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RECURSO ELEITORAL (11548) - PROCESSO Nº 0600817-59.2020.6.09.0097
 
SÃO SIMÃO - GOIÁS
 
RELATOR: MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR
 
RECORRENTE: WILBER FLORIANO FERREIRA 
ADVOGADO: DYOGO CROSARA - OAB/GO23523-A 
ADVOGADO: LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - OAB/GO34601-A 
RECORRENTE: AMAURI DE SOUZA ROMAO 
ADVOGADO: JOSOEL MENDES RODRIGUES - OAB/GO0035814 
ADVOGADO: SYLVIA REGINA ALVES - OAB/GO0016910 
RECORRENTE: JOSE GOMES PINTO 
ADVOGADO: DYOGO CROSARA - OAB/GO23523-A 
ADVOGADO: LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - OAB/GO34601-A 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
 
 
 
 
 
 
 

EMENTA  
 
  

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CANDIDATOS NÃO ELEITOS. PREFEITO E VICE–PREFEITO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO
DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
ÀS EXPENSAS DO MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADA.
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRSIO PASSIVO
NECESSÁRIO COM PESSOA JURÍDICA. ilicitude da prova produzida pelo MP.
NULIDADE DA PROVA COLHIDA EM SEDE DE PROCEDIMENTO PROIBIDO
PELO ART. 105-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
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NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADAS.
INELEGIBILIDADE APLICADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE WILBER
FLORIANO FERREIRA E AMAURI SOUZA ROMÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO DE JOSÉ GOMES PINTO. 
 
1. O termo final para propositura da AIJE, bem como para a emenda à sua inicial, é
a data da diplomação dos eleitos (Precedentes TSE), não havendo, pois, falar-se
em decadência.
 
2. O exame da legitimidade ad causam deve ser procedido em abstrato,
independentemente de serem verdadeiras, ou não, as assertivas consignadas na
peça vestibular.
 
3. Conforme remansosa jurisprudência do TSE, a pessoa jurídica não pode figurar
no polo passivo de AIJE, por não ser apta a sofrer as consequências oriundas da
condenação.
 
4. Não há falar-se em nulidade de provas produzidas pelo Ministério Público quando
obtidas em (9ação cautelar de busca e apreensão, previamente autorizadas pelo
Poder Judiciário, com o devido acompanhamento de servidor da Justiça Eleitoral, da
polícia militar e do proprietário do estabelecimento.
 
5. “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 pública para proteger interesses
difusos e coletivos. (...) Consequentemente, a instauração do procedimento
preparatório eleitoral (PPE) é lícita e não ofende o art. 105-A da Lei 9.504/97. [...]” 
(AgR-REspe 1314-83/PI, ReI. Min. Herman Benjamim DJe de 11.3.2016).
 
6. Não há plausibilidade em invocar a nulidade de sentença por ausência de
fundamentação quando esta se mostrar clara, justificar todos os argumentos nela
empreendidos e preencher, inegavelmente, os requisitos exigidos em lei para sua
perfectibilidade.
 
7. A conduta vedada prevista no art. 73, da Lei n. 9.504/97, também se encontra
alocada no art. 22, caput, da LC n° 64/90, sob a rubrica “abuso de autoridade”,
razão pela qual o exame do substrato jurídico lá violado não poderá constituir
julgamento ultra petita.
 
8. A distribuição indiscriminada e massiva de combustíveis, inclusive com litragem
individual acima do permitido legalmente, autorizadas pelo Prefeito e Secretário de
Transportes do município, em benefício de eleitores não integrantes de evento
político (carreata) e às expensas da municipalidade, caracteriza o abuso de poder
econômico mediante a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder político.
 
9. Não havendo elementos probatórios suficientes a considerar o vice-prefeito como
autor ou partícipe dos ilícitos eleitorais a ele imputados, deve-se afastar as sanções
a ele impostas.
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10. Desprovimento dos recursos de WILBER FLORIANO FERREIRA e AMAURI
SOUZA ROMÃO  e integral provimento do recurso de JOSÉ GOMES PINTO.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACÓRDÃO
 

 
 

 
 

 
 
