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1. Relatório

Trata-se de recurso eleitoral interposto por  FRANCO ALVES

NETO,  SEBASTIÃO SANTOS DE JESUS  e ROGÉRIO MORAIS  ABRÃO DE

PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral (Anicuns/GO)

que, ao apreciar Ação de Investigação Judicial Eleitoral pela suposta prática do

abuso do poder econômico (art.  22 da LC 64/90),  proposta pelo  MINISTÉRIO

PÚBLICO  ELEITORAL, reconheceu  o  ilícito  eleitoral  e  julgou  parcialmente

procedentes  os  pedidos  formulados na  inicial  para  aplicar  aos  recorrentes  as

sanções de inelegibilidade por oito anos e cassação dos registros de candidatura

ou do diploma, se houver diplomação.
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Em razões recursais acostadas às fls. 237/267, os recorrentes,

alegam, em síntese, que:

a) a festa do dia 19/09/2015 foi realizada em comemoração ao

aniversário de  Dona LÚCIA. O evento não foi bancado exclusivamente pelo Sr.

FRANCISCO ALVES, pois houve o patrocínio da produtora de RACYNE e RAFAEL

e da empresária ELIZÂNGELA LIMA, tendo como convidada a deputada federal

MAGADA MOFATTO, devendo se observar que não existiu provas robustas sobre

a  menção  dos  nomes  dos  recorrentes  como  possíveis  candidatos  ou  algo

semelhante;

b) a festa realizada no dia 24/10/2015, foi em comemoração

ao aniversário de 42 anos do casal CHICO BUZINA e LUCINHA. Cuidou-se de

festa familiar, a qual não causou desigualdade ao pleito eleitoral porque realizada

em Avelinópolis/GO, ou seja, município diverso da circunscrição de Anicuns/GO,

local  onde  disputaram  a  eleição;  sendo  ainda  que  não  houve  menção  de

candidatura, ato de promoção pessoal ou pedido de voto;

c) o  evento do dia  28/11/2015 consistiu  em festa relativa a

comemoração do aniversário  dos netos  do casal  CHICO BUZINA e LUCINHA.

Cuidou-se de festa familiar,  a  qual  não causou desigualdade ao pleito eleitoral

porque  realizada  em  Avelinópolis/GO,  município  diverso  da  circunscrição  de

Anicuns/GO, local onde disputaram a eleição; sendo ainda que não houve menção

de candidatura, ato de promoção pessoal ou pedido de voto;

d) no dia 19/12/2015, em ano não eleitoral, foi promovida pela

Cerâmica Chico Buzina e Confinamento Santa Lúcia confraternização de fim de

ano  entre  os  funcionários  dessas  empresas  comerciais.  A  comemoração

promoveu  apenas  o  nome  do  Sr.  FRANCISCO  ALVES  BUZINA,  para  fins

comerciais, já que a empresa leva o seu nome. Foi realizada em Avelinópolis/GO,

Município  diverso  da  circunscrição  de  Anicuns/GO,  onde  foram  candidatos.  A
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distribuição  de  brindes  e  bebidas  entre  os  trabalhadores e  convidados  é  uma

rotina de praxe não só da empresa, mas de outros estabelecimentos empresariais

na mesma região e no País;

d) não há como falar que as festas (casamento, aniversário e

confraternização  entre  funcionários)  sejam  consideradas  abuso  do  poder

econômico, o que seria uma injustiça e considerável ameça à democracia, haja

vista que não tiveram conotação política e que a igualdade entre os candidatos foi

preservada; tampouco existem provas robustas dos atos ilícitos reconhecidos na

sentença;

e)  o  depoimento  do Dr.  JAIRO deixa nítido  que não existiu

consultas gratuitas em favor de candidato e que a intenção do aludido médico foi

buscar parceria com Chico Buzina para abertura de hospital, o qual ainda está em

fase de construção, e a finalidade dos atos tidos como ilícitos era de natureza

estritamente comercial. Citam trechos dos depoimentos em defesa da sua tese;

f) o vídeo acostado aos autos é uma prova frágil para fins de

abuso do poder econômico, no que se refere a suposta doação de cestas básicas,

sendo imprescindível, em razão da gravidade da penalidade aplicada, a presença

de provas robustas e inequívocas. Por outro lado, o testemunho da Sra.  ELÍZIA

CRISTINA DE AVELAR demonstra de forma clara que nunca existiu a distribuição

de cestas básicas com finalidade eleitoreira;

g) foram  distribuídos  sorvetes  em  Anicuns/GO  com  a

finalidade de marketing, a fim de inclui-los no mercado do município, e não com

pretensões  políticas.  Em  momento  algum  da  filmagem  sobre  o  fato  houve  o

anúncio das candidaturas de  FRANCO NETO, ROGÉRIO MORAIS ABRÃO DE

PAULA E SEBASTIÃO SANTOS DE JESUS.
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Requerem,  por  fim,  “que  sejam as presentes  razões recebidas

com efeitos devolutivos e suspensivos vez que tempestivas e próprias, para final julgar

procedente o presente recurso, reformando a sentença de primeira instância absolvendo

os recorrentes”. (fls. 266)

Contrarrazões às fls. 269/291, nas quais o Ministério Público

Eleitoral  rebate  os  argumentos  articulados  nas  razões  recursais  e  postula  o

desprovimento do recurso.

É o relatório.

O  recurso  é  próprio,  tempestivo  e  preenche  os  demais

pressupostos de admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.

Relativamente ao mérito, nota-se que são quatro os fatos com

conotação  e  finalidade  eleitoral  que  foram  reconhecidos  na  sentença  como

caracterizadores de abuso de poder  econômico,  quais sejam:  a)  realização de

quatro festas abertas à população; b) distribuição de cestas básicas aos eleitores;

c) consultas  médicas  gratuitas  concedidas  aos  eleitores  de  Anicuns/GO;  e  d)

distribuição de sorvetes à população.

1.1. Da contextualização da análise fática feita pelo Juízo Eleitoral   a quo   (art.

23 da LC 64/90)

Inicialmente, registre-se que consoante dispõe o art. 13 da LC

64/90  “o Tribunal  [ou  seja,  o  Juiz  Eleitoral]  formará  sua  convicção  pela  livre

apreciação  dos  fatos  públicos  e  notórios,  dos  indícios  e  presunções  e  prova

produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou

alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral.”
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Ressalte-se,  outrossim,  que  o  referido  dispositivo  legal  foi

declarado  integralmente  constitucional pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no

julgamento da ADI 1.082/DF, rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/10/2014.

