
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

Protocolos nºs 175.845/2016 e 124.163/2016

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO GOIÁS

RECURSOS ELEITORAIS Nºs 835-47.2016.6.09.0008 e 477-82. 2016.6.09.0008

Recorrentes :  ROBSON LUIZ FERREIRA GOMES

                         RONY FELIX RODOVALHO

                         LUIZ FERREIRA GOMES

                         AGNALDO ANTÔNIO BENTO

Recorridos  :  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

                        LAIS SEBASTIÃO CÂNDIDO NETO

                        DEMOCRATAS – DEM

Relator        : JUIZ FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES

ELEIÇÕES  2016.  RECURSOS  ELEITORAIS.  AÇÕES  DE
INVESTIGAÇÕES JUDICIAIS ELEITORAIS. PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO,
CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DISTRIBUIÇÃO DE TERRENOS E
MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO.  USO  DE  PROGRAMA
SOCIAL  DO  MUNICÍPIO.  PROMOÇÃO  EM  FAVOR  DE
CANDIDATURAS  E  EXPRESSOS  PEDIDOS  DE  VOTOS.
GRAVIDADE  SUFICIENTE  PARA AFETAR  A LISURA E  A
NORMALIDADE  DO  PLEITO  ELEITORAL  E,  INCLUSIVE,
GERAR  UM  POTENCIAL  DESEQUILÍBRIO.  PROVAS
ROBUSTAS  E  CONTUNDENTES.  ILÍCITOS
CARACTERIZADOS.  PARECER  PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS ELEITORAIS.
1.  Ajuizadas  duas  ações  de  investigações  judiciais
eleitorais  conexas  pela  causa  de  pedir  deve  haver  a
reunião  dos  processos  para  julgamento  conjunto,  ainda
que se econcontrem em fase recursal, nos termos do art.
55, § 3º, do CPC.
2. Não se decreta a nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, quando esta, apesar de concisa, expôs as
provas  e  as  razões  que  formaram  o  convencimento  do
magistrado, atendendo às exigências do artigo 93, IX, da
CF/88.
3.  É  lícita  a  prova  colhida  em  sede  de  procedimento
preparatório eleitoral realizado pelo MPE. Precedentes do
TSE.
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4.  Não  há  que  se  falar  em  cerceamento  de  defesa  ou
nulidade  do  laudo  pericial  quando  as  partes  tiveram  a
oportunidade  de  se  manifestar  sobre  ele;  bem  como
referido  laudo  não  foi  utilizado  para  fundamentar  a
sentença.
5.  O  conjunto  probatório,  formado  por  provas
testemunhais  e  materiais,  revela  que  os
investigados/recorrentes,  valendo-se dos seus cargos na
esfera  administrativa  municipal,  doaram  terrenos  e
materiais  de  construção  a  eleitores,  acompanhado  de
expressos pedidos de votos e de colocação de cartazes de
propaganda  eleitoral  nos  imóveis  que  estavam  sendo
construídos,  restando  caracterizados  o  abuso  do  poder
político/autoridade, captação ilícita de sufrágio e conduta
vedada a agentes públicos em campanha eleitoral.
6.  Inequívoca  a  gravidade  dos  fatos  imputados  e
comprovados, os quais são aptos a ensejarem a cassação
dos diplomas dos damandos eleitos, a imposição de multa
e a declaração de inelegibilidade.
7.  Parecer  pelo  conhecimento  e  provimento  parcial  dos
recursos  eleitorais  apenas  para  afastar  a  sanção  de
inelegibilidade  imposta  ao  vice-prefeito,  mantendo-se  as
sentenças quanto às demais condenações.

1. RELATÓRIO

Cuidam  os  autos  de  recursos  eleitorais  interpostos  por

ROBSON  LUIZ  FERREIRA  GOMES,  RONY  FELIX  RODOVALHO,

LUIZ  FERREIRA GOMES  (prefeito,  vice-prefeito  e  vereador,  respectivamente,

eleitos por Davinópolis/GO no pleito de 2016)  e AGNALDO ANTÔNIO BENTO,

em face de sentença proferida pelo juízo da 8ª Zona Eleitoral que, ao apreciar as

ações  de  investigação  judicial  eleitoral  Protocolos  nºs  175.845/2016  e

124.163/2016 imputando a prática de condutas vedadas a agentes públicos em

campanha eleitoral,  abuso do poder político/autoridadade e captação ilícita de

sufrágio, propostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, LAIS SEBASTIÃO

CÂNDIDO NETO e DEMOCRATAS – DEM, em desfavor dos recorrentes, julgou

a AIJE protocolo nº 175.845/2016 procedente e decretou a inelegibilidade dos

quatro demandados, impôs as sanções de cassação dos diplomas e pagamento
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de multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais)

aos três candidatos eleitos;  bem como impôs multa no valor de R$ 26.602,50

(vinte  e  seis  mil,  seiscentos  e  dois  reais  e  cinquenta  centavos)  a  AGNALDO

ANTÔNIO BENTO.

Julgou procedente também a AIJE protocolo nº 124.163/2016

para aplicar aos três investigados as sanções de cassação dos diplomas, multa

no  valor  de  R$  53.205,00  (cinquenta  e  três  mil  e  duzentos  e  cinco  reais)  e

declarou-os inelegíveis pelo período de oito anos.

Em  razões  recursais  acostadas  às  fls.  1.609/1.671  (AIJE

protocolo nº 175.845/2016) e fls. 3.332/3.381 (AIJE protocolo nº 124.163/2016),

os recorrentes alegam, preliminarmente: a) nulidade das sentenças por ausência

de fundamentação;  b) ilegalidade do uso do PPE pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

ELEITORAL;  c) cerceamento  de  defesa/nulidade  do  laudo  pericial  de  fls.

1451/1471 (vol. 6 da AIJE nº 175.845/2016).

No  mérito,  tacham  a  prova  testemunhal  de  pré-fabricada,

artificialmente,  construída  e  contraditória  em  alguns  pontos.  Afirma  que  esta

prova é insuficiente, nos termos do art. 368-A do Código Eleitoral, para que sejam

condenados a perda dos seus mandatos eletivos.

No que diz  respeito  à  prova documental  asseveram que as

notas  fiscais  apreendidas  na  FM  Material  de  Construção,  na  cidade  de

Catalão/GO, constatam que os materiais de construção adquiridos estão dentro

daquilo que foi estabelecido na licitação juntada ao Volume 5 dos autos protocolo

nº 175.845/2016.

Sustentam  a  inexistência  da  conduta  vedada,  da  captação

ilícita de sufrágio e do abuso do poder econômico, sob o argumento de que a

doação de materiais de construção decorreu de programa social previsto na Lei
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Municipal  nº  639/2013,  realizado  através  do  Convênio  do  Município  de

Davinópolis/GO com a AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A  –  AGEHAB),

celebrada através do processo nº 1483/2014 e Convênio nº 2015.0100.0119, em

execução desde o ano de 2014.

Pontuam,  que,  caso  fossem  verídicas  as  imputações

formuladas na inicial, teria que ser provada a gravidade e a potencialidade dos

atos de abuso do poder político/econômico para influenciarem no resultado do

pleito, nos termos da jurisprudência do TSE.

Formulam, ao final, os seguintes pedidos:

a) suspensão do julgamento da contenda dos presentes autos,

nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até decisão final da

ADI 4352, em trâmite no STF;

b) cassação das sentenças de primeiro grau ante a ausência

de fundamentação, devolvendo os autos à instância de origem para a prolação de

novas decisões;

c) reconhecimento da imprestabilidade e nulidade das provas

carreadas  aos  autos  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL  na  AIJE  nº

175.845/2016,  por  meio  do  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE),  por

manifesta violação ao art. 105-A da Lei das e Eleições;

d) a cassação da sentença (AIJE protocolo  nº 175.845/2016)

por ausência de intimação da parte para manifestar em relação ao laudo pericial

de fls. 1451/1471 (vol. 6 da AIJE nº 175.845/2016) e pela sua imprestabilidade,

por ausência de expertise dos peritos indicados; bem como pela impossibilidade

de a Polícia Civil realizar perícia oficial, nos termos da sua Lei Orgânica;
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No mérito,  postulam seja reformada a  sentença  a quo para

reconhecer que não houve a captação ilícita de sufrágio,  a conduta vedada e

abuso do poder, e, consequente, julgar improcedentes os pedidos formulados nas

peças iniciais.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO às fls.  1.677/1.690

da AIJE protocolo nº 175.845/2016 nas quais rechaça as preliminares e pugna

pela manutenção da sentença a quo.