                                                Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, Na sessão do dia
25/1/2022, no turno vespertino, o Doutor Dyogo Crosara fez sustentação oral em nome do
recorrente Wilber Floriano Ferreira. O Procurador Regional Eleitoral, Doutor Célio Vieira da Silva,
reiterou o parecer escrito. O julgamento foi suspenso em face do pedido de vista do Juiz Vicente
Lopes da Rocha Júnior, após voto do Relator no sentido de acolher parcialmente o parecer
ministerial, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Amauri Souza Romão e
Wilber Floriano Ferreira, e dar provimento ao recurso de José Gomes Pinto, para afastar todas as
sanções que lhe foram impostas. O Juiz José Proto de Oliveira acompanhou o voto do relator e
se resguardou o direito de refluir. A Desembargadora Amélia Martins de Araújo, a Juíza Ana
Cláudia Veloso Magalhães, o Juiz Juliano Taveira Bernardes e o Presidente da Corte,
Desembargador Leandro Crispim, aguardam a vista dos autos. Na sessão do dia 7/2/2022, o Juiz
Vicente Lopes da Rocha Júnior proferiu voto oral acompanhando o Relator, mas divergindo
quanto à fundamentação. A Desembargadora Amélia Martins de Araújo também acompanhou o
voto do Relator, inclusive, na fundamentação. O julgamento foi suspenso em face do pedido de
vista da Juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães. O Juiz Juliano Taveira Bernardes e o Presidente
da Corte, Desembargador Leandro Crispim, aguardam a vista dos autos. Na sessão do dia
21/3/2022, a Juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães proferiu voto-vista por escrito acompanhando
o voto do Relator. O Juiz Juliano Taveira Bernardes também acompanhou o voto do Relator. O
Presidente da Corte, Desembargador Leandro Crispim, acompanhou o voto do Relator em todos
os seus termos. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por
unanimidade, acolhendo parcialmente o parecer ministerial, EM CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS ELEITORAIS interpostos por Amauri Souza Romão e Wilber
Floriano Ferreira, e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL de José Gomes Pinto, para
afastar todas as sanções que lhe foram impostas, nos termos do voto do Relator, que foi
acompanhado também pelo Presidente da Corte, Desembargador Leandro Crispim. Registre-se
que o Juiz Vicente Lopes da Rocha Júnior acompanhou o voto do Relator, mas divergiu quanto à
fundamentação. 
 
 
 
 
 

                                                
Goiânia, 21/03/2022
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JUIZ MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR
 

 Relator
 

 
 

 
 

 
 

RELATÓRIO
  

 
  

 
  

 Cuidam-se de recursos eleitorais interpostos por WILBER FLORIANO FERREIRA e
JOSÉ GOMES PINTO, respectivamente candidatos a prefeito e vice-prefeito, não reeleitos, no
município de São Simão/GO e por AMAURI SOUZA ROMÃO, ex-Secretário de Transportes do
referido município, contra sentença proferida pelo juiz da 97ª Zona Eleitoral de Cachoeira
Alta/GO, em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE.
 

 A r. decisão de 1° Grau, com espeque no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar
n. 64/90 c/c. art. 41-A e 73, da Lei 9.504/97, resolveu o feito da seguinte forma:
 

 a) declarou o primeiro recorrente inelegível pelo período de 8 (oito) anos, bem
como lhe aplicou multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela prática de abuso do
poder político, mediante distribuição de combustíveis para eleitores, atribuindo tais despesas à
Prefeitura Municipal de São Simão-GO;
 

 a.1) declarou o primeiro recorrente inelegível pelo período de 8 (oito) anos, bem
como lhe aplicou multa no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela prática de ato de abuso do
poder econômico, mediante a captação ilícita de sufrágio, com a distribuição irregular de
combustível;
 

b) declarou o segundo recorrente inelegível pelo período de 4 (quatro) anos; bem
como lhe aplicou multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela prática de ato de abuso do
poder político, mediante distribuição de combustíveis para eleitores, atribuindo tais despesas à
Prefeitura Municipal de São Simão-GO;
 

 b.1) declarou o segundo recorrente inelegível pelo período de 4 (quatro) anos;
bem como lhe aplicou multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pela prática de ato de abuso
do poder econômico, mediante a captação ilícita de sufrágio, com a distribuição irregular de
combustível;
 

c) declarou o terceiro recorrente inelegível pelo período de 8 (oito) anos; bem
como lhe aplicou multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela prática de ato de
abuso do poder político, mediante distribuição de combustíveis para eleitores, atribuindo tais
despesas à Prefeitura Municipal de São Simão-GO.
 

Nas razões de ID 26340990, o primeiro e o segundo recorrentes, arguem as
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seguintes preliminares: a) decadência, em razão do segundo recorrente ter sido incluído no polo
da inicial, após a apresentação da defesa pelos demais investigados; b) ilegitimidade passiva do
segundo recorrente por não ter participação nos fatos; c) nulidade do feito por ausência de
litisconsórcio passivo necessário entre o candidato e  a pessoa jurídica Posto São Paulo; d)
ilicitude da prova produzida pelo MP e da prova compartilhada; e) nulidade da prova colhida em
sede de procedimento proibido pelo art. 105-A da Lei n°9.504/97 e f) nulidade da sentença por
ausência de fundamentação e julgamento ultra petita.
 

No mérito, os recorrentes aduzem que a referida ação é totalmente improcedente,
não havendo falar-se em captação ilícita de sufrágio, uma vez que não houve pedido explícito de
voto.
 