Nesse contexto, o Juízo Eleitoral a quo, ao analisar as provas

dos autos,  contextualizou-a inicialmente com os  fatos públicos e notórios na

Zona  Eleitoral,  conforme  autorizado  pelo  art.  23  da  LC  64/90,  nos  seguintes

termos, verbis:

“Nesse cenário,  de  esforço  da Justiça  Eleitoral  para  fazer

cumprir a vontade do constituinte de construir uma sociedade livre e

justa  calcada  no  pluralismo  politico,  não  pode o  juiz  ignorar  a

formação de grupos familiares que concentram em si o poder

político e sopesar a atuação de um membro da família em favor

do outro como forma de manter o poder em seu clã. No caso

dos  autos,  como  cidadã  goiana  e  conhecedora  da  realidade  da

região em que se situa a minha comarca, posso afirmar que é fato

notório que a família Buzina é detentora tradicional do poder

político na região,  sendo "Chico Buzina",  pai  do investigado

Franco,  conhecido  regionalmente  pelo  estilo  de  coronelismo

com o qual comandava a cidade de Anicuns há alguns anos.

Francisco Alves Neto (Chico Buzina) foi prefeito de Anicuns

de 1988 a 1992,  seu irmão Valto Francisco Vieira foi  prefeito  de

Anicuns de 1996 a 1999, seu outro irmão Valtuir  Francisco Vieira

(Tuira) acaba de ser eleito como prefeito de Nazário no pleito deste

domingo, assim como seu filho Fábio Alves Neto (Fabinho Buzina)

acaba de ser eleito como prefeito de Avelinópolis. Cumpre registrar

que,  em  consulta  ao  sítio  eletrônico  Google  Maps,  pude

verificar que  Anicuns dista 37,9 Km de Nazário e  26,9 Km de

Avelinópolis,  proximidade  que  reforça  a  constatação  de

dominação política da família Buzina nesta região. Não se pode

olvidar também que, embora de partido contrário, o irmão de Chico
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Buzina,  Manoel  Vicente Vieira,  governou a cidade de Anicuns de

2009 a 2016.

Ainda,  considerando  que  três  membros  da  família

disputaram as últimas eleições,  em Municípios que estão em

um raio inferior a 40Km de Anicuns, todos pelo mesmo partido,

o PR, não se pode deixar de perceber que as campanhas muito

provavelmente  foram  articuladas  entre  si. Conforme  lição  de

Paulo Bonavides acima citada, se o objetivo de uma sociedade livre

e  justa  é  construir  uma  democracia  participativa  e  em  sentido

material, deve o juiz ser o grande realizador da Constituição e de

seus ideais, de forma que o juiz antes de tudo não pode ignorar o

óbvio. Ora, se os fatos por si só revelam a existência de um clã

político que luta para sua perpetuação no poder, é evidente que

as campanhas de três membros da mesma família, sendo um

tio e dois irmãos, a disputarem a prefeitura de três Municípios

muito próximos, foram articuladas entre si, com a cooperação

dos envolvidos  e  toda a  família  que não disputou em nome

próprio um cargo político. A partir dessa constatação, verifico a

veracidade da alegação constante da inicial  a f.  5,  em que o

Ministério  Público  aduz  que  "Chico  Buzina  está  inelegível,

entretanto, empresta poder econômico ao filho". Essa premissa

será adotada quando da análise das provas para se identificar a

ocorrência ou não de abuso do poder econômico.”

Assim, feita a referida contextualização fática inicial, formada

pelo Juízo Eleitoral a quo com base em fatos notórios na sua região (art. 23 da LC

64/90, declarado constitucional pelo STF na ADI 1.082/DF), passa-se a analisar os

fatos geradores do abuso de poder econômico objeto da AIJE. 
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2. Das festas realizadas em Avelinópolis/GO

A imputação articulada na peça inicial é no sentido de que o

Sr.  FRANCISCO ALVES NETO,  conhecido  no  Município  de  Anicuns/GO como

CHICO  BUZINA,  promoveu  quatro  festas,  nos  dias  19/09/2015,  24/10/2015,

28/11/2015  e  19/12/2015,  na  cidade  de  Avelinópolis/GO,  com  a  finalidade  de

promover  a  candidatura  do  seu  filho  FRANCO  ALVES  NETO,  à  época  pré-

candidato a Prefeito  de Anicuns/GO e de  SEBASTIÃO SANTOS DE JESUS e

ROGÉRIO MORAIS ABRÃO DE PAULA, pré-candidatos a vereador pelo mesmo

Município.

Para provar os fatos foram juntadas aos autos as fotografias

de fls. 18/35.

A sentença reconheceu que tais  eventos  festivos realmente

tinham a finalidade política apontada na inicial. Os recorrentes, porém, afirmam de

modo  genérico  que  as  festas  eram  de  natureza  familiar  (aniversários  e

confraternização entre empregados de estabelecimento comercial).

Argumentam, ainda, que tais eventos festivos aconteceram no

ano de 2015 no Município de Avelinópolis/GO, portanto, em ano diverso do pleito

eleitoral e fora da circunscrição territorial onde os demandados/recorrentes eram

candidatos. Buscam com esses argumentos afastar o abuso do poder econômico

reconhecido na sentença impugnada.

Entretanto,  as  alegações  dos  recorrentes  não  encontra

correspondência com o conjunto probatório produzido na instrução processual. Ao

revés,  as  provas  revelam  que  as  aludidas  festas  foram  realizadas

oportunisticamente com a pretensão de favorecer politicamente os pré-candidatos

FRANCO ALVES NETO e ROGÉRIO MORAIS ABRÃO DE PAULA.
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Inicialmente  vale  destacar  que  foram  quatro  as  festas

realizadas, podendo ser resumidas da seguinte forma:

a) festa do dia 19/09/2015 em comemoração ao aniversário

de Dona LÚCIA, mãe do candidato FRANCO ALVES NETO;

b) festa do dia 24/10/2015, em comemoração ao aniversário

de 42 anos do casal CHICO BUZINA e LUCINHA;

c) festa do dia  28/11/2015 em comemoração ao aniversário

dos netos do casal CHICO BUZINA e LUCINHA;

d) festa do dia 19/12/2015 promovida pela Cerâmica CHICO

BUZINA e Confinamento Santa Lúcia confraternização de fim de ano entre os

empregados.

Outrossim,  apesar  de  aparentemente  cuidar-se  de  festas

particulares,  o  Juízo  Eleitoral  a  quo  demonstrou  na  sentença  recorrida  o  viés

político e eleitoral nelas existentes. Confira-se:

“Analisando  as  fotos  de  fls.  18-32,  associadas  aos

depoimentos testemunhais e à matéria jornalística de fls. 16-17, não

restam dúvidas de que houve abuso do poder econômico e que as

festas  foram  realizados  como  pretexto  para  veicular  o  nome  de

Franco Buzina e sua família na comunidade.

A foto de fl. 19, referente ao aniversário de Lúcia, revela que,

ao lado da faixa com os dizeres  “Dep.  Federal  Magda Molfatto

(sic) parabeniza a aniversariante Dona Lúcia!” está a faixa com

os dizeres “Dep. Federal Magda Molfatto  dá os parabéns aos

organizadores da grande festa do PR  ”, o que prova a conotação

política  do  evento,  que  foi  disfarçado  como  aniversário  de

Lúcia, esposa de Chico Buzina. A foto de f. 20 prova a dimensão

_________________________________________________________________________
Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás

Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120
Fone (62) 3245-5406 - Fax (62) 3243-5238   Homepage: www.prgo.mpf.gov.br

8

http://www.prgo.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

do evento, provando 28 barris de chopp ao menos para o evento,

quantidade  que  por  si  só  demonstra  que  a  festa  não  destinava

apenas à família.