LAIS  SEBASTIÃO  CÂNDIDO  NETO  e

DEMOCRATAS – DEM apresentam contrarrazões às fls. 3.388/3.408 dos autos

da  AIJE  protocolo  nº  124.163/2016  rebatendo,  inicialmente,  a  preliminar  de

nulidade por ausência de fundamentação. Em seguida, sustentam a existência

dos ilícitos reconhecidos na sentença e requerem a condenação dos recorrentes

por litigância de má-fé.

Recebidos  neste  E.  Tribunal  Regional  Eleitoral,  os  autos

vieram com vista à Procuradoria Regional Eleitoral. 

É o relatório.

Os recursos são próprios, tempestivos e preenchem os demais

pressupostos de admissibilidade, merecendo, portanto, serem conhecidos.

2. - DAS PRELIMINARES

2.1.- DA CONEXÃO

Nota-se  a  existência  de  conexão  entre  a  AIJE proposta  por

LAIS  SEBASTIÃO  CÂNDIDO  NETO  e  DEMOCRATAS  –  DEM (protocolo

124.163/2016) e a de autoria do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (protocolo
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nº  175.845/2016),  porquanto  possuem causa de pedir  comum,  quais  sejam a

doação  de  lotes  de  terras  e  de  materiais  de  construção  a  eleitores  de

Davinópolis/GO.

Nesse passo,  é cabível a  reunião das sobreditas ações para

julgamento conjunto, ainda que na fase recursal. Isso, para que  os atos ilícitos

(causas de pedir) de ambas as ações sejam analisados conjuntamente.

Com efeito, dispõe o art. 55 do CPC que “reputam-se conexas

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” No

caso, a  conexão se justificaria para que os fatos sejam analisados e julgados

como  uma  única  causa  de  pedir  em  relação  aos  autores  e  candidatos

beneficiários.  Nesse  ponto,  ressalte-se  que  ainda  que  a  obrigatoriedade  da

reunião  das  ações  ocorra  apenas  no  primeiro  grau,  antes  da  prolação  de

sentença  (§  1º),  não  há  óbice  para  sua  reunião  facultativa  na  fase  recursal,

inclusive para se evitar julgamentos conflitantes (§ 3º).

Além do Código de Processo Civil,  a reunião dos processos

para  julgamento  conjunto  encontra  suporte  também  no  art.  96-B  da  Lei  das

Eleições, quando disciplina que: “Serão reunidas para julgamento comum as ações

eleitorais  propostas por partes diversas sobre o mesmo fato,  sendo competente para

apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira”.

Mais  ainda,  a  reunião  dos  processos  é  favorável  aos

investigados na medida em que evitará o bis in idem das condenações que lhes

foram  impostas,  haja  vista  que  o  Juiz  a  quo aplicou  em  cada  uma  das

investigações  judiciais  eleitorais  as  sanções  de  cassação  dos  diplomas,

inelegibilidade e multa, quando os fatos são os mesmos.

2.2. – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADES NAS SENTENÇAS   A QUO
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Alegam  os  recorrentes,  inicialmente,  que  as  sentenças  são

nulas, sob o argumento da ausência de fundamentação, no tocante as sanções

previstas nos arts. 41-A e 73 da Lei das Eleições.

Porém,  as  sentenças  apesar  de  se  mostrarem  bastante

concisas na análise de mérito, expuseram as provas dos autos e as razões que

motivaram o Juízo Eleitoral  a quo a concluir pela procedência dos pedidos da

deduzidos nas peças iniciais das AIJEs. Com efeito, sobre o tema questionado

confira-se trechos da fundamentação delineada na sentença proferida na AIJE nº

175.845/2016, verbis:

“Quanto às condutas do art. 41-A e art. 73, IV § § 5º e 10 da Lei nº

9.504/97  as transcrições  e trechos  de depoimentos  gravados  das

testemunhas  inquiridas  não  infirmam  a  farta  documentação,  pelo

contrário,  a  corrobora,  incorrendo  os  réus  em  captação  ilícita  de

sufrágio e conduta vedada por incontroverso abuso de poder político

cujo  liame  subjetivo  é  irrefutável  embora  seus  patronos  tentem

desqualificar os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e

da  ampla  defesa  reputando-os  indiretos  (de  ouvir  dizer),

excessivamente  uniformes/repetitivos,  questionando

injustificadamente  suposta  falta  de  isenção  e  credibilidade,

acoimando de  injusto e imoral  a condução da presente ação que

visa  apenas  desgastar  a  imagem  do  representado  perante  a

sociedade,  em uma tentativa  vã de acusá-lo de algo que sequer

detém conhecimento”.

(…)

Destarte,  só  aparente  a  legalidade  das  doações  de  material  de

construção  e  das  promessas  de  regularização  de  lotes  havendo

prova cabal (e não indícios e/ou meras presunções) de odiosa, de

escancarada  captação  ilícita  de  sufrágio,  abuso  do  poder

econômico, mediante concessão de benesses específicas em troca

de votos e de ostensivo apoio político com material de campanha, às
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custas  do  suor  do  contribuinte  a  exigir  exemplar  excepcional

intervenção do Estado-juiz e sancionamento proporcional ao grave

comprometimento da manifestação da vontade popular inerente ao

regime democrático independentemente de iniciada a regularização

fundiária por meio de lei autorizando a cessão de direito real de uso

de terras da municipalidade durante a gestão do ex-prefeito Darci

Rosa cujo mandato  encerrou em dezembro de 2012 não estando

tais  condutas  dentre  as  funções  inerentes  ao  cargo  de  vereador

além de indissociável a figura do agente público e gestor com as de

candidatos  a  reeleição  não  lhes  favorecendo  em  absolutamente

nada a existência de programa social autorizado por lei, de critérios,

de  exigências,  de  contrapartidas,  de  formalidades  (licitações;

contratos etc) exatamente por deles se valerem para proveito próprio

e das respectivas candidaturas.

Não remanesce dúvida que o prefeito candidato a reeleição tratou

pessoalmente com os eleitores Valdo Felipe do Nascimento, Hélio

Moreira Neto, Lidiana Aparecida Machado e Divino Heleno da Silva

aos quais foram doados materiais de construção e dois terrenos a

esse  último  em  troca  de  apoio  político  para  quem  Luiz  Ferreira

Gomes  também  prometeu  legalizá-los,  mediante  apoio  e  voto

atuando Agnaldo Antônio Bento, de modo determinante e com liame

subjetivo, para a distribuição indiscriminada a eleitores da pequena

Davinópolis de dádivas provenientes recursos públicos que deveriam

se  destinar  a  benefícios  sociais  cuja  abundância  pelo  expressivo

número  de  notas  fiscais  revela  comunhão  de  interesses

especificamente  eleitoreiro  para  vencerem  as  ELEIÇÕES  2016,

alcançando tal desiderato Robson Luiz da Silva gomes, Rony Félix

Rodovalho e Luiz Ferreira Gomes acarretando flagrante desequilíbrio

na disputa embora estabeleça o art. 22, XVI da LC 64/90 que para a

configuração do abuso do poder típico de 'clientelismos' para cooptar

apoio político e açambarcar eleitores venais não mais se considera a

potencialidade  de  alterar  o  resultado  da  eleição,  mas  apenas  a

gravidade das circunstâncias que o caracterizam, entendimento esse
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já  consolidado  no  âmbito  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  (fls.

1.600/1.602)

De igual modo, a sentença lançada na AIJE nº 124.163/2016

registrou os seguintes fundamentos:

“Os autores propuseram a presente ação, cujo rito e consequências

estabelecem o art. 1º , I, “d” e “h” e arts. 19, parágrafo único e art.

22, XIV da LC nº 64/90 por abuso do poder político/econômico que

não exige potencialidade de alterar  o resultado das eleições,  mas

apenas a gravidade das circunstâncias a teor do art. 22, XVI da LC

64/90  para  benefício  da  candidatura  a  reeleição  do  prefeito  de

Davinópolis e dos candidatos eleitos aos cargos de vice-prefeito e

vereador, mediante a promessa e entrega de dádivas a eleitores em

troca  de  voto  que  comprometeu  sobremaneira  a  igualdade  de

oportunidades entre os concorrentes e os princípios republicano e da

democracia representativa, do voto livre e do mandato autêntico. 