Anotam que restou demonstrado, mediante “relação de doações efetivadas para
participação em eventos”, que o combustível foi cedido com o fim específico de participação em
duas carreatas, nos dias 07 e 08 de novembro.
 

Citam diversos julgados sobre o assunto.
 

Verberam que não há prova de suas participações, tampouco emprego
desproporcional dos recursos permitidos.
 

Sustentam, ainda, que não se poderia configurar a captação ilícita de sufrágio,
porquanto a doação do combustível não fora acompanhada de pedido explícito de voto.
 

Assinalam que, mesmo que fosse reconhecida a ilegalidade, não haveria a
gravidade necessária para a configuração do abuso de poder, pois do fato não se extraiu
qualquer benefício eleitoral.
 

No que toca ao abuso de poder político, os recorrentes alegam que os documentos
foram apreendidos de forma descontextualizada e que a desorganização com a qual o posto de
combustível procedia em seu estabelecimento, ao vincular abastecimentos públicos com
abastecimentos de campanha, não pode lhes ser imputada.
 

Ponderam que a prova testemunhal, notadamente os depoimentos dos proprietários
do posto, é contundente em demonstrar que o contrato com o Município não tinha qualquer
relação com o contrato da campanha.
 

Entendem que a sentença laborou em equívoco ao acolher a argumentação do MP,
na qual este aduz que, em diligências pela cidade de São Simão-GO, teria notado suspeita de
irregularidade em razão de uma pessoa estar abastecendo no Posto São Paulo, com uma
“duplicata em branco”, porquanto tais documentos não têm qualquer relação com sua campanha.
 

Noticiam ser absurdo deduzir a existência de autorização de abastecimento, sem
suas assinaturas ou de um de seus prepostos.
 

Relatam que não podem ser responsabilizados por boletos estarem erroneamente
grampeados a cupons fiscais, sobretudo porque os valores são diferentes.
 

Perfilham ser evidente a desproporcionalidade entre a conduta imputada e a sanção
aplicada.
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Pedem, ao final, sejam acolhidas as preliminares e, caso assim não entenda, seja o
recurso provido para afastar as sanções que lhes foram impostas.
 

O terceiro recorrente, Amauri de Souza Romão, nas razões de ID 26341090,
pondera não haver qualquer motivo para sua condenação, visto que inexistem provas que
sustentem a ocorrência da prática de abuso de poder ou captação ilícita.
 

Noticia que exerceu a função de representante da coligação e não de coordenador
da campanha.
 

Narra que não tinha qualquer atribuição em relação ao abastecimento da
campanha, assim como não tinha ingerência sobre os abastecimentos do Município e dos fundos
municipais.
 

Explicita que a pessoa responsável pela autorização de abastecimento da
campanha era Renilson Martins de Souza, enquanto do Município era Manoel dos Santos Neto,
não havendo qualquer autorização para que fossem adotados procedimentos diferentes.
 

Menciona não lhe ter sido imputada diretamente qualquer prática ilícita, tanto o é
que as testemunhas ouvidas em juízo não mencionaram quaisquer atos por ele praticados, não
havendo, outrossim, provas de que tenha autorizado abastecimentos.
 

Assegura que todos os abastecimentos informados em seu nome referem-se a uso
particular, em nada se relacionando com o pleito eleitoral.
 

Destaca que, ainda que restasse comprovada qualquer participação sua nos fatos
descritos, não haveria a gravidade necessária para a configuração do abuso, uma vez que não
auferiu benefício eleitoral.
 

Requer ao final, seja conhecido e provido seu recurso para julgar improcedentes
todos os pedidos contidos na inicial.
 

Ofertadas as contrarrazões de ID 26341440, o Ministério Público Eleitoral manifesta-
se pela manutenção integral da sentença prolatada.
 

Com vista dos autos, o d. Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos, rejeitando todas as preliminares suscitadas pelos
recorrentes (ID 33138340).
 

Foi juntada petição, ID 33776940.
 

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos
documentos juntados aos autos e reiterou o parecer ofertado no ID 33138340, pelo conhecimento
e desprovimento dos recursos eleitorais.
 

É o relatório.
 
 
 

VOTO
 

Num. 37000399 - Pág. 6



 
 

Os recursos são próprios, tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, deles conheço.
 

De saída, não conheço dos documentos juntados aos autos IDs 33777290 e
33777490, em 16/07/2021, após a interposição do recurso.
 

Conforme muito bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer
ID 34527740, não deve se admitir a juntada extemporânea de documentos que não se
enquadram no disposto do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
 

No caso dos autos, não se trata de documentos novos (relatório datado de
18/02/2021), que poderia ter sido apresentados no juízo a quo, já que a sentença somente foi
proferida em 03/03/2021, acarretando assim, a sua preclusão.
 

Nesse sentido é a jurisprudência.
 