A foto de f. 21 também prova a  conotação política desses

eventos ao exibir a faixa com os dizeres “Anicuns festeja o futuro

com Avelinopólis Parabéns Franco”.  Aqui também fica clara a

correlação  entre  as  campanhas  dos  irmãos  Franco  Buzina e

Fábio Buzina para retomarem o poder político da região. A faixa

revela  que  a  família  vinha  desde  2015  se  preparando  para  o

ressurgimento do clã Buzina, com a candidatura dos dois irmãos,

pretendendo-se a perpetuação do poder antes exercido pelo pai.

A foto de f. 23 prova que a realização das festas políticas,

disfarçadas  como  eventos  familiares,  destinavam-se  tão

somente  à  veiculação  prévia  dos  nomes  de  Francisco  Alves

Neto (Chico Buzina) e  Franco Alves e Otaniel  Braz.  Essa prova

também esclarece o intuito de perpetuação do poder político dentro

da mesma família, pois é contante a associação dos nomes chico

Buzina, político tradicional na região e inelegível por estar cumprindo

pena, com o nome do filho que o sucederia, Franco Buzina.

A foto de f.  24 revela Franco com o vereador Gordinho

Wellington  com  uma  moto  que  foi  sorteada  em  19.09.2015,

aniversário  de  Lúcia,  mãe  do  investigado  Franco.  Fica  evidente

diante do sorteio de brindes caros como uma motocicleta nova

a  utilização  do  poderio  econômico  como  forma  de

antecipadamente  construir  uma  imagem  política  para  Franco

Buzina e desde já prenunciar a campanha eleitoral fulcrada no

poder econômico.

A foto  de  f.  25  prova  que  o  aniversário  dos  netos  de

Chico  Buzina,  Flávio,  também  teve  conotação  político  por

mostrar  que  o  convite  foi  aberto  a  toda  a  comunidade  de

Anicuns e Avelinópolis. Um convite de aniversário comum conta

apenas com o nome do aniversariante, do convidado, local da festa

e horário, enquanto que o convite de f. 25 é idêntico a um cartaz de

festa.
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Como anfitriões constam Chico Buzina, Franco, Vereador

Gordinho, Otanial Braz, Rogério Abrão e Léo Protásio  e não o

aniversariante, que seria o costume de em qualquer outra festa

cujo objetivo seja verdadeiramente a confraternização familiar.

O  cartaz  de  festa  também  faz  questão  de  esclarecer  que  o

aniversariante Flávio é filho de Fabinho, candidato eleito prefeito em

Avelinópolis. O cartaz ainda deixa claro que a festa será aberta a

quem quiser frequentá-la, com entrada franca, show de música

e sorteio de uma moto, assim como ocorreu no aniversário da

esposa de Chico Buzina.

Da mesma forma,  a  foto  de  f.  28,  referente  à  festa  de

casamento do casal Chico Buzina e Lúcia, prova que o evento

foi  aberto  a  todo  e  qualquer  convidado  que  quisesse

comparecer, com entrada franca, shows de música e novamente

sorteio  de  brindes  de  elevado  valor,  como  moto  e

eletrodomésticos.  O  convite  também  reforça  o  nome  dos

futuros candidatos para destacar a futura candidatura, deixando

claro que   “Vereador Gordinho, Fabinho, Franco, Otaniel Braz e

Rogério Abrão convidam você e toda sua família para participar

da grandiosa festa em comemoração aos 42 anos de casamento

de Chico Buzina e Lucinha”. 

A  foto  de  f.  29  prova  os  fatos  analisados  acima  e

depreendidos da análise das fotos de fls. 19 e 20, revelando que o

aniversário de Lúcia foi apenas um pretexto para se realizar uma

festa de conotação política. Em verdade, o cartaz convidando toda a

população  interessada  deixa  claro  que  “Chico  Buzina,  Ver.

Gordinho e  Elisângela  Lima convida você e  toda sua família

para comemorar o aniversário de Dona Lúcia e a grande festa

do PR”.  Desse modo, o intuito eleitoreiro da festa foi escancarado

pelos envolvidos,  que sequer  temiam posterior  ação do Ministério

Público.

Por  fim,  a  foto  de  fl.  31  prova  que  a  festa  de

confraternização das empresas da família  Buzina também foi
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apenas  um  pretexto  para  se  convidar  toda  a  população

interessada a comparecer ao     evento, no qual houve shows ao

vido e distribuição de brindes caros como uma moto nova. A

conotação  eleitoral também foi  demonstrada  pelo  título     '  Ver.

Gordinho,  Fabinho,  Franco,  Léo  Protásio  e  Rogério  Abrão

convidam a todos para a festa de confraternização de final de

ano da Cerâmica AV e Confinamento Santa Lúcia'. Por regra de

experiência  desta  magistrada,  posso  afirmar  que  as  festas  de

confraternização de trabalho são comuns no final de ano, também

sendo  comum  a  contratação  de  show  ao  vivo  e  distribuição  de

brindes pelo empregador.  A diferença entre a festa de fl. 31 e as

ordinariamente organizadas por outras empresas é que houve a

veiculação desnecessária do nome de pessoas que depois se

registraram como candidatas em Anicuns e Avelinópolis e que a

festa  ora  analisada  foi  aberta  ao  público  a  todos  o  público,

mesmo  sem  nenhum  vínculo  com  as  empresas  .    Nenhum

empregador sensato e preocupado com seus lucros bancaria

festas  particulares  para  pessoas desconhecidas, constatação

lógica que permite se inferir que existe algum interesse velado

na  distribuição  de  benesses  para  pessoas  que  depois  se

tornarão  eleitora  dos  futuras  candidatos  que  participam  do

convite”. (fls. 227/228) (grifamos)

Diante desse contexto fático-probatório, muito bem analisado

pela sentença recorrida, caem por terra os argumentos dos recorrentes no sentido

de que as festas realizadas pela família  Buzina tinham caráter  exclusivamente

particular.  O  tom  político  imprimido  nas  aludidas  festas  e  a  finalidade  de

propagandear os  futuros candidatos  vinculados à  família  Buzina restaram bem

delineados  nas  provas  carreadas  aos  autos  e  na  sentença  de  primeira  grau,

revelando diversas circunstâncias existentes nos eventos apontados ilícitos que os

tornam distintos das festas particulares normais.
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De fato, infere-se dos autos que todas  as festas promovidas

pela família Buzina (clã político da região) eram precedidas de cartazes (fls. 25,

28, 29, 30, 31 e 32), os quais anunciavam shows sertanejos, a entrega e sorteio

de  prêmios  e  brindes  tais  como  motocicleta  e  eletrodomésticos.  Outras

características marcantes são a  entrada franca e  aberta à população em geral

(eleitores), a grande quantidade de comidas e bebidas servidas aos participantes;

bem como  frases, dizeres e nomes de pré-candidatos apostos nos cartazes de

divulgação e em faixas afixadas em pontos estratégicos durante o evento festa.