Segundo  transcrições  de  trechos  de  depoimentos  gravados  das

testemunhas  inquiridas  (Jacob  Alexandre  da  Silva;  Wender  Dias

Machado Rodrigues; Wile Robson Canedo; Gilberto Papani; Carlos

Alberto Ferreira Fonseca;  João José Rodovalho;  Gilmar Rodrigues

da  Silveira  e  Cristiana  Gomes  Silva)  corroborados  por  farta

documentação, configuradas as condutas do art. 41-A e art. 73, IV,

§§ 5º e 10 da Lei nº 9.504/97 de captação ilícita de sufrágio por meio

de incontroverso abuso de poder político cujo liame subjetivo durante

o período eleitoral é irrefutável embora os patronos dos réus tentam,

sem  êxito,  desqualificar  os  testemunhos  colhidos  sob  o  crivo  do

contraditório  e  da  ampla  defesa  considerando-os  carecedores  de

valoração  por  falta  de  isenção  e  credibilidade  porque  “pré-

fabricados”; “preparados”; excessivamente uniformes e repetitivos”.

(…) Destarte, só aparente a legalidade das doações havendo prova

cabal  (e  não  indícios  e/ou  meras  presunções)  de  odiosa,  de

escancarada captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico
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a  exemplo  da  entrega  por  um  funcionário  do  Município  de

Davinópolis, em trator do Pronaf, de materiais de construção na casa

construída  para  Divino  Heleno  que  Jabob  Alexandre  da  Silva

presenciou,  assim  como  a  promessa  feita  por  LUIZ  FERREIRA

GOMES de falar com o prefeito ROBSON LUIZ DA SILVA GOMES

para lhe doar dois lotes e também a entrega de um mil reais pelo

secretário  Agnaldo  Bento  ao  pedreiro  que  construía  a  casa  do

vizinho  de  Heleno  de  nome  Valdo  e  aludido  secretário  quem

autorizou a empresa FM a entrega de materiais na casa de Divino

Heleno inexistindo dúvida, mínima que seja, sobre a construção de

baias  em  área  pública  e  expressiva  movimentação  de  tratores  e

caminhões  transportando  materiais  de  construção  entregues  para

eleitores obviamente em troca de votos não havendo registro idôneo

de execução  de obras  públicas  a justificá-las,  mormente  nos dez

dias que antecederam ao pleito conforme esclareceu Wile Robson

Canedo se valendo os réus da concessão de benesses às custas do

suor  do contribuinte  a exigir  exemplar  excepcional  intervenção do

Estado-juiz  e  sancionamento  proporcional  ao  grave

comprometimento da manifestação da vontade popular inerente ao

regime democrático de direito não estando tais condutas dentre as

funções de agentes públicos, não lhes favorecendo a existência de

programa  sociais  e  convênios  autorizados  por  lei  exatamente  por

deles se valer para proveito próprio e das respectivas candidaturas

atuando os três, de modo determinante e com liame subjetivo, para a

distribuição  indiscriminada  a  eleitores  da  pequena  Davinópolis  de

dádivas provenientes de recursos públicos que deveriam se destinar

a  benefícios  sociais  cuja  abundância  pelo  expressivo  número  de

notas  fiscais  revela  comunhão  de  interesse  exclusivamente

eleitoreiro para vencerem as ELEIÇÕES 2016 acarretando flagrante

desequilíbrio na disputa”. (fls. 3.323/3.325)

Assim, não há que se falar em nulidade em face das sentenças

que adotaram fundamentações concisas, haja vista que indicados os motivos de

_________________________________________________________________________
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

10

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


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

convencimento do magistrado, com atendimento ao disposto no art.  93, IX, da

Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, confira-se precedentes do TSE e do TRE/GO,

verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMITÊ

FINANCEIRO  DE  PARTIDO  POLÍTICO.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS

RELATIVAS  ÀS  ELEIÇÕES  DE  2006.  MATÉRIA  ADMINISTRATIVA.

INVIABILIDADE  DE  RECURSO  ESPECIAL.  PRECEDENTES.

DECISÃO  AGRAVADA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.

ALEGAÇÃO  IMPROCEDENTE.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE

NEGA  PROVIMENTO.  (…)  2.  A  fundamentação  concisa  das

decisões  judiciais,  desde  que  indicados  os  motivos  de

convencimento  do  magistrado,  não  ofende  o  art.  93,  IX,  da

Constituição  Federal.” (TSE  -  Agravo  de  Instrumento  nº  9168,

Acórdão,  Relator(a)  Min.  Joaquim  Benedito  Barbosa  Gomes,

Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/10/2008, Página

14) (grifamos)

“AGRAVO REGIMENTAL  EM RECURSO ELEITORAL.  PRESTAÇÃO

DE CONTAS. ELEIÇÕES 2012. INTERESSE JURÍDICO RECURSAL.

RECONHECIMENTO.  PRELIMINAR  DE NULIDADE  DA SENTENÇA.

REJEITADA.  EMISSÃO  DE  CHEQUES  NOMINAIS.  ATENDIMENTO

AO DISPOSTO NO §1° DO ART. 30 DA RES. TSE N° 23.376/2012.

RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  (…)  2  -  Não  há  falar  em

nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando, a

decisão proferida,  embora concisa,  obedece satisfatoriamente às

disposições  do  art.  458  do  CPC,  que  estabelecem  requisitos

mínimos a serem observados pela autoridade sentenciante. (…) 4 -

Recurso conhecido e provido”.  (TRE/GO - RECURSO ELEITORAL n

37184,  ACÓRDÃO  n  13854  de  10/06/2013,  Relator(a)  WILSON

SAFATLE FAIAD, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 112, Data

13/06/2013, Página 3 ) (grifamos)
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Ademais, ainda que fosse o caso de se reconhecer a nulidade

da sentença,  in casu, seria aplicada a teoria da causa madura, nos termos do

art. 1.013, § 3º, IV, do Novo CPC, verbis:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria

impugnada.

(...)

§  3º  Se o  processo estiver  em condições  de  imediato  julgamento,  o

tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Destarte, seja pela rejeição da preliminar ou pela aplicação da

causa madura, deverá esse colendo TRE/GO analisar o mérito da demanda.

2.3.  - NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM SEDE DE PROCEDIMENTO

DADO PELO ART. 105-A DA LEI DAS ELEIÇÕES

As provas colhidas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

se deram no âmbito de procedimento preparatório eleitoral destinado a apuração

dos  fatos  apontados  pelo  Parquet,  seguindo  todas  as  disposições  legais

previstas.

Com efeito,  o  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE)  foi

regulamentado  pelo  Procurador-Geral  Eleitoral  inicialmente  pela  Portaria

PGR/MPF nº  499,  de 21 de agosto  de 2014,  e,  posteriormente,  pela Portaria

PGR/MPF nº 692, de 19 de agosto de 2016, nos termos do disposto nos arts. 7º,

inciso I, 26, inciso XIII, e 75 da Lei Complementar nº 75/93, e do art. 24, inciso

VIII,  da Lei  nº  4.737/65 (Código Eleitoral),  bem como do art.  105-A da Lei  nº

9.504/97,  em  consonância  com  a  interpretação  do  TSE  sobre  esse  último

dispositivo legal.
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Nesse contexto,  o Procedimento Preparatório Eleitoral  (PPE)

foi  regulamentado como procedimento  administrativo adequado e transparente

para a condução de apurações de ilícitos cíveis eleitorais, de modo a subsidiar a

atuação do Ministério Público Eleitoral, nos termos dos arts. 127 e 129, incisos III

e VI, da Constituição Federal1.

Destarte, são válidas as provas colhidas pelo Ministério Público

Eleitoral  em sede  de Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE),  instaurado  e

conduzido para apurar a existência de eventual ilícito eleitoral, haja vista que o

art. 105-A da Lei nº 9.504/97 deve ser interpretado em consonância com os arts.

127 e 129, incisos III e VI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES  2014.

DEPUTADA  ESTADUAL.  REPRESENTAÇÃO.  ARRECADAÇÃO  E

GASTOS  ILÍCITOS  DE  RECURSOS  DE  CAMPANHA.

PROCEDIMENTO  PREPARATÓRIO  ELEITORAL  (PPE).  ART.  105-A

DA LEI 9.504/97. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.

RETORNO DOS AUTOS.  DESPROVIMENTO. 1.  Autos  recebidos  no

gabinete em 27.9.2016. 2. O art. 105-A da Lei 9.504/97 - que veda na

seara eleitoral adoção de procedimentos contidos na Lei 7.347/85 -

deve  ser  interpretado  conforme  o  art.  127  da  CF/88,  no  qual  se

atribui  ao  Ministério  Público  prerrogativa  de  defesa  da  ordem

jurídica, do regime democrático e de interesses sociais individuais

indisponíveis, e o art. 129, III, que prevê inquérito civil e ação civil

1 Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do
Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses
sociais e individuais indisponíveis. 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
(…)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
(…)
VI  -  expedir  notificações  nos  procedimentos  administrativos  de  sua  competência,  requisitando
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;  
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pública para proteger interesses difusos e coletivos. Precedentes.