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. RCED.  CARGO DE SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL.
EX–CÔNJUGE DE GOVERNADOR REELEITO. RECONHECIMENTO DA
DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL NO CURSO DO MANDATO.
CARACTERIZAÇÃO DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 7º, DA CF.
SÚMULA VINCULANTE DO STF. DECADÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL PREEXISTENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO TSE. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO NO MOMENTO
PRÓPRIO PARA A DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. 
 
(...)
 
3. É inviável apreciar a referida matéria de defesa, quer pela preclusão
consumativa ocorrida na espécie, quer pela necessidade de observância do
princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes.
 
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. 
 
(Recurso contra Expedição de Diploma nº 060163344, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 83, Data
29/04/2020).
 
 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC
64/90. PRELIMINARES REJEITADAS. DISTRIBUIÇÃO INDISCRIMINADA DE
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C O M B U S T Í V E L .  P R O V A  R O B U S T A .  G R A V I D A D E  D O S  F A T O S .
DESPROVIMENTO.
 
(...)
 
5. É incabível a juntada extemporânea de documentos na fase recursal, sobretudo
daqueles preexistentes e acessíveis a qualquer tempo, salvo justificativa plausível
da parte (precedentes, dentre eles REspe 576-11/CE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, de 19/3/2019). Segundo o TRE/PR, os itens relativos às contas do
candidato ao cargo majoritário juntados visando provar que Joziel não fez
campanha para o agravante "não são novos e estavam disponíveis [...] em
momento anterior à defesa e, portanto, são [...] extemporâneos".
 
(...)
 
11. Agravo regimental desprovido. 
(Agravo de Instrumento nº 53757, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 16/08/2019, Página 25-26).
 
Superada essa questão, passo à análise das preliminares arguidas. 

 
Da decadência

 
O primeiro e segundo recorrentes arguem a existência de circunstâncias que

prejudicam o exame do mérito do recurso.
 

Discorrem sobre a impossibilidade de emenda à inicial, e consequente inclusão do
segundo recorrente, após a apresentação da defesa pelos demais investigados.
 

Sem razão.
 

Segundo José Jairo Gomes[1], “a diplomação constitui marco importante para
diversas situações. Salvo alguns recursos e ações eleitorais que seguirão em andamento - ou
que serão iniciadas posteriormente -, demarca o fim da jurisdição eleitoral, porquanto os
problemas decorrentes do exercício do mandato encontram- se afetos a jurisdição comum. E
também o marco final para o ajuizamento de ações eleitorais típicas, tais como: (a) a prevista no
artigo 22 da LC no 64/90; (b) a por captação ilícita de sufrágio (LE, 41-A, 5 30); (c) a por conduta
vedada (LE, art. 73, 5 12). (fl. 555).
 

Nesse passo, é consabido que o prazo final para o ajuizamento da ação de
investigação judicial eleitoral é a diplomação, ou seja, até essa data a relação processual deve
estar completa. Por corolário, o prazo para regularização da petição inicial, exaure-se com aquele
da propositura da demanda.
 

Considerando-se que a diplomação no município de São Simão/GO ocorreu no dia 
16.12.2020, e que a emenda à inicial deu-se em 9.12.2020, dentro do prazo, portanto, não há
falar-se em decadência.
 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
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RECURSO. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER. CONDUTAS VEDADAS. PREFEITO REELEITO. CHAPA
MAJORITÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTEGRAÇÃO DO
VICE-PREFEITO À LIDE. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMENDA DA INICIAL.
OBSERVAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. NULIDADE.
 
1. Ação ajuizada somente quanto ao candidato reeleito como prefeito e a sua
coligação partidária, não tendo sido dirigida a demanda ao vice-prefeito. De acordo
com o TSE: Nas ações eleitorais em que se cogita de cassação de registro, de
diploma ou de mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre os integrantes da
chapa majoritária, considerada a possibilidade de ambos os integrantes serem
afetados pela eficácia da decisão (AgR-REspe n. 955944296/CE, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, DJe de 16.8.2011). Matéria sumulada no verbete n. 38 do Tribunal
Superior Eleitoral.
 
 2. Manifesta a necessidade de emenda à petição inicial para a correção do polo
passivo da ação, devendo ser declarada a nulidade do processo. Determinada a
baixa dos autos para que seja intimada a parte autora a emendar a inicial no prazo
decadencial previsto no § 12 do art. 73 da Lei n. 9.504/97, cabendo ao juízo de
primeiro grau, na hipótese de a emenda ser realizada após o prazo legal, o
pronunciamento a respeito de eventual decadência.
 