As festas privadas normalmente são realizadas por meio de

convite a pessoas determinadas e do círculo de convivência social e familiar do

seu realizador, ao mesmo tempo que as festa de confraternização de empresas

têm como convidados  os  próprios  trabalhadores dessas empresas,  o  que não

aconteceu com as festas realizadas pela família Buzina, cujo convite, repita-se,

era estendido a todos os eleitores.

No caso dos autos, houve a divulgação das festas por meio de

cartazes, de modo a conferir ampla publicidade aos evento festivos, tendo como

destinatários a população e eleitores em geral. Ademais, a entrega de benesses

(prêmios), quer seja diretamente ou por meio de sorteio, à população não se trata

de procedimento corriqueiro em festas particulares.

Esse conjunto de situações deixa patente que o grupo político

de  Chico  Buzina  realmente  aproveitou-se  de  datas  importantes  para  a  família

como meio  de  divulgar  perante  o  eleitorado os  nomes dos  recorrentes  e  pré-

candidatos a prefeito e a vereador em Anicuns/GO, FRANCO NETO e ROGÉRIO

ABRÃO.
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O  fato  de  as  festas  serem  realizadas  na  cidade  da

Avelinópolis/GO  não  tem  o  condão  de  elidir  o  abuso  do  poder  econômico

verificado. Primeiro porque Anicuns/GO fica a apenas 29 km de Avelinópolis/GO,

sendo fácil o deslocamento dos eleitores de Anicuns até aquele local. Com efeito,

o deslocamento de pessoas entre cidades próximas e vizinhas do interior para

participarem de festas é algo corriqueiro e notório no país, não se sutentando o

argumento dos recorrentes.

Nesse tocante, a testemunha FORLLAN DA SILVA TORRES

disse em juízo que: “ficou sabendo que as festas eram gratuitas e que toda a

região  era  convidada”.  (fl.  171-verso);  ou,  em  outras  palavras,  alcançou-se

Anicuns/GO  e  toda  a  região  circunvizinha  na  qual  a  família  de  Chico  Buzina

notoriamente se estabeleceu politicamente, conforme já assentado na sentença e

nesta manifestação.

Destarte, tem-se como patente a caracterização de abuso de

poder econômico.

3. Da distribuição de cestas básicas aos eleitores de Anicuns/GO

A inicial aponta que FRANCO BUZINA e  ROGÉRIO MORAIS

ABRÃO DE PAULA, este conhecido como ROGÉRIO DA CAPELA,  estavam, no

dia  16/03/2016,  fazendo  doações  de  cestas  básicas  aos  moradores  de

Anicuns/GO, valendo-se, para tanto, de veículos da família para a realização do

transporte do benefício.

O conjunto probatório é contundente. O Pen drive acostado à

fl. 77 dos autos contém gravação de áudio e vídeo que não deixa dúvida quanto a

prática  do  ato  ilícito,  haja  vista  que  registra  o  recorrente  FRANCO  BUZINA

abordando pessoas nas lojas comerciais interessadas nas cestas básicas e     o pré-

candidato  a  vereador    ROGÉRIO  MORAIS  ABRÃO  DE  PAULA     entregando
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pessoalmente aludidas cestas básicas.  O  veículo utilizado é uma caminhonete

chevrolet D 20, azul, placa KBA 4718.

O ato  ilícito,  inclusive,  fica  evidenciado no diálogo entre  os

recorrentes e o autor da gravação e também com a mulher do estabelecimento,

ocorrido  na via  pública no momento  da distribuição,  cujo  texto degravado foi

transcrito integralmente na peça inicial (às     fls.  04/05),  sendo que FRANCO

BUZINA, ao  ser  indagado  se  ia  se  candidatar  e  que  não  se  esquecesse  dos

eleitores, caso ganhasse a eleição, retrucou com a seguinte afirmação: “Pra mim

ganhar ceis tem que me ajudar, tem que VOTAR em mim”.

Com efeito, veja-se parte do diálogo gravado na via pública

(cf. a partir de 2:05” do vídeo entrega de cesta 16/03/2016), no momento que

FRANCO  BUZINA caminha  até  o  estabelecimento  oferecendo a  distribuição

gratuita  de  cestas  básicas (vendo-se  no  vídeo um  caminhão  cheio  de

alimentos, onde um saco é retirado e carregado para sua entrega):

“Eleitor: E aí Franco!

Franco:  Ou meu jovem tranquilo.

(…)

Franco:  Tê  um 'Ted'!  Com esse  povo aqui.  Senhora  tá  boa?

Senhora é dona do estabelecimento?

Eleitora: Não. Eu só trabalho aqui!

Franco: Senhora trabalha? Quem que é o responsável?

Eleitora: Ele não tá aqui não! Ele tá em Goiânia.

Franco: Nós vamos entregar 'cesta' do Chico Buzina. Senhora

aceita?

Eleitora: Aceito.

Franco: Pode deixar aqui Rogério (pré-candidato a vereador) E

você mora onde?

Eleitor: Eu moro, moro no Rio dos Bois.

Franco: Nós já passamos na sua casa?
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Eleitor: Não ainda não!

Franco: Passou, a gente fez casa por casa lá.

Eleitor: Não mas eu não tava não.

Franco: Tava sim, você lembra daquela mulher Durval.

Eleitor (risos) Não era não.

Franco: Você ganhou mesmo não?

Eleitor: Não ganhei mesmo não!

Franco: Você quer levar a sua?

Eleitor: Se puder me dar, eu lhe agradeço.

Durval: O menino ali também a gente passou e a casa dele tá

fechada!

Eleitor: Franco!

Franco: Ham?

Eleitor: Ceis tá firme mesmo então? Ou, você vai candidatar?

Franco: Vou!

Eleitor: Vai candidatar?

Franco: Rogério, dá uma pra aquele rapaz aqui, oh!

Rogério Abrão: Agora rapaz!

Eleitor: Faz o seguinte, na hora que ocê ganhar a eleição cê não

esquece de nois não.

Franco:  Pra  mim  ganhar  ceis  tem  que  me  ajudar,  tem  que

VOTAR em mim.

Eleitor: Não, mais a gente ajuda.

Franco:  É  um  companheiro,  é  um  companheiro  ajudando  o

outro, Certo? Fechô!

Eleitor: Não que isso, uai! Brigado! Brigado!

Franco: Que isso, as ordens!

(...)”