3.  A instauração  de  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE)  é

lícita e não ofende dispositivos legais e constitucionais. (...) 5. A

suposta deficiência do recurso especial do Ministério Público no

tocante à alegação de dissídio é irrelevante no caso, tendo em vista

que o provimento também ocorreu por afronta ao art. 129 da CF/88.

6. Agravo regimental desprovido”. 

(TSE - AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral

nº 2229 – teresina/PI Acórdão de 04/10/2016, Relator(a) Min. ANTONIO

HERMAN  DE  VASCONCELLOS  E  BENJAMIN,  DJE  de  04/11/2016,

Página 173) (grifamos)

Na mesma esteira, confira-se: AgR-REspe nº 129055, rel. Min.

ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, DJE de 30/09/2016, p.

30; AgR-REspe nº 7958, rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO,

DJE de 14/10/2016, p. 337/338; AgR-RO nº 800676, rel. Min. MARIA THEREZA

ROCHA DE ASSIS MOURA, DJE de 09/06/2016, p. 47/48; REspe nº 54588, rel.

Min.  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 04/11/2015,  p.  15,  dentre vários

outros.

Assim, deve ser rejeitada a preliminar.

2.4. CERCEAMENTO DE DEFESA/NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Em uma terceira preliminar, os recorrentes aduzem a nulidade

do Laudo Pericial de fls. 1.451/1.471 (vol. 6 da AIJE nº 175.845/2016) realizado

no computador apreendido na Cerâmica São Bento. Alegam, para tanto, que não

foram cientificados do ato, conforme art.  474 e 477, § 1º, do CPC; bem como

ausência de expertise dos peritos indicados e pela impossibilidade de a Polícia

Civil realizar perícia oficial, nos termos da sua Lei Orgânica.
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Referidos questionamentos foram analisados com percuciência

pelo  douto  representante  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL  nas

contrarrazões ao presente recurso, ocasião em que pontuou:

“Do  mesmo  modo  não houve  o  arguido  cerceamento  de

defesa/nulidade do laudo pericial.

Denota-se que o referido laudo foi juntado às fls. 1.454/1.471, antes

da audiência de instrução, tendo os recorrentes oportunidade de se

manifestarem  não  só sobre  o  referido  exame pericial,  mas  sobre

todas as provas constantes dos autos, quando das alegações finais.

Entretanto, nada arguiram sobre o teor da perícia.

Com efeito,  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  foram  devidamente

assegurados nos autos.

Observa-se que a tentativa dos recorrentes de verem declarada a

nulidade do laudo, afirmando a imprestabilidade do documento resta

infrutífera.

O  exame realizado  na  CPU apreendida  limitou-se a  averiguar  os

arquivos existentes no computador, realizando busca e exploração

de aquivos eletronicamente  armazenados  no Disco  por  palavras-

chave,  bem  como  identificação  visual do  conteúdo  eletrônico

relacionado à venda de material de construção para a Prefeitura

Municipal  de  Davinópolis,  não  se  fazendo  qualquer  juízo  de

valor das informações contidas nos mesmo.

Trata-se de documento  público que foi  elaborado por  dois  peritos

nomeados  para  o  ato  e  compromissados  pela  autoridade  policial,

constituindo  elemento  probatório  colhido  no  procedimento

preparatório  eleitoral,  resultante  da busca  e apreensão  autorizada

pelo Juiz Eleitoral para instruir o referido procedimento extrajudicial.
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Acrescente-se, por outro lado, que a sentença objurgada não faz

qualquer menção ao laudo questionado, fundando-se a decisão

judicial nas provas testemunhais e no vasto acervo probatório

juntado aos autos, que tornaram inarredável a conclusão pelo

abuso do poder e captação ilícita de sufrágio em benefício das

candidaturas  dos três primeiros  réus,  com participação efetiva  do

quarto réu”. (fl. 1.683) (grifamos)

Coerentes  os  argumentos  expendidos  pelo  MINISTÉRIO

PÚBLICO ELEITORAL. Os recorrentes tiveram a fase das alegações finais para

se  pronunciarem sobre  o  conjunto  probatório,  inclusive  aludido  laudo  pericial,

todavia não o fizeram. Importante destacar também que a sentença não se valeu

do  laudo  pericial  e  suas  conclusões  para  julgar  procedente  a  AIJE,  restando

escudada nos depoimentos testemunhais e demais provas carreadas aos autos.

Assim, se a sentença não se fundamentou no laudo pericial em

discussão  para  impor  as  condenações  questionadas,  não  houve  prejuízo  aos

recorrentes, e por conseguinte, não há que se falar em cerceamento de defesa e

nulidade.

3.- DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, temos que na AIJE protocolo nº

124.163/2016 os autores imputaram aos recorrentes ROBSON LUIZ DA SILVA

GOMES, RONY FELIX RODOVALHO e LUIZ FERREIRA GOMES a doação de

lotes  e  casas  a  eleitores  e  a  doação  de  uma  área  em gleba  de  terras,  aos

proprietários de equinos, para a construção de baias.

Por  sua  vez  na  AIJE  nº  175.845/2016,  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO  ELEITORAL  atribui  a  ROBSON  LUIZ  FERREIRA  GOMES,

RONY  FELIX  RODOVALHO,  LUIZ  FERREIRA  GOMES  e

AGNALDO ANTÔNIO BENTO as seguintes condutas:
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“Ademais,  ao  menos  em  relação  aos  eleitores  Valdo  Felipe  do

Nascimento,  Hélio  Moreira  Neto,  Lidiana  Aparecida  Machado  e

Divino  Heleno  da  Silva,  houve  a  atuação  direta  do  representado

Robson,  ao  doar  materiais  de  construção  e  dois  terrenos  (para

Divino Heleno) em troca de apoio nas eleições de 2016, restando

clara  a  conduta  do  artigo  41-A,  da  Lei  das  Eleições  (Lei  nº

9.504/97)”. (fl. 08)

As  sentenças  proferidas  em  ambos  os  processos

reconheceram todos esses atos ilícitos e impuseram aos recorrentes as sanções

de cassação dos diplomas, inelegibilidade e multa pecuniária. 

Os ilícitos reconhecidos nas sentenças serão analisados um a

um a seguir.

3.1.  -  DOAÇÃO  DE  UMA  ÁREA  EM  GLEBA  DE  TERRAS  PARA

PROPRIETÁRIOS DE EQUINOS CONSTRUÍREM BAIAS

A sentença proferida na AIJE nº 124.163/2016 entendeu como

ilícito essa imputação.  Todavia,  não obstante a narrativa lançada na inicial  da

AIJE em destaque e a existência de fotografia (fl. 314) revelando imagem de um

cavalo  dentro  de  uma  baia,  supostamente  em  área  da  Prefeitura  de

Davinópolis/GO, as provas restaram frágeis quanto a esse indigitado ato ilícito.

De  fato,  sobre  esse  tema  as  testemunhas  pouco  ou  nada

disseram, vejamos alguns depoimentos:

“Lá embaixo da cerca tem uma baia para animais. Tem animais lá, já

passei lá e já vi. Além da baia eles começaram e não terminaram

uma outra baia. Construíram duas baias” (JACOB ALEXANDRE DA

SILVA, instrumento de mídia de fl. 3.159 da AIJE nº 124.163/2016)
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“O proprietário das baias lá existentes São Fausto e um outro que eu

esqueci  o  nome”.  (Informante  WILE  ROBSON  CANEDO,

instrumento de mídia de fl. 3.159 da  AIJE nº 124.163/2016)

“Eu  era  vereador  na  época  em que  foi  adquirida  a  gleba  do  Sr.

Gilmar.  (…)  Sei  que  foi  doado  informalmente  área  para  algumas

pessoas  lá.  Não  participei  de  autorização  para  parcelamento  da

área. Tem construção na área. Tem a casa do Divino, do Valdo, tem

a baia  do  Fausto,  do  Jair  Júnior,  são  várias”  (WWENDER  DIAN

MACHADO RODRIGUES, instrumento de mídia de fl. 3.159 da AIJE

nº 124.163/2016)

Como  se  vê  os  depoimentos,  a  fotografia  e  demais

informações registram a existência de duas baias e a presença de animais no

local, porém, a parte autora não cumpriu o ônus processual de provar que houve

a doação dos respectivos locais onde as baias foram construídas.