 3. Nulidade.
 
(Recurso Eleitoral n 060054952, ACÓRDÃO de 16/12/2020, Relator(aqwe)
GERSON FISCHMANN, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico )
 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2016.  PREFEITO E VEREADOR. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO
E ECONÔMICO, CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E CONDUTA VEDADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO 
MÉRITO (ARTIGO 487, II, DO CPC). DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO APÓS A DIPLOMAÇÃO
DOS CANDIDATOS ELEITOS. DECADÊNCIA DO DIREITO CARACTERIZADA.
POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DA DEMANDA PARA EXAME DAS 
CONDUTAS PARA O FIM DE IMPOR SANÇÕES DE CARÁTER PESSOAL.  
1.   Indispensável a formação de litisconsórcio passivo entre candidatos integrantes
da chapa majoritária (titular e vice) nas ações em que se postulam a cassação do
registro ou diploma. Precedente do TSE. 
2.   A emenda da inicial para a inclusão do vice na demanda deve ser feita até
a data final para a propositura da ação, sob pena de decadência. 
3.   Ultrapassado o prazo decadencial para propositura da ação fica prejudicada a
imposição da penalidade de cassação de registro ou do diploma dos integrantes da
chapa majoritária. 
4.   Possibilidade de aplicação de sanções pecuniárias de caráter pessoal e
individual eventualmente devidas em relação àquele que figura no processo, que
não afetam o vice (Precedentes do TSE, TRE/SP, TRE/SE e TRE/RS). 
5.   Decadência do direito de ação tão somente em relação ao pedido de cassação
do diploma do candidato eleito na eleição majoritária, não havendo o que se falar
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em decadência da ação como todo. Prosseguimento da ação para eventual 
aplicação de sanções de caráter pessoal a ele atribuído na exordial.   
6.   Prosseguimento da demanda em relação ao candidato à eleição proporcional
que pode litigar isoladamente, por não exigir a citação de qualquer outro
litisconsorte.  
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO COM DETERMINAÇÃO. 
(RECURSO ELEITORAL nº 66815, Acórdão, Relator(a) Des. Manuel Pacheco Dias
Marcelino, Publicação:  DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
07/12/2017) (grifei) 
 
 
 Afasto a preliminar.

 
Da ilegitimidade passiva do segundo recorrente

 
                           

 
O segundo recorrente alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da

demanda por não ter participado de qualquer ato descrito na exordial.
 

Segundo Arruda Alvim[2], a legitimidade para a causa pode ser assim entendida:
 

Será, regra geral, parte legítima ativa aquela a quem a lei atribua a titularidade do
direito de ação; e, do ponto de vista passivo, será aquela que, em regra, em sendo
julgada procedente a ação, deverá ser afetada pela eficácia sentencial a ela
contrária, ou, se improcedente, deverá ser absolvida do pedido, beneficiando-se,
igualmente da eficácia da sentença, que lhe é, então favorável.
 
 

 
Deve-se ter em mente que a legitimidade para a causa é aferida pelo julgador

quando do ajuizamento da ação, exigindo-se, nesse momento, tão somente a possibilidade de o
réu sofrer as consequências da sentença de mérito.
 

Assim, a apuração da gravidade das condutas praticadas pelo segundo recorrente,
parte de uma análise de mérito, enquanto que a legitimidade é definida em um momento bem
anterior, para o qual exige-se apenas a possibilidade de que, em sendo o pedido inicial julgado
procedente, o réu seja o atingido pelas suas consequências.
 

Trago a lume o seguinte julgado, verbis:
 

Recursos. Ação de investigação judicial eleitoral. Eleições de 2016. Candidatos à
reeleição de prefeito e a vice-prefeito à época dos fatos. Alegação da prática de
abuso de poder político e econômico. Procedência. Preliminares de ausência de
fundamentação da sentença. Falta de interesse de agir. Inépcia da inicial.
Decadência. Ilegitimidade passiva do candidato a vice-prefeito. Intempestividade
das alegações finais ofertadas pela Promotoria Eleitoral. Rejeição das preliminares.
Suposta antecipação de inauguração do Centro Cultural do Município de Santo
Antônio de Jesus com cunho eleitoral. Evento realizado em setembro de 2016.
Realização de obras públicas às vésperas do pleito. Conjunto probatório que não
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evidencia a prática dos ilícitos noticiados. Abuso não configurado. Provimento
 
 Preliminares.
 
...................................................................................................................
 
4. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de
preliminares suscitadas pelos réus, quando a leitura do decisum evidencia que o
julgador a quo se manifestou expressamente sobre as prejudiciais de mérito;
 
5. O exame da legitimidade ad causam deve ser procedido em abstrato,
independentemente de serem verdadeiras, ou não, as assertivas consignadas
na peça vestibular. No caso dos autos, a ação foi proposta contra quem se
imputa a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial, havendo,
pois, perfeita compatibilidade subjetiva entre o que foi narrado, o que foi
pedido e a escolha dos integrantes dos polos ativo e passivo da demanda;
 
....................................................................................................................
 
 5. Preliminares rejeitadas e recursos aos quais se dá provimento.
 
(RECURSO ELEITORAL n 0600003-21.2019.6.05.0056, ACÓRDÃO de 10/02/2020,
Relator(aqwe) ANTONIO OSWALDO SCARPA, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 12/02/2020) (grifei)
 
Por tudo isso, rejeito a preliminar.