A  referida  gravação  de  áudio  e  vídeo,  portanto,  deixa

escancarado que  o  então  pré-candidato  a  Prefeito  FRANCO  BUZINA estava

pessoalmente, juntamente com o pré-candidato à vereador ROGÉRIO ABRÃO,

percorrendo  casas  e  estabelecimentos  do  município  de  Anicuns/GO,  no  ano
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eleitoral,  para  distribuir  cestas  básicas  ao  eleitorado com  evidente  intuito

eleitoreiro (como se vê explicitamente na parte final da gravação). 

Outrossim, no vídeo é possível  ver a  postura ativa do pré-

candidato que já chega oferendo a cesta básica à eleitora que era funcionária

do  estabelecimento  comercial (e  apenas  aceita  a  oferta),  bem  como  ao

dialogar com o outro eleitor e tratar da entrega da cesta básica a este (que disse

morar em Rio dos Bois), fala, verbis:

“Franco: Nós já passamos na sua casa?

Eleitor: Não ainda não!

Franco: Passou, a gente fez casa por casa lá.” 

Portanto, tem-se que está evidenciado que FRANCO BUZINA

e  ROGÉRIO  ABRÃO  fizeram  massiva  distribuição  de  cestas  básicas  ao

eleitorado, poucos meses antes das eleições, a fim de obter-lhes os votos , o

que configura nítido abuso de poder econômico.

Nesse  tocante,  o  Juízo  Eleitoral  a  quo destacou  com

propriedade na sentença recorrida, verbis:

“O  vídeo  em  questão  prova  por  só  a  distribuição  de  cestas

básicas  por  parte  de  Franco  Buzina  e  Rogério  Abrão  como

forma  de  abuso  do  poder  econômico.  Os  dois  investigados

podem  ser  visualizados  claramente  na  filmagem,  sendo  que

Franco oferece a cesta em nome de seu pai (mais uma vez, o

reforço do clã político) e pede que Rogério a busque. Franco

ainda afirma que será candidato, associando seu nome ao do

pai, o que prova mais uma vez a tentativa de perpetuação do

poder  e  como Chico  Buzina,  inelegível,  tentou  emprestar  ao

filho seu poder econômico e passado político”. (fl. 231-verso) 
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De outro lado, registre-se que o referido vídeo constitui prova

lícita, haja vista que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento

do RE 583.937 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 18/12/2009, cuja

repercussão  geral  foi  reconhecida  (Tema  237),  decidiu  pela  validade  da

prova  produzida  por  meio  de  gravação  ambiental  realizada  por  um  dos

interlocutores.” (STF – AgR no RHC 125.319/CE, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª

Turma, julgado em 10/02/2015, DJe de 27-02-2015) Na mesma esteira, confira-se:

AgR no ARE 742.192/SC, rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em 15/10/2013,

DJe de 28/10/2013; AgR no ARE 933.530, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma,

julgado em 01/03/2016, DJe de 14/03/2016. 

Além  disso,  cumpre  registrar  que  a  gravação  (vídeo)  foi

realizado  em  plena  via  pública,  em  local  sem  qualquer  expectativa  de

privacidade,  na qual  qualquer  transeunte  poderia  ver  e  ouvir  a  conversa,

sendo que os pré-candidatos transitavam com o caminhão de cestas básicas e

abordaram  os  eleitores (a  funcionária  do  comércio  e  o  jovem)  na  calçada

(ambiente aberto) oferecendo a referida benesse (ou seja, com iniciativa ativa e

pública). Assim, não há dúvida quanto a licitude da referida prova.

Nesse  tocante,  já  assentou  o  TSE  tem  reiteradamente

considerado lícita a gravação feita em locais públicos, onde não há expectativa

de privacidade, como ocorre no presente caso (em plena via pública). Confira-se:

“(...)  3.  Gravação  ambiental  realizada  por  um  dos  participantes.

Licitude  da  prova.  3.1.  Primeira  gravação  realizada  no  comitê

eleitoral  dos investigados,  local  de aproximação dos candidatos

com os cidadãos do município,  local público. (...)”  (TSE - Recurso

Especial  Eleitoral  nº  64036,  Acórdão  de  01/07/2016,  Relator(a)  Min.

GILMAR  FERREIRA MENDES,  Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça

eletrônico, Data 19/08/2016, Página 122-124 )  
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“(...) 4. Nos termos da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,

a  gravação  ambiental  realizada  por  um  dos  interlocutores,  sem  o

conhecimento de um deles e sem a prévia autorização judicial, é prova

ilícita e não se presta à comprovação do ilícito eleitoral,  porquanto é

violadora da intimidade. Precedentes: REspe nº 344-26, rel. Min. Marco

Aurélio,  DJe  de  28.11.2012;  AgR-RO  nº  2614-70,  rel.  Min.  Luciana

Lóssio, DJe de 7.4.2014; REspe nº 577-90, rel. Min. Henrique Neves,

DJe  de  5.5.2014;  AgR-REspe  nº  924-40,  rel.  Min.  João  Otávio  de

Noronha,  DJe  de  21.10.2014.  5.  Diversa  é  a  situação  em  que  a

gravação registra fato que ocorreu à luz do dia, em local público

desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não

há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.

A gravação obtida nessas circunstâncias deve ser reputada como

prova lícita que não depende de prévia autorização judicial para

sua  captação. (...)”  (TSE  -  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  166034,

Acórdão de 16/04/2015, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,

Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo  90,  Data

14/05/2015, Página 183/184)

Além disso,  a  prática  da  distribuição  massiva  de  cestas

básicas por parte de FRANCO BUZINA também é corroborada pelo depoimento

da testemunha VAGNER FELICIANO BORGES (fls. 175/176).

Outrossim, a prova do ilícito restou tão evidente que em defesa

e  em  razões  recursais  os  recorrentes  não  negaram  que  estavam  entregando

cestas  básicas  e  se  apresentando  como candidatos.  Tampouco  explicaram ou

apresentaram motivo plausível para a entrega das cestas básicas. Limitaram-se a

afirmar que o vídeo consiste em prova frágil  para a condenação por abuso do

poder econômico, sob o argumento de que não houve pedido voto e menção a

candidatura.  No  entanto,  como  acima  delineado,  as  provas  indicam  com

suficiência a pretensão eleitoreira inserta na referida conduta ilícita.
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O  fato  de  uma  das  testemunhas  (ELÍZIA  CIRSTINA  DE

AVELAR)  haver  afirmado  que  não  recebeu  cesta  básica  não  afasta  o  ilícito,

quando,  repita-se,  o restante do conjunto probatório,  mormente o conteúdo do

vídeo constante no Pen drive de fl. 77,  revela de forma insofismável os fatos

caracterizadores do abuso do poder econômico.

Destarte,  o  referido  fato  ilícito  caracterizador  de  abuso  de

poder econômico também ficou comprovado.