Por  outro  lado,  outras  testemunhas  e  informantes  (Gilberto

Papani, Carlos Alberto Ferreira, Cristina Gomes Silva, mídia de fl. 3.159 da AIJE

nº  124.163/2016)  afirmaram  saber  que  houve  invasão  do  local  ou  ocupação

irregular da área por particulares e construção das aludidas baias para o abrigo

de animais.

Em  defesa,  os  demandados,  ora  recorrentes,  apresentaram

documento  de  notificação  extrajudicial  (fl.  147)  encaminhada  a  FAUSTO

CALIXTO DA PAZ, usuário de uma das baias, no qual solicitava a retirada dos

animais da área de propriedade da Prefeitura de Davinópolis/GO.

Considerando os parcos e dúbios elementos acima indicados,

a indigitada doação do espaço público para a construção de baias não restou

provada. Ao inverso, permanece, após a instrução processual, a dúvida se a área

foi efetivamente doada ou ocupada (invadida) pelos proprietários de animais.
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Os ilícitos perseguidos nos presentes processos exigem provas

robustas  à  sua  configuração,  de  modo  que  a  dúvida  existente  há  de  ser

interpretada em benefício dos recorrentes, e, consequentemente, pela ausência

de provas da propalada infração à legislação eleitoral.

3.2.  -  DOAÇÕES  DE  TERRENOS  E  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  A  DIVINO

HELENO DA SILVA

A  peça  inicial  da  AIJE  nº  175.845/2016,  de  autoria  do

MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  atribuiu  aos  investigados/recorrentes  a

doação de dois terrenos e material de construção, para a edificação da casa do

eleitor DIVINO HELENO DA SILVA.

O  conjunto  probatório,  composto  por  provas  materiais  e

testemunhais, é contundente e revela as doações ilegais.

De início, temos o depoimento do próprio beneficiário que em

juízo confirmou o recebimento das vantagens que lhes foram fornecidas, verbis:

“Recebeu lotes da prefeitura pra construção. Ganhou os terrenos

e ficou esperando. Foi iniciada a construção, mas foi informado que

havia um processo.  Empreitou a construção para Jacob mas não

pode  iniciar  a  obra.  Luizinho  foi  até  a  sua  casa  e  disse  que

resolveria  o  problema  dos  lotes. Então  as  máquinas  da

prefeitura  fizeram  o  aplainamento  do  terreno.  Começou  a

construção e pegou certidão para colocar água e energia. Gilberto

fez a medição da área. Não tinha benefício para ganhar programa

social  da  prefeitura  (terrenos).  Saiu  um  boato  que  estariam

doando terreno. Foi Robson que doou os terrenos. Acertou a mão

de obra com Jacob por quinze mil reais,  vendou uma casinha...O

material  de construção foi  dado pela prefeitura,  sendo telhas,
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tijolos,  madeira,  piso  e  material  elétrico. Não  sabe  o  valor  do

material, mas deve ser uns vinte e cinco mil reais. O prefeito deu o

material de construção. O prefeito Robson perguntou   'se podia

ajudar ele'. (…) A ajuda 'era ajudar na eleição'. Não votou nele.

Foi na FM material  de construção.  Foi Betinho, que trabalha na

prefeitura,  quem  disse  para  ir  à  loja  comprar  o  material.  O

material entregue era pedido pelo declarante para Betinho., que

mandava  entregar  no  trator  da  prefeitura.  Betinho  disse  que

Agnaldo liberaria o material  na FM.  Foi à loja com Jacob e sua

esposa.  Sua  esposa  foi  escolher  o  piso.  Chico  prestava  serviços

para a prefeitura . Luizinho falou que iria arrumar o lote, falando que

'Robson só sabe mentir'. O declarante pediu documento do lote

e  Luizinho  disse  que  sairia  em  janeiro.  Começou  a  construir.

Luizinho prometeu arrumar o terreno, pedindo o voto: 'se você

puser me ajudar'.  A ajuda era votar  na eleição.  Valdo também

recebeu doação de terreno da prefeitura. Mas não sabe se houve

negociação.  Teve  problema  no  lote  do  declarante,  sendo  que  a

AGETOP que  demolir  a  cadas.  Robson disse  que o local  está

arrumado  e  não  vai  ocorrer  a  demolição.  A  denúncia  foi  feita

depois da eleição e partiu de dentro da prefeitura”. (mídia de fl. 1.494

da AIJE nº 175.845/2016) (grifamos)

O depoimento da sua esposa, MARIA APARECIDA MACHADO

PEREIRA, está em linha de convergência com suas afirmações. Confira-se:

“A construção foi feita pelo pedreiro Jacob. Quem marcou o terreno

foi um rapaz.  O prefeito Robson disse que poderia construir no

local e Luizinho quem forneceu o lote. Pediu para Robson um

lote e ele deu, dizendo que Luizinho depois arrumava.  Luizinho

é que foi tratar do assunto. O lote era catorze metros distante da

rodovia,  quem  foi  ao  local  foi  Alvinho.  Alvinho  e  Robson

disseram  que  poderia  construir  a  cinco  metros  da  rodovia.

Vendeu uma casa para pagar a mão de obra (pedreiro Jacob).  A
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prefeitura foi quem deu o material de construção. Seu marido é

que ficava andando atrás do material.  Não sabe quanto gastou de

material.  Não é beneficiária  de programa social  para construir

moradia  popular.  Não  tinha  condições  de  construir  a  casa.  A

prefeitura deu certidão para ligar água e energia. Luizinho disse

que  uma  pessoa  ajudando  seria  bom...  'apoio  na  eleição'.

Conversou com seu esposo e com Jacob. O apoio era voto. Não

sabe da conversa de Divino com Robson. O material foi comprado

na FM de Catalão-GO. Jacob foi ajudar a escolher o material. Seu

marido também. Não sabe quem pagou. Apenas assinou.  Agnaldo

estava lá e não sabe se era a serviço da prefeitura. Assinou  e

escolheu o material.  Sabia que estava ganhando o material. Não

tinha cheque reforma,  moradia  etc.  Não invadiram o lote.  Tudo

que  tinha  foi  jogado  lá  dentro.  Vai  procurar  a  prefeitura.  Robson

disse que lá é área urbana”. (mídia de fl. 1.494) (grifamos)

O teor  dos depoimentos dos beneficiários foi  confirmado pelo

pedreiro contratado para execução da obra, JACOB ALEXANDRE DA SILVA, que

em juízo disse:

“É pedreiro e trabalhou na casa de Divino Heleno. A casa fica perto

da rodovia.  O terreno do Sr.  Divino  foi  doado pela  prefeitura,

segundo  informações  dele  mesmo.  Os  lotes  foram  doados  em

diversos locais. Inclusive trabalhou em um lote do Sr. Divino em

outra terreno da prefeitura, mas a obra foi impedida. O Sr. Luiz

informou que o lote  estava na Justiça,  mas iria arrumar  dois

outros. Alvinho secretário foi ao local e mediu, um pouco mais

distante. Conversou com Robson e ele disse para deixar cinco

metros da rodovia. O prefeito Robson que decidiu onde ficariam

os lotes e autorizou autorizou as compras. A prefeitura doou os

lotes.  Robson  foi  quem  autorizou  o  local  da  construção.  O

prefeito mandou, podia fazer  .  A mão de obra foi do Divino, por

quinze  mil  reais.  A  prefeitura  deu  boa  parte  do  material  de
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construção. Comprou madeira, treliças, cimento, tijolos etc. Os

materiais vinham da prefeitura, inclusive no trator da prefeitura.

Não  chegou  a  conferir  as  notas.  Esteve  na  FM  Materiais  de

Construção  para  ver  o  piso  com  Divino  e  a  Sra.  Maria.  No

momento, estava Agnaldo. Chegou com Divino e Maria Agnaldo

já estava lá. Agnaldo disse que poderia escolher e autorizou a

compra.  Agnaldo  estava  com  o  rascunho  do  material e  o

depoente pediu para aumentar o piso. Não sabe se Agnaldo estava

agindo em nome da Prefeitura.  Divino não acertou o material  e

com  certeza  quem  pagou  o  material  foi  Agnaldo.  Quem

transportou  o  material  foi  Chico,  que  fazia  frete  para  a

prefeitura. Divino disse que o material seria doado pelo governo

e Luiz disse que arrumaria o voto, se ele pudesse ajudar, ajudar

no sentido  ajudar  na  campanha  eleitoral.  Estava  presente  no

momento e viu a conversa.  Colocaram o material de campanha

do Robson e Roni. Divino pediu para pregar o cartaz no muro.