 
 

 
Nulidade do feito por ausência de litisconsórcio passivo necessário

 
Os recorrentes argumentam que deve ser declarada a nulidade do feito em razão da

necessidade de chamamento para compor o polo passivo da AIJE não apenas o candidato, mas
também o agente responsável pelo ato, qual seja, o Posto São Paulo.
 

Indene de dúvidas que, no c. TSE “(...) firma-se o entendimento, a ser aplicado a
partir das Eleições de 2016, no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de
investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, as quais devem
ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos
envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados. (Ac de 21.6.2016 no REspe nº 84356,
rel. MIn. João Otávio de Noronha e Ac de 1.9.2016 no REspe nº 76440, rel. Min. Henrique)
 

Nesse vértice, importa recordar que a pessoa jurídica não poderia figurar no polo
passivo da demanda porquanto não pode praticar ato de abuso de poder econômico com fins
eleitoras, nem atos de conduta vedada como agente público.
 

Além disso, a
 

“pessoa jurídica, não tem legitimidade passiva para figurar em relação processual
em que se discute a ocorrência de abuso de poder econômico ou utilização indevida
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de veículo de comunicação social, porquanto eventual decisão pela procedência da
AIJE, com fulcro na LC64/90, pode acarretar a cassação de registro de candidatura
ou do diploma e decretação de inelegibilidade, penalidades inapropriadas a essas
pessoas jurídicas. Precedentes(...)(TRE-PA, Recurso Eleitoral n 76409, ACÓRDÃO
n 28903 de 22/11/2016, Relator(aqwe) AMILCAR ROBERTO BEZERRA
GUIMARÃES, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 222, Data
09/12/2016, Página 12)
 
Por esses motivos, rechaço a preliminar.

 
Da ilicitude da prova produzida pelo MP e Da ilicitude do uso da prova

compartilhada
 

Os recorrentes sustentam ser imprestável a prova produzida pelo Ministério Público
em virtude de seu caráter unilateral.
 

Outrossim, anotam que todos os documentos nos quais se baseia a inicial são
resultantes de investigação promovida pelo MP, que gerou uma ação de busca e apreensão em
que os recorrentes sequer são partes.
 

Protestam ser impossível a utilização de prova de processo em que não há
identidade das partes, tampouco em que os recorrentes não tiveram a oportunidade de se
manifestar a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
 

Os argumentos levantados pelos recorrentes não merecem amparo.
 

Com efeito, cumpre recordar que as provas produzidas pelo Ministério Público não
foram colhidas mediante investigação extrajudicial. Ao contrário, foram obtidas em ação cautelar
de busca e apreensão, previamente autorizadas pelo Poder Judiciário, com o devido
acompanhamento de servidor da Justiça Eleitoral, da polícia militar e do proprietário do Posto
São Paulo.
 

Some-se a isso, que os donos dos documentos foram ouvidos e questionados
especificamente sobre sua autenticidade, que foram devidamente confirmados.
 

No que toca à ilicitude pelo “uso de prova compartilhada”, os recorrentes entendem
que as provas coletadas na Ação Cautelar de Busca e Apreensão de n° 0600792-
46.2020.6.09.0097 não poderiam subsidiar quaisquer ações judiciais em desfavor dos
recorrentes, porquanto estão eivadas de nulidade, tendo em vista a ausência de identidade das
partes.
 

Ora, "quanto à necessidade de identidade de partes para a utilização de prova
emprestada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é requisito para
a validade da prova. Conforme os fundamentos do STJ, veiculado por meio do informativo 543,
de 2014, a prova emprestada não pode se restringir a processo em que figurarem partes
idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável
para isso. Quando se diz que deve assegurar o contraditório, significa que a parte deve ter o
direito de se insurgir contra a prova trazida e de impugná-Ia." (TRE-RO -Ação Penal n° 41831.
Ac. 30/2018. Relator: Des. Paulo Kiyochi Mori, publicado em 19/03/2018).
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Calha ressaltar, a exemplo do que bem ponderou o Membro do Ministério Público
Eleitoral em suas contrarrazões de ID 26341440 “que as provas obtidas em busca e apreensão
decorreram de AÇÃO CAUTELAR feita para a PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS para
este JUÍZO e também PARA ESTA AÇÃO. Com o devido respeito, não há necessidade de em
cautelar pedir autorização para usar a prova na própria principal, notadamente quando se trata do
mesmo juízo. Basta olhar a documentação constante no ID 41647689, que se percebe que as
provas foram obtidas em cautelar destinada a esta ação”.
 

Igualmente não merece acolhida a afirmação de falta de oportunidade para o
exercício do contraditório, visto que as questionadas provas foram oportunamente contestadas
pelos recorrentes durante a tramitação do processo.
 

Com essas considerações, rejeito essas preliminares.
 

