC 5: registros fotográficos da servidora 20 adesivando seu carro 

DOC 6: perfil do facebook. Augusto Salgado 
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