Luizinho  também  colocou  material  de  campanha  no  muro.

Houve comentário  geral  de distribuição de material  de construção

pela prefeitura”. (mídia de fl. 1.494) (grifamos)

Extrai-se dos depoimentos acima transcritos que o candidato a

prefeito  ROBSON,  aproximadamente  no  mês  de  maio  de  2016,  segundo

depoimento prestado pelo beneficiário à Promotoria Eleitoral (mídia de fl. 193 dos

autos protocolo nº 175/845/2016), doou dois lotes ao eleitor DIVINO HELENO DA

SILVA e sua esposa MARIA APARECIDA MACHADO PEREIRA.

Aludidos  depoimentos  revelam também que,  posteriormente,

durante a campanha eleitoral, os eleitores em questão receberam da Prefeitura

de  Davinópolis/GO  materiais  (telhas,  tijolos,  madeira,  piso  e  material  elétrico)

destinados  a  construção  da  sua  casa.  Segundo  os  beneficiários,  BETINHO,

servidor  responsável  pelo  almoxarifado  da  Prefeitura  e  pela  distribuição  do

material de construção distribuído aos contemplados nos programas sociais de
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moradia,  os  encaminhou  ao  estabelecimento  comercial  FM  Materiais  de

Construção,  em Catalão/GO,  local  em que o recorrente  AGNALDO ANTÔNIO

BENTO, ex servidor público da Prefeitura, a mando do prefeito e então candidato

ROBSON,  pagou  o  material  e  encarregou  o  CHICO,  motorista  que  prestava

serviços à Prefeitura, para entregá-lo no local em que a construção estava sendo

realizada;  havendo  relato  inclusive  que parte  do  material  foi  entregue usando

como meio de transporte um trator do PRONAF.

As provas não restaram restritas à prova testemunhal,  como

querem fazer crer os recorrentes. Eis que documento consistente em Certidão

Negativa de Débitos expedido pela Prefeitura de Davinópolis/GO em nome de

MARIA APARECIDA MACHADO PEREIRA (fls. 100 da AIJE nº 124.163/2016 e

1.488/1.489 da AIJE nº 175.845/2016), esposa de DIVINO HELENO DA SILVA,

comprova que a Prefeitura realmente fez doação dos lotes localizado na GO 210,

s/n,  QD.  A,  Lt.  2,  Boa  Sorte  II,  Davinópolis/GO.  O  motivo  da  expedição  da

Certidão foi para que os eleitores agraciados com os terrenos pudessem requerer

a instalação de água e energia elétrica no local, consoante fatura da SANEAGO e

da CELG (fls.  102/103  da  mencionada  representação  AIJE nº  124.163/2016),

tornando-o habitável.

Ora, não houvesse a doação dos terrenos não haveria porque

a Prefeitura expedir documento em local não destinado à moradia, haja vista que

a própria defesa dos demandados/recorrentes sustentam que a área em que foi

construída a moradia do Sr. DIVINO HELENO DA SILVA consiste em faixa de

domínio da AGETOP.

Por sua vez, as lista de materiais (orçamento) fornecidos aos

eleitores pela Prefeitura de Davinópolis/GO para a construção da casa, datadas

em  12/09/2016,  foram  acostadas  às  fls.  81/82  e  1.5211.522  da  AIJE  nº

175.845/2016.
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Em decorrência, cai por terra a alegação dos recorrentes no

sentido de que as provas testemunhais foram pré-fabricadas ou de que houve

armação de adversários políticos para retirá-los dos mandatos,  haja vista que

documentos emitidos pela própria Prefeitura confirmam as doações.

De igual modo não lhes aproveita os argumentos tendentes a

demonstrar que as doações de materiais de construção decorreram de programa

social previsto na Lei Municipal nº 639/2013, realizado através do Convênio do

Município de Davinópolis/GO com a AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A –

AGEHAB),  celebrada  através  do  processo  nº  1483/2014  e  Convênio  nº

2015.0100.0119, em execução desde o ano de 2014. A refutar essa tese estão

as informações dos beneficiários que foram peremptórios em afirmar que não

estavam  inscritos  em  programa  social  do  Município,  revelando  o  caráter

eleitoreiro das doações.

Essa  pretensão  eleitoral  ganhou  mais  relevância  quando  os

eleitores  DIVINO  HELENO  DA  SILVA  e  MARIA  APARECIDA  MACHADO

PEREIRA;  bem  como  o  pedreiro  JACOB  ALEXANDRE  DA  SILVA  deixam

explícito  que tanto o candidato a prefeito  ROBSON LUIZ FERREIRA GOMES

quanto LUIZ FERREIRA GOMES pediram ajuda no sentido eleitoral, sendo ainda

que  colocaram  material  de  campanha  (cartazes)  do  candidato  a  prefeito  em

questão e do seu vice e do candidato a vereador LUIZ FERREIRA GOMES.

Evidente, então, que as doações dos terrenos e do material

de construção, acompanhados dos pedidos de ajuda na campanha eleitoral e na

eleição (voto), caracterizam a prática do abuso do poder político/autoridade (art.

22 da LC 64/90),  decorrente do uso de recursos públicos com a finalidade de

obter  benefícios  eleitorais,  conduta  vedada  a  agentes  públicos  em campanha

eleitoral (art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97); bem como a captação ilícita de sufrágio

(art. 41-A da Lei nº 9.504/97).
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3.3.   DOAÇÕES  DE TERRENO  E  MATERIAIS  DE CONSTRUÇÃO A VALDO

FELIPE DO NASCIMENTO

A imputação  é  a  de  que o  prefeito  e  candidato  à  reeleição

ROBSON  LUIZ  FERREIRA  GOMES  ofertou  ao  eleitor  VALDO  FELIPE  DO

NASCIMENTO a doação de um lote e a construção de uma casa com pedido

para  que  votasse  nele  e  o  apoiasse  na  eleição  trabalhando  na  campanha

eleitoral.  Para  melhor  compreensão  da  situação,  vale  a  pena  transcrever  o

excerto do seu depoimento:

“Esteve no MINSTÉRIO PÚBLICO e prestou declarações. O prefeito

o procurou e disse que o ajudasse na campanha, pedindo voto e

dirigindo pra ele. Ele falou que daria a casa para votar nele e

apoiar  ele trabalhando na campanha.  A construção da casa foi

iniciada, mas não houve término da obra. A casa foi construída em

terreno da prefeitura, inclusive há papel para a ligação da água

e luz fornecido pela prefeitura, mas a AGETOP disse que houve

invasão. Mas tudo foi doado pela prefeitura. Alvino, funcionário da

prefeitura  foi  quem  demarcou  a  área  para  construção.  Não

invadiu  terreno...  a  prefeitura  foi  quem  doou  o  terreno. Os

pedreiros começaram a trabalhar, sendo José Neto é Sérgio. Quem

pagou os pedreiros foi o prefeito.  O prefeito mandou o depoente

procurar pedreiros. O pagamento era de nove mil reais, matade no

início e metade no final. Os pagamentos não foram feitos e a obra

não foi concluída. Uma parte foi paga por Agnaldo. O combinado

era  o  prefeito  Robson  pagar  tudo.  O  material  foi  pago  pela

prefeitura. O material foi entregue pela Madeireira Progresso e

Jairão, contratado pela prefeitura. O material era entregue pela

prefeitura,  do  barracão  da  prefeitura.  Os  tijolos  e  as  telhas

foram entregues pela Cerâmica São Bento. Não era inscrito em

programa social da prefeitura”. (instrumento de mídia de fl. 1.494

da AIJE nº 175.845/2016) (grifamos).
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À semelhança do que ocorreu na captação ilícita do voto de

DIVINO  HELENO  DA  SILVA,  a  Prefeitura  também  expediu,  em  21/09/2016,

Certidão Negativa de Débitos em relação ao terreno que doado a VALDO FELIPE

DO NASCIMENTO, na GO 210, 4, QD. A, LO 4, Boa Sorte II  Davinópolis/GO,

para que providenciasse instalação de energia elétrica e água junto à CELG e a

SANEAGO. (fl. 85 da AIJE nº 175.845//2016 e 81 da AIJE nº 124.163/2016).

Referido  eleitor  não estava inscrito  em programa social  do

Município de Davinópolis/GO.

É mais um caso em que houve a doação do terreno e do

material de construção acompanhado de pedido de ajuda na campanha eleitoral

e na eleição (voto), revelando a prática do abuso do poder político/autoridade (art.