 
 

Da nulidade da prova colhida em sede de procedimento proibido pelo art. 105-
a da lei das eleições.
 

Os recorrentes arguem a ilicitude das provas por entenderem que o procedimento
denominado “Notícia de fato” assemelha-se ao inquérito civil público, cuja utilização na seara
eleitoral seria vedada pelo art. 105-A da Lei 9.504/971. Segundo o dispositivo, "em matéria
eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei n°7.347, de 24 de julho de 1985".
 

Prosseguem dizendo que na Portaria de instauração do procedimento, o Promotor
Eleitoral lastreia-se “no artigo 78 da Lei Complementar nº. 75/93”, e durante a instrução realiza
atos de requisição de prova próprios daqueles previstos pela lei da ACP, como se vê às fls. 26,
28, 30, 60, 63, 109, 119 e 13”.
 

É cediço que, conquanto a referida vedação (art. 105) tenha sido inicialmente
acolhida pela Corte Superior, foi reformulada no julgamento do REspe 545-88/MG em 8.9.2015,
quando se estabeleceram três vertentes quanto ao possível uso de inquérito civil público no
âmbito da Justiça Eleitoral, sendo duas interpretando o dispositivo conforme a Constituição e
uma declarando-o inconstitucional.
 

Desta maneira, “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 pública para proteger interesses difusos e coletivos. (...) Consequentemente, a
instauração do procedimento preparatório eleitoral (PPE) é lícita e não ofende o art. 105-A
da Lei 9.504/97. [...]” (AgR-REspe 1314-83/PI, ReI. Min. Herman Benjamim DJe de 11.3.2016)
(grifei).
 

Por óbvio, uma vez fixada a inaplicabilidade do art. 105-A da Lei 9.504/95, o debate
sobre eventual identidade entre procedimentos preparatórios eleitorais praticados pelo MP e o
inquérito civil, torna-se irrelevante
 

A preliminar deve ser refutada.
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DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
 

 
 

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que não
houve mínima fundamentação quando à suposta ocorrência de abuso de poder político e
responsabilidade dos recorrentes, mais uma vez, razão não os socorre.
 

Verifica-se que a sentença é clara, fundamentada e preenche, inegavelmente, todos
requisitos previstos em lei para sua perfectibilidade, não padecendo, portanto, de qualquer vício
capaz de ensejar sua nulidade.
 

Por oportuno, vale ressaltar que o Juiz citou trechos de vários depoimentos de
testemunhas, bem como listou infindáveis documentos que deram suporte ao decreto
condenatório.
 

Não tendo sido demonstrado quaisquer prejuízos, em especial aqueles que
impediriam os recorrentes de exercer a ampla defesa, inclusive em sede desse recurso, não há
falar-se em nulidade, razão pela qual rejeito mais essa preliminar.
 

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA  
CONSUBSTANCIADO EM APLICAÇÃO DE SANÇÃO ALÉM DO PEDIDO
 

Aventam os recorrentes que a peça inicial e, consequentemente, a defesa se
calçaram na acusação de abuso de poder, prevista no caput do art. 22 da LC 64/90. Todavia, de
forma equivocada, a sentença condenou os recorrentes por abuso de poder, conduta vedada e
captação ilícita de sufrágio, incorrendo em julgamento além do pedido.
 

A exemplo das demais preliminares, deve ser rejeitada.
 

Isso porque exemplificativamente, colaciono, dentre vários, o seguinte excerto (ID
26329340) da peça inaugural, verbis:
 

“Assim, a condenação dos requeridos por captação ilícita de sufrágio, abuso do
poder econômico, abuso do poder político e prática de condutas vedadas é medida que se
impõe, sendo o único caminho a ser seguido por este juízo diante de tantas provas”.
 

É cediço, nos termos preconizados pela Súmula 62/TSE, que “os limites do pedido
são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor”.
 

Dessa forma, especificamente no que concerne à conduta vedada, à vista dos fatos
articulados na inicial e dos elementos de prova amealhados ao feito, observa-se que, em tese, o
substrato jurídico tido por violado foi o previsto no art. 73, II, da Lei n. 9.504/97 – conduta vedada
por abuso de poder político[3].
 

Recorde-se que o aludido abuso de poder também se encontra alocado no art. 22, 
caput, da LC n° 64/90, sob a rubrica “abuso de autoridade”, razão pela qual o exame de
devolutividade recursal a ele também referenciará.
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Por fim, insta mencionar que há muito é assente na Corte Superior o entendimento
de que "não há óbice a que haja cumulação de pedidos na AIJE, apurando–se
concomitantemente a prática de abuso de poder e a infração ao art. 73 da Lei nº 9.504/97,
seguindo–se o rito do art. 22 da LC nº 64/90" (RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº
060010891, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:  DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 96, Data 27/05/2021, Página 0).
 