4. Consultas médicas gratuitas concedidas aos eleitores de Anicuns/GO

Narrou a peça inicial que “é possível verificar a realização de

atendimento  na  Clínica  Médica,  localizada  no  antigo  Hospital  Santa  Luzia,  na

Avenida Bandeirantes, frente a praça “Irmã Lidwina”, de propriedade do pai do

candidato,  FRANCISCO  ALVES  NETO,  onde,  em  diálogo,  fica  clarividente

demonstrada a não cobrança de consultas médicas, em razão da candidatura do

ora investigado”.(fl. 05)

Os recorrentes refutam o uso político das consultas e afirmam

que o depoimento do Dr. JAIRO deixa nítido que não existiram consultas gratuitas

para beneficiar candidato e que a intenção do aludido médico foi buscar parceria

com  Chico  Buzina  para  abertura  de  hospital,  o  qual  ainda  está  em  fase  de

construção, de sorte que a finalidade dos atos tidos como ilícitos eram de natureza

estritamente comercial.

Entretanto,  a  referida  alegação  dos  recorrentes  é  infirmada

pela prova dos autos. Sobre esse tema, consta dos autos os Pen drives de fls. 71

e  77 indicando  que  no  período  que  antecedeu  à  campanha  eleitoral  de  2016

(janeiro  a  junho)  o  Dr.  JAIRO PEREIRA CARDOSO  prestou  serviços  médicos

gratuitos em  prédio  de  propriedade  de  FRANCISCO  ALVES  BUZINA,  Chico
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Buzina, o qual também cedeu duas funcionárias para auxiliar o médico, custeou a

mobília e as demais despesas de manutenção (água, energia elétrica, etc.).

O teor das conversas travadas entre o eleitor que realizou a

gravação  e as recepcionistas, demais funcionários da clínica de saúde, e o Dr.

JAIRO, foi degravado e transcrito às fls. 81/92. Referidos textos extraídos do   Pen

drive   (gravação) e os depoimentos testemunhais revelam que as consultas eram

gratuitas e vinculadas ao nome da família Buzina. Eis excertos dos depoimentos

testemunhais:

“Que estava a disposição da Clínica; que trabalhava para Dr Jairo;

que Chico Buzina é dono do prédio onde funciona a Clínica,

mas não é dono da mesma;  que a clínica é filantrópica e só faz

consultas  gratuitas; que  Dr.  Jairo  atende  particularmente  no

hospital santa terezinha; que falou que a consulta era cortesia do

Chico Buzina; que pode ter falado que Chico Buzina não era

candidato, mas que seu filho era. (…) que todos que buscavam

atendimento eram atendidos gratuitamente; (...) que trabalhou na

clínica de 01/02/2016 até final de junho, início que julho;  que era

contratada pela Cerâmica do Fabinho [ do clã Buzina ] e ficava

à disposição da clínica; que Fábio Alves é o dono da Cerâmica;

que  foi  desligada  da  Cerâmica  para  trabalhar  na  campanha

eleitoral  de  Franco Buzina.  (...)”. (Vilma Barbosa de Castro,  fl.

173/verso) (grifamos)

“Que trabalha no escritório político do PR; que o PR apoia a

candidatura de Franco Buzina; (…) que no dia do vídeo passou

no comitê para visitar  Eliane esposa do Paulo presidente do

PR; que Eliane é amiga do depoente; que era horário de almoço;

que a pessoa que fez o vídeo perguntou para a depoente onde

era a clínica do Dr. Jairo; que a depoente explicou onde ir; que

falou para pessoa que fez o vídeo que a consulta era gratuita”.

(Coraci Rodrigues da Costa, fl. 174) (grifamos)
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Os depoimentos supratranscritos são elucidativos e desvelam

o vínculo político existente entre a clínica médica movida a consultas gratuitas

prestadas pelo Dr. JAIRO PEREIRA CARDOSO e a pré-candidatura de FRANCO

NETO.

Importante  observar  que  a  clínica  que  realizava  consultas

gratuitas em prédio da família Buzina, estrategicamente, inciou seus trabalhos em

janeiro e os encerrou em junho ou julho do ano eleitoral. Isto é, funcionou apenas

em período suficiente para promover a pré-candidatura de FRANCO NETO, o que

deixa patente a finalidade eleitoreira das consultas gratuitas realizadas.

As  provas  demonstram  também  a  estreita  relação  entre  o

escritório  político do PR,  apoiador  da  candidatura em questão,  e  das pessoas

indicadas  para  trabalhar  na  clínica  com  a  campanha  eleitoral  do  recorrente

candidato ao cargo majoritário. 

O douto Promotor Eleitoral com atuação em primeira instância,

ao fazer cotejo entre as provas e pinçar as partes relevantes, muito bem traduziu a

relação  entre  a  clínica,  seus  funcionários  e  a  campanha  eleitoral  quando  em

alegações finais considerou:

“Coraci  Rodrigues  trabalhava  no  comitê,  sendo  inclusive

funcionária das Cerâmicas Buzina. Ela indica no vídeo onde o

eleitor  deverá  fazer  a  consulta  de  graça,  assim  como,  faz

apologia  a  candidatura  de  Franco  Buzina.  É  claro  que  se

fomentou,  na  campanha  de  Franco  Buzina,  atendimento

gratuito, em nítida corrupção eleitoral.” (fl. 191)

Sobre o depoimento da Sra. Vilma Barbosa de Castro disse:
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“Veja a síntese do que se depura deste depoimento: A depoente

era contratada pela Cerâmica de Fábio Buzina (irmão de Franco

Buzina);  foi  designada para trabalhar  no Hospital  onde estavam

sendo  realizadas  consultas  gratuitas  com  fim  eleitoral,  entre  o

período  de  01.02.2016  até  o  mês  de  junho;  é  flagrada  fazendo

apologia à candidatura de Franco Buzina em troca das consultas,

tudo  dentro  do  prédio  pertencente  a  Chico  Buzina.  Aqui  resta

comprovado,  mais  de  6  (seis)  meses  de  realização  diária  e

cotidiana de consultas de graça, para a população de Anicuns. Um

dos mais escandalosos abuso do Poder Econômico que se pode

depurar”. (fl. 192)

Em suma,  não bastasse as imagens do vídeo registrado no

Pen  drive   revelando  o  grande  número  de  pessoas  que  eram  consultadas

gratuitamente e influenciadas com o anúncio de que o benefício era fornecido por

Chico Buzina, cujo filho seria candidato a prefeito de Anicuns/GO (componente do

clã político), todas as demais provas e circunstâncias em torno do fato estão em

convergência e revelam, sem sombra de dúvidas, o abuso do poder econômico

perseguido na peça inicial.