22 da LC 64/90),  decorrente do uso de recursos públicos com a finalidade de

obter benefícios eleitorais e da conduta vedada a agentes públicos em campanha

eleitoral (art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97); bem como a captação ilícita de sufrágio

(art. 41-A da Lei nº 9.504/97).

3.4.  -  DOAÇÃO DE MATERIAIS  DE CONSTRUÇÃO AOS  ELEITORES ELIO

MOREIRA NETO E LIDIANA APARECIDA MACHADO

Relatou a inicial  da AIJE nº 175.845/2016 que o casal  ELIO

MOREIRA NETO E LIDIANA APARECIDA MACHADO havia recebido material de

construção em troca de voto.

Inicialmente os depoentes, estranhamente, não compareceram

espontaneamente à audiência designada no dia 23/02/2017 para prestarem os

esclarecimentos necessários à Justiça Eleitoral, tendo o douto representante do

MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL  requerido  fossem  conduzidos

coercitivamente  em  audiência  a  ser  designada  (Termo  de  Audiência  de  fl.

1.479/1480 da AIJE nº  175.845/2016.

_________________________________________________________________________
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

26

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


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

Embora  tenham  comparecido  à  audiência  realizada  no  dia

09/03/2017, após intimados para tanto, pareciam assustados e incomodados em

responderam às perguntas que lhes eram feitas, aparentando ter sofrido algum

tipo de pressão ou constrangimento para não dizerem a verdade em juízo. Não

obstante,  após  advertido  pelo  Juiz  condutor  do  feito  e  pelas  afirmações  do

Promotor Eleitoral,  que os lembrou sobre a existência de depoimento gravado

quando  estiveram  na  Promotoria  Eleitoral,  confirmaram  as  afirmações  feitas

durante  a  fase  pré  processual  e  prestaram  as  declarações  que  abaixo

transcrevemos:

“Afirmou  que  recebeu  materiais  de  construção  do  prefeito

Robson.  Recebeu 300 tijolos,  25 sacos de cimento e treliças,

para fazer uma reforma na sua casa. Robson disse que doaria o

material. Robson disse que era para ajudar eles e pediu voto, já

que também estaria o ajudando. Robson disse que acabaria a

reforma  na  sua  casa. A  mão  de  obra  foi  feita  por  Roberto.  O

pedreiro  da  prefeitura  começou  o  serviço,  mas  o  depoente

mandou  embora  porque  não  ficou   satisfeito  com  o  serviço.

Quem  entregou  o  material  foi  Jairão,  que  trabalhava  para  a

prefeitura.  O  material  foi  tijolos,  cimento  e  treliças.  Tinha  o

programa  do  cheque  da  prefeitura.  Não  recebeu  cheque  da

AGEHAB.  Não  sabe  quanto  custou  o  material.  Não chegou  a

olhar  o  preço.  O  pedido  de  ajuda  era  para  votar.  Colocou

material  de  propaganda  de  Luizinho”.  (ELIO  MOREIRA NETO,

mídia de fl. 1.516 da AIJE nº 175.845/2016) (grifamos)

“informou que tinha um benefício da AGEHAB, o cheque reforma. A

prefeitura  entregou  tijolos  e  ajudou nas  ferragens  e  cimento.

Robson tinha um trato para ajudar a arrumar a sua casa.  Ele

disse que ajudaria depois da política e pediu o voto.  Robson

disse que,  se fosse  eleito,  poderia  ajudar.  Robson pediu seu

voto e disse que não poderia terminar a reforma da casa antes
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da eleição.  O material  foi  entregue na sua casa.  A esposa de

Robson, Vanusa, foi sua casa pedir voto. Seu marido disse que

não  ia  ajudar  em  razão  da  situação  da  obra,  que  não  tinham

terminado.  Nesse  momento,  estavam  a  esposa  de  Robson.

Entregaram materiais  e o pedreiro largou o serviço.  Vanusa disse

que não poderia fazer nada antes da eleição, mas depois da eleição

ele  ajudariam.  Quando  manifestou  apoio  a  outro  candidato,  a

obra ficou parada. A obra já estava parada. Na eleição foi doado o

material e o prefeito disse que concluiria a obra depois. Assinou

algumas  folhas”.  (LIDIANA  APARECIDA  MACHADO,  mídia  de  fl.

1.516 da AIJE nº 175.845/2016)

Não  pairam  dúvidas  quanto  aos  ilícitos.  Embora  ELIO

MOREIRA NETO e sua esposa LIDIANA APARECIDA MACHADO estivessem

inscritos em programa social (documentos de fls. 88/90) e fossem beneficiários

do Cheque Reforma da AGEHAB,  o uso do aludido programa social  com fins

eleitoreiros restou patente. 

Primeiro,  destaca-se  que,  ao  se  fazer  cotejo  entre  os

depoimentos prestados pelos beneficiários junto à Promotoria Eleitoral (fl. 91 da

AIJE  nº  175.845/2016)  e  aqueles  prestados  na  Justiça  (fl.  1.516  da  AIJE  nº

175.845/2016),  percebe-se  que  a  Prefeitura  não  entregou  aos  beneficiários  o

cheque reforma para que eles próprios comprassem o material a ser usado na

reforma da sua casa,  como normalmente  ocorre com o programa do Cheque

Moradia/Reforma. Ou, em outras palavras, visando a obter dividendos políticos

por meio da personalização das ações sociais da Prefeitura, os recorrentes se

dedicaram a comprar os materiais e entregar na casa dos beneficiários por meio

do prestador de serviços à Prefeitura Jairão.

Depois, houve o fornecimento de mão de obra de profissional

da construção (pedreiro) custeado pela Prefeitura para dar início à reforma da

casa dos eleitores em comento.
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Por fim, o pedido expresso de voto e a promessa de que a

obra seria concluída depois das eleições. 

Nessas circunstâncias, restaram devidamente caracterizados

o abuso do poder autoridade/político (art. 22 da LC 64/90); a captação ilícita de

sufrágio (art. 41-A da Lei das Eleições) e a conduta vedada a agentes públicos

em campanha  eleitoral,  consistente  no uso de programa social  em favor  dos

candidatos, ora recorrentes (art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97). 

4.  -  DA  GRAVIDADE  DAS  CONDUTAS  PARA  A  CARACTERIZAÇÃO  DO

ABUSO DO PODER POLÍTICO/AUTORIDADE

Diante  do  cenário  acima  delineado,  restou  demonstrado  ao

longo  dos  autos  que  os  recorrentes  promoveram doação  de  lotes  e  massiva

distribuição  de  materiais  de  construção  aos  eleitores  do  Município  de

Davinópolis/GO. 

Os casos relatados e reconhecidos na sentença consistem em

apenas exemplos dos ilícitos, haja vista que enorme quantidade de notas fiscais

foram apreendidas em sede da medida cautelar de busca e apreensão nº 483-

89.2016.6.09.0008,  protocolo  nº  120.475/2016  (apenso  I  da  AIJE  nº

175.845/2016) e trazidas aos autos com a peça inicial da AIJE nº 175.845/2016

(fls. 97/221);

Por  outro  lado,  a  parte  autora  apresentou  fotografias  (fls.

35/73) de diversas casas sendo construídas ou reformadas, grande parte delas

ostentando  cartazes  de  propaganda  política  dos  então  candidatos  e  ora

recorrentes  ROBSON LUIZ FERREIRA GOMES,  RONY FELIX RODOVALHO e

LUIZ FERREIRA GOMES, o que revela que os atos ilícitos podem ter alcançado
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número expresso dos eleitores de Davinópolis/GO,  que conta com um total de

apenas 11.693 (onze mil, seiscentos e noventa e três eleitores).

Esse  dados  revelam  a  gravidade  da  conduta,  consoante

determina o artigo 22, inciso XVI da Lei Complementar n° 64/90, o qual, para à

configuração do abuso de poder não mais se considera a potencialidade de o fato

alterar o resultado da eleição, mas apenas a “  gravidade das circunstâncias”, veja:

Art.  22,  inciso  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.

(grifamos)

5. - DAS RESPONSABILIDADES DOS INVESTIGADOS/RECORRENTES

As provas carreadas aos autos também foram suficientes para

desvelar a conduta de cada um dos investigados recorrentes.

Inicialmente, quanto ao prefeito e candidato à reeleição, temos

que  jamais  poderia  alegar  desconhecimento  dos  atos  ilícitos,  porquanto

praticados no âmbito  da Prefeitura de Davinópolis/GO, sob sua administração;

não se podendo, ainda, olvidar que foi o principal beneficiário deles. 