Sem delongas, não verifico plausibilidade na invocação da aludida preliminar,
motivo pelo qual a rejeito.
 

Superadas que foram essas questões prévias, prossigo no julgamento adentrando o
mérito da causa.
 

MÉRITO                                                                  
 

Por primeiro, consigno que o autor da ação – parquet eleitoral – imputou aos
recorrentes, que exerciam os cargos de Prefeito, Vice-prefeito e Secretário de Transportes no
município de São Simão/GO, o abuso de poder político e econômico, bem como a prática de
captação ilícita de sufrágio, mediante a compra de votos e apoio político com a distribuição de
combustíveis, sendo estes pagos às expensas da prefeitura de São Simão-GO.
 

Com lastro nessas informações, o d. juiz de 1° Grau houve por bem delimitar as
condutas da seguinte maneira:
 

A) Prática de abuso de poder econômico - distribuição combustíveis em troca de
apoio/voto, de forma excessiva, abusiva e não contabilizada (“caixa dois”) visando a captação
ilícita de sufrágio).
 

B) Prática de abuso do Poder Político - pagamento de combustível com recursos
do Município e distribuição com fins eleitorais (condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei das
Eleições e prática de diversos crimes contra à Administração Pública).
 

Gize-se que tal demarcação subsume-se ao disposto no art. 22 da LC n°64/90[4] e
coaduna com a posição adotada pela doutrina, aqui reproduzida nas palavras de Rui Stoco, em
seu festejado livro, Legislação Eleitoral Interpretada – doutrina e jurisprudência[5], senão veja-se:
 

 “(…) os ilícitos que ensejam a propositura da Investigação Judicial Eleitoral são os
seguintes: a) abuso do poder econômico, inclusive sob a forma de captação ilícita
de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97); b) abuso de poder político ou de autoridade,
em detrimento da liberdade do voto; c) transgressões às normas relativas a
arrecadação e gastos de recursos financeiros (art. 30-A da Lei 9.504/97,
acrescentado pela Lei 11.300/06); d) utilização indevida (STOCO, Rui; STOCO
Leandro de Oliveira. dos veículos ou meios de comunicação social”.
 
 

 
Vislumbra-se que o início da apuração dos fatos ocorreu quando o Ministério

Público, em diligência que buscava apurar eventuais propagandas irregulares e descumprimento
da Portaria Judicial de combate à Covid-19, percebeu, ao passar em frente ao Posto São Paulo,
que veículo com propaganda eleitoral era abastecido de forma suspeita, determinada pelo olhar
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assustado do frentista quando viu o carro da promotoria e pela entrega de papel dobrado pelo
motorista.
 

Diante da reportada situação, o promotor se aproximou e pediu para ver o papel, no
que foi atendido pelo frentista, ocasião em que constatou se tratar de uma “duplicata em branco”,
com os dizeres: “haver em combustível à prazo”, uma rubrica e o valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais).
 

Com base nesses fatos o parquet pleiteou a expedição de mandado de busca e
apreensão no aludido posto, o qual foi cumprido no domingo, dia 08 de novembro de 2020 e
colheu as provas que instruem o presente processo.
 

Esses documentos foram utilizados com o objetivo de demonstrar o abuso de poder
econômico, praticado mediante a captação ilícita de sufrágio, e o segundo com o intento de
evidenciar o abuso de poder político c/c a conduta vedada prevista no art. 73, II, perpetrados por
meio da distribuição de combustível às expensas do município de São Simão/GO.
 

A) Prática de abuso de poder econômico - distribuição de combustíveis em
troca de apoio/voto, de forma excessiva, abusiva e não contabilizada (“caixa dois”)
visando a captação ilícita de sufrágio.
 

A medida de busca e apreensão demonstrou que diversos documentos apreendidos
constituíam duplicatas/vales que traziam haveres de R$ 50,00 (cinquenta reais), sem
discriminação de data, placa do veículo ou do partido e/ou candidato, tampouco referência à
carreata, os quais eram distribuídos indistintamente. Exemplificativamente, colijo o seguinte
documento, veja-se:
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Além do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), verifica-se que o combustível também
foi distribuído por meio de “vales” (abastecimentos indiscriminados) em valores inferiores
(R$20,00 e R$30,00), os quais, de igual modo, não continham qualquer especificação.
 

Pois bem.
 

Nada obstante os recorrentes aduzirem que os referidos vales não são vinculados à
sua campanha, transcrevo adiante, excerto do depoimento da testemunha Francisco Abadio, um
dos proprietários do Posto São Paulo (ID 26338490), em sentido contrário, verbis:
 

PROMOTOR: Como é que funcionava os abastecimentos ali com as notas de haver
a prazo?
 
Francisco: As notas de “haver à prazo” que o senhor pegou lá no posto [na ocasião
da busca e apreensão], era nota de abastecimento da campanha, foi feito um
contrato com o Renilson, que na época era da coligação, de fornecimento de