5. Distribuição de sorvetes à população

O  Ministério  Público  Eleitoral  relata  na  inicial  que  os

recorrentes SEBASTIÃO SANTOS DE JESUS e ROGÉRIO, no dia 24/05/2016,

distribuíram gratuitamente sorvetes no Hospital Municipal. Em outro ato ilícitos os

candidatos a prefeito FRANCO BUZINA juntamente com o candidato a vereador

ROGÉRIO ABRÃO foram  flagrados dentro  do  Posto  de  Saúde  da  Família,  no

Setor Arco Verde, em Anicuns/GO, no dia 25/08/2016, realizando entrega gratuita

de sorvetes de fabricação da família Buzina aos eleitores, seguido do anúncio de

sua candidatura ao cargo de prefeito da cidade.
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Os recorrentes sustentam que foram distribuídos sorvetes em

Anicuns/GO com a finalidade de  marketing,  a fim de incluir o produto por eles

produzido no mercado do Município, e não com pretensões políticas. Ponderam

ainda  que  as  filmagens  sobre  o  fato  não  registram  o  alegado  anúncio  das

candidaturas  de  FRANCO  NETO,  ROGÉRIO  MORAIS  ABRÃO  DE  PAULA E

SEBASTIÃO SANTOS DE JESUS.

Entretanto, a referida alegação é totalmente inverossímil e não

se sustenta ante as provas dos autos.

O flagra da distribuição gratuita de sorvetes a que se refere

o Ministério Público Eleitoral deu origem aos DVDs de fls. 100/101 e degravação

acostada à fl. 79.

As  imagens  do  DVD  acostado  à  fl.  100  são  irrefutáveis  e

registram que SEBASTIÃO SANTOS DE JESUS e ROGÉRIO ABRÃO realmente

estiveram  no  Hospital  Municipal  de  Anicuns/GO  e  promoveram  a  entrega  de

sorvetes.

Por  sua  vez,  a  referida  gravação  constante  do  DVD  é

reforçada  pelo  testemunho  de  DIOGO  LOUREDO  TELES  E  SILVA,  cujo

testemunho abaixo se transcreve:

“Que já viu o vídeo em que foi  filmado; que no hospital  não

vende  sorvete; que  estavam  distribuindo  sorvetes,  Tião  da

Ambulância, Rogério Abrão, Durval. (…) que na filmagem Tião

da  Ambulância,  Rogério  Abrão,  Durval,  Arcione,  distribuindo

sorvetes  e  prometendo  cestas  básicas  em  nome  de  Franco

Buzina; que recebeu sorvete do Tião da Ambulância que pediu

apoio  do  depoente  naquela  oportunidade;  (…)  que  quando

recebeu o sorvete foi lhe dito por Tão da Ambulância 'é muito

melhor estar com a gente, do que do lado que você está'. (…)
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que  as  pessoas  que  estavam  entregando  o  sorvete  pediam

apoio  político  para  Franco  Buzina,  bem  como  para  Tião  da

Ambulância  e  Rogério  Abrão  para  vereadores”.  (DIOGO

LOUREDO TELES E SILVA, atual diretor do Hospital, fl. 177-verso)

(grifamos)

De igual  forma,  os  DVDs de  fls.  100/101  demonstram que

FRANCO  NETO  e  ROGÉRIO  ABRÃO promoveram  pessoalmente,  no  dia

25/08/2016, em pleno período eleitoral de campanha, a entrega gratuita de sorvete

aos eleitores no PSF do Setor Arco Verde. 

O ato  foi filmado por FORLLAN DA SILVA TORRES, que foi

ouvido como testemunha às fls. 171/172, derivando a degravação de fl. 79, com

o seguinte conteúdo:

“FORLLAN – Tira a mão de mim, tira a mão de mim, tia mão de mim

FRANCO BUZINA – Pode filmar Forllan que eu não estou dando

com minha mão mesmo, eu não peguei em nenhum sorvete tá.

FORLLAN – Ta bom! Aproveita vai no Promotor e leva lá, ninguém

foi obrigado a pegar viu Forllan

FRANCO BUZINA – Ele acha que eu sou bobo de pegar em sorvete

pra entregar, aqui ó.

Veja-se  que  FRANCO  BUZINA  estava  pessoalmente  no

ambiente e travou diálogo com FORLLAN DA SILVA TORRES com o intuito de

insinuar que não pegou os sorvetes para entregar aos eleitores, e, por isso, não

havia cometido  ilícito.  Chegou até mesmo a  desdenhar do autor  da  gravação,

afirmando que deveria aproveitar e levar a gravação para o Promotor Eleitoral.
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FORLLAN DA SILVA TORRES testemunhou em juízo e relatou

que:

“Foi  o  próprio  depoente  que  fez  o  vídeo  no  PSF;  que  estavam

sendo  feitas  entregas  de  sorvetes;  que  como  trabalhou  na

prefeitura  o  pessoal  já  havia  falado  que  estava  acontecendo  a

entrega de sorvete; que passou em todos os PSFs e falou para que

avisassem se tivesse nova entrega de sorvete; que as embalagens

não contém logomarca; que família Buzina. (…)  que estavam no

PSF Rogério  Abrão,  Durval  e  Franco  Buzina;  que  reconhece

Franco como a pessoa que está presente na sala e é candidato

a prefeito; que reconhece Tião da Ambulância como candidato a

vereador;  que  Rogério  Abrão  tentou  tomar  o  celular  da  sua

mão; que Franco disse que não estava entregando sorvete com

suas próprias mãos e que poderia levar o vídeo até o Promotor ;

que Sebastião não estava no PSF, mas estava presente na entrega

de sorvete realizada no hospital; que Sebastião não trabalha na área

da saúde e não sabe o que ele estava fazendo no hospital;  que

entrega  do  sorvete  no  PSF  ocorreu  durante  a  campanha

eleitoral...” (fls. 171) (grifamos)

Veja-se que os argumentos dos recorrentes no sentido de que

estavam  realizando    marketing (em  pleno  período  eleitoral  de  campanha,

pessoalmente  por  candidatos)  em  relação  ao  sorvete  produzido  pela  família

Buzina são inconsistentes e inverossímeis, pois a testemunha afirma e as imagens

veiculados  nos  DVDs  confirmam  que  sequer  existia  nome  ou  logomarca  nas

embalagens de sorvete, os quais estavam sendo distribuídos aos eleitores. 

Portanto, acertada a sentença recorrida quando refutou esse

argumento inverossímel ao concluir que:

“A defesa alega que a distribuição de sorvetes não passou de uma

estratégia  de  marketing,  porém  essa  alegação  é  absolutamente
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inverossímil.  A  distribuição  de  amostra  grátis  de  um  produto  é

estratégia  de  publicidade  praticada  com  frequência  por  vários

fornecedores, porém é notório que essa distribuição se dá em locais

associados ao produto,  por  meio  de funcionários  uniformizados e

geralmente  relacionado  ao  produto  (pessoas  mais  jovens  para

produtos destinados aos mais jovens,  mulheres para os produtos

destinados a dona-de-casa) e em menores quantidades. No caso, a

suposta  estratégia  de  marketing  foi  realizada  por  meio  do

contato  de  dois  candidatos,  Franco Buzina  e  Rogério  Abrão,

sem nenhum tipo de uniforme, em locais que em nada remetem

ao consumo de sorvete (um hospital e um posto de saúde) e o

produto foi distribuído em embalagens grandes. É inimaginável

que o dono de uma fábrica de sorvete vá pessoalmente conhecer

sue cliente em vez de contratar pessoas para ficaram em estande

uniformizadas,  explicando  sobre  o  sorvete”.  (fls.  233-verso)

(grifamos)

Destarte, patente a prática do abuso de poder econômico revelado

também por esse fato.