Depois,  as  testemunhas  (DIVINO  HELENO  DA  SILVA,

MARIA  APARECIDA  MACHADO  PEREIRA,  JACOB  ALEXANDRE  DA  SILVA,

VALDO FELIPE DO NASCIMENTO e LIDIANA APARECIDA MACHADO)  foram

assertivos em indicar sua participação direta tanto nas ofertas de doações de

terrenos e de materiais de construção quanto nos pedidos de ajuda na campanha

eleitoral  -  que podem ser  traduzidos  em votos  -  e  colocação  de  cartazes  da

campanha eleitoral em algumas casas e reformas patrocinadas pelo Prefeitura de

Davinópolis/GO. Eis no pertinente, o que disseram algumas testemunhas:

_________________________________________________________________________
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

30

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


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

“Foi  Robson  que  doou  os  terrenos.  (…)  O material  de

construção  foi  dado  pela  prefeitura,  sendo  telhas,  tijolos,

madeira,  piso e material  elétrico. Não sabe o valor  do material,

mas deve ser uns vinte e cinco mil reais. O prefeito deu o material

de construção. O prefeito Robson perguntou    'se podia ajudar

ele'.  (…) A ajuda 'era ajudar na eleição”.  (DIVINO HELENO DA

SILVA, mídia de fl. 1.494 da AIJE nº 175.845/2016) (grifamos)

“O  prefeito  Robson  disse  que  poderia  construir  no  local  e

Luizinho quem forneceu o lote. Pediu para Robson um lote e ele

deu, dizendo que Luizinho depois arrumava.  Luizinho é que foi

tratar do assunto. (…) . Alvinho e Robson disseram que poderia

construir  a  cinco  metros  da  rodovia”.  (MARIA  APARECIDA

MACHADO PEREIRA, mídia de fl. 1.494) (grifamos)

“O prefeito o procurou e disse que o ajudasse na campanha,

pedindo voto e dirigindo pra ele. Ele falou que daria a casa para

votar nele e apoiar ele trabalhando na campanha. (…) O prefeito

mandou o depoente procurar pedreiros. (…) O combinado era o

prefeito Robson pagar tudo. O material foi pago pela prefeitura.

(VALDO FELIPE DO NASCIMENTO, instrumento de mídia de fl.

1.494 da AIJE nº 175.845/2016) (grifamos).

“Recebeu materiais de construção do prefeito Robson. Recebeu

300  tijolos,  25  sacos  de  cimento  e  treliças,  para  fazer  uma

reforma  na  sua  casa.  Robson  disse  que  doaria  o  material.

Robson  disse  que  era  para  ajudar  eles  e  pediu  voto,  já  que

também  estaria  o  ajudando.  Robson  disse  que  acabaria  a

reforma na sua casa. (…)  O pedido de ajuda era para votar”.

(ELIO MOREIRA NETO, mídia de fl. 1.516 da AIJE nº 175.845/2016)

(grifamos)
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A  participação  direta  do  então  candidato  a  vereador  LUIZ

FERREIRA GOMES também emergiu  clara  dos autos.  Em muitos  momentos,

esse  investigado/recorrente,  na  condição  de  tio  do  candidato  a  prefeito  e

Secretário de Finanças do sobredito município, atuou em benefício próprio para

se eleger vereador,  e,  ao mesmo tempo ajudar o candidato a prefeito  na sua

jornada  à  reeleição.  Por  oportuno,  transcrevemos  abaixo  trechos  dos

depoimentos testemunhais que confirmam a assertiva: 

“  Luizinho foi até a sua casa e disse que resolveria o problema

dos lotes. (…) Luizinho falou que iria arrumar o lote, falando que

'Robson só sabe mentir'.(...)  O declarante pediu documento do

lote  e  Luizinho  disse  que  sairia  em  janeiro.  (…)  Começou  a

construir.  (…)  Luizinho prometeu arrumar o terreno,  pedindo o

voto: 'se você puser me ajudar'. A ajuda era votar na eleição. ”.

(DIVINO  HELENO  DA  SILVA,  mídia  de  fl.  1.494  da  AIJE  nº

175.845/2016) (grifamos)

“O  prefeito  Robson  disse  que  poderia  construir  no  local  e

Luizinho quem forneceu o lote. (…) Pediu para Robson um lote e

ele deu, dizendo que Luizinho depois arrumava.  Luizinho é que

foi  tratar  do  assunto.  (…)   Luizinho  disse  que  uma  pessoa

ajudando  seria  bom...  'apoio  na  eleição'.  Conversou  com  seu

esposo  e  com  Jacob. O  apoio  era  voto.  (MARIA  APARECIDA

MACHADO PEREIRA, mídia de fl. 1.494) (grifamos)

Por derradeiro, registramos a atuação de AGNALDO ANTÔNIO

BENTO como longa manus dos candidatos a prefeito ROBSON LUIZ FERREIRA

GOMES e do vereador  LUIZ FERREIRA GOMES nos atos ilícitos, participação

esta  consistente  no  pagamento  e  liberação  dos  materiais  de  construção  na

empresa FM Materiais de Construção aos eleitores cooptados.  Mais uma vez,

pinçamos excertos das falas das testemunhas para ilustrar a situação: 

_________________________________________________________________________
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

32

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


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

“Betinho disse que Agnaldo liberaria o material na FM. Foi à loja

com Jacob e sua esposa.  Sua esposa foi  escolher  o  piso.  Chico

prestava serviços para a prefeitura”.  (DIVINO HELENO DA SILVA,

mídia de fl. 1.494 da AIJE nº 175.845/2016) (grifamos)

“O material foi comprado na FM de Catalão-GO. Jacob foi ajudar

a escolher o material. Seu marido também. Não sabe quem pagou.

Apenas assinou. Agnaldo estava lá e não sabe se era a serviço da

prefeitura.  Assinou  e  escolheu  o  material”.  (MARIA  APARECIDA

MACHADO PEREIRA, mídia de fl. 1.494) (grifamos)

“Esteve na FM Materiais  de Construção para ver  o  piso com

Divino e  a  Sra.  Maria.  No momento,  estava  Agnaldo.  Chegou

com Divino  e  Maria  Agnaldo já  estava  lá.  Agnaldo disse  que

poderia escolher e autorizou a compra. Agnaldo estava com o

rascunho do material e o depoente pediu para aumentar  o piso.

(...). Divino não acertou o material e com certeza quem pagou o

material  foi Agnaldo”.  (JACOB ALEXANDRE DA SILVA,  mídia

de fl. 1.494) (grifamos)

6. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VICE PREFEITO   RONY FELIX

RODOVALHO

Não  obstante  todas  as  considerações  acima,  o  conjunto

probatório não demonstrou participação ou sequer anuência do candidato a vice-

prefeito RONY FELIX RODOVALHO nos ilícitos eleitorais verificados, razão pela

qual,  dada  a  sua  ausência  de  responsabilidade,  deve  ser  afastada  a

inelegibilidade que lhe foi  cominada nas sentenças recorridas, porquanto essa
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modalidade de sanção, a teor do art. 22, inciso VIX,2 da LC 64/90, somente atinge

os responsáveis pela conduta. 

Assim também preconiza a jurisprudência do Tribunal Superior

Eleitoral,  que,  em caso concreto  já  decidiu  que:  “  A  inelegibilidade  tem  natureza

personalíssima - justificada pela máxima efetividade que deve ser conferida ao exercício

do  direito  fundamental  ao  ius  honorum  -,  e  sua  incidência  reclama  não  apenas  a

existência  de  condenação  à  perda  do  mandato,  mas  também  o  reconhecimento  da

participação  ou  da  autoria  de  uma  das  condutas  ilícitas  previamente  tipificadas”.

(Recurso  Especial  Eleitoral  nº  19650,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Luiz  Fux,

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/12/2016)

7. - DA CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  a  PROCURADORIA  REGIONAL

ELEITORAL manifesta-se:

a) pela reunião das AIJEs de Protocolos nºs 175.845/2016

e 124.163/2016 para julgamento conjunto, em face da conexão; 

b) pela rejeição das preliminares arguidas; 

c) pelo  conhecimento e  provimento parcial  do recurso

aviado pelo Recorrente  RONY FELIX RODOVALHO, para afastar a sanção de

inelegibilidade que lhe foi imposta;

2 XIV –  julgada procedente a representação,    ainda que após a proclamação dos eleitos,     o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem
nos 8 (oito)     anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro
ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a
remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar,
se for o caso,  e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar;
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d) pelo  desprovimento dos recursos quanto aos demais

pontos decididos na sentença recorrida.

Goiânia, 29 de novembro de 2017.

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO
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