6. Da possibilidade da prática de atos de abuso do poder econômico antes

do início da campanha eleitoral

A ocorrência das festas no final do ano de 2015, ano anterior

ao  da  eleição,  e  dos  demais  atos  praticado  no  ano  de  2016,  mas  antes  de

deflagrada  a  campanha  eleitoral  não  consistem  em  circunstâncias  aptas  a

descaracterizar o ilícito. O relevante na situação é a realização de vultosos gastos

e a ostensiva promoção dos nomes dos recorrentes FRANCO NETO, ROGÉRIO

ABRÃO e SEBASTIÃO SANTOS DE JESUS levados a efeito na esteira das datas

comemorativas da família, na distribuição de cestas, no fornecimento de consultas

médicas gratuitas e distribuição de sorvetes. 
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Nesse sentido, confira-se precedentes do TSE, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO.

AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.  ABUSO  DO

PODER  POLÍTICO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  PROVIMENTO.  1.

Consoante  a  jurisprudência  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,

inexiste óbice a que o abuso de poder seja reconhecido com

base em condutas praticadas ainda antes do pedido de registro

de candidatura ou do início  do período eleitoral. (...)” (TSE -

AgR-AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 51475 –

itaboraí/RJ,  Acórdão  de  28/04/2015,  Relator(a)  Min.  MARIA

THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Relator(a) designado(a) Min.

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE - Diário de justiça eletrônico,

Tomo 103, Data 02/06/2015, Página 50) (grifamos)

“(...)  2.   Fatos  anteriores  ao  registro  de  candidatura  podem

configurar  uso  indevido  dos  meios  de  comunicação  social,

visto  que  compete  à  Justiça  Eleitoral  zelar  pela  lisura  das

eleições. Precedentes. (...)” (TSE - Recurso Ordinário nº 938324,

Acórdão de 31/05/2011, Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI,

Publicação:  DJE  -  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  Data  01/08/2011,

Página 231/232)

“AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.

PRELIMINARES  REJEITADAS.  ABUSO  DE  PODER  E   USO

INDEVIDO  DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.  CONFIGURAÇÃO.

AÇÃO  JULGADA  APÓS  AS  ELEIÇÕES.  CASSAÇÃO  DE

REGISTRO  E  INELEGIBILIDADE.  POSSIBILIDADE.  RECURSO

DESPROVIDO. (…)  4. A ação de investigação judicial  eleitoral

constitui  instrumento  idôneo  à  apuração  de  atos  abusivos,

ainda que anteriores ao registro de candidatura. Precedentes.

(...)”  (TSE -  Recurso Ordinário  nº  1362,  Acórdão de 12/02/2009,

Relator(a) Min. JOSÉ GERARDO GROSSI, Relator(a) designado(a)

Min.  CARLOS  AUGUSTO  AYRES  DE  FREITAS  BRITTO,
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Publicação:  DJE  -  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  Volume  -,  Tomo

66/2009, Data 06/04/2009, Página 45)

Destarte, tem-se que o abuso de poder econômico pode se

caracterizar mediante fatos ocorridos antes do registro de candidatura, sendo a

AIJE instrumento idôneo para seu sancionamento.

7. Da responsabilidade dos recorrentes

A condenação imposta aos recorrentes foi correta sob o ponto

de vista das suas participações nos atos de abuso do poder econômico. 

Com efeito, infere-se, de todo a análise acima explicitada, que

o candidato a prefeito FRANCO NETO, na condição de candidato majoritário e

filho  do  idealizador  dos atos  ilícitos  (do  clã  Buzina),  participou diretamente  de

todos os ilícitos verificados (festas, distribuição de cestas básicas, realização de

consultas  médicas,  distribuição  de  sorvetes),  sendo  também  o  principal

beneficiário dos atos ilícitos. Portanto, patente sua responsabilidade pelos ilícitos.

Já  o  candidato  a  vereador  ROGÉRIO MORAIS ABRÃO DE

PAULA teve o seu nome vinculado às festas (cartazes de fls.  25, 28, 31), não

sendo crível seu não conhecimento em relação a esse fato, sendo que participou

ativamente e diretamente da distribuição de cestas básicas e de sorvetes, tanto no

Hospital  Municipal  de  Anicuns/GO,  quanto  no PSF,  razão pela  qual  também  é

responsável pelos atos de abuso do poder econômico.

Por último, o candidato a vereador SEBASTIÃO SANTOS DE

JESUS,  o  Tião  da  Ambulância,  esteve  pessoalmente  e  participou  no  ato  de

entrega de sorvetes no Hospital Municipal de Anicuns/GO.
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8. Da gravidade das condutas praticadas

Apesar de não se ter valores monetários definidos, tendo em

vista que as condutas foram praticadas de forma sub-reptícia, observando-as sob

a perspectiva do abuso do poder, nota-se que houve o patrocínio de quatro festas

para  a  população,  nas  quais  foram distribuídas  bebidas  e  comidas,  shows de

diversas duplas sertanejas, bem como sorteios de motocicleta e eletrodomésticos.

Teve, ainda, o assistencialismo representado pela distribuição de cestas básicas,

sorvetes e fornecimento de consultas medicas à população. 

A sentença, por sua vez, estimou que o custo de todas essas

benesses  excederam  facilmente  o  limite  máximo  de  gastos  declarados  pela

campanha majoritária de FRANCO NETO cujo valor foi de R$ 160.767,63 (cento e

sessenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).

De qualquer sorte, independentemente do custo financeiro dos

atos ilícitos, o que revela notar é que os atos praticados são graves e possuem

capacidade  de  afetar  a  normalidade  do  pleito  eleitoral,  notadamente

considerando-se  que  Anicuns/GO  trata-se  de  pequena  cidade  do  interior

goiano.

Com efeito, especialmente quando analisados em conjunto,

tem-se  que a  distribuição de  benesses  gratuitas  aos  eleitores (festas  com

shows e distribuição de brindes caros, sorvetes, consultas médicas, etc) com a

nítida finalidade eleitoreira, e participação de pré-candidatos/candidatos, possui

gravidade suficiente para afetar a lisura e a normalidade do pleito eleitoral, e

gerar um  potencial  desequilíbrio ilícito,  Assim, nos termos da inteligência do

inciso XVI do art. 22 da LC 64/90.1

1 “Art.  22.  (…)  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.” 
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Destarte, evidente que as diversas condutas praticadas pelos

recorrentes enquadram-se como abuso do poder econômico e  revestem se  da

gravidade a que faz referência o .

9. Conclusão

Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se

pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.

Goiânia, 06 de dezembro de 2016.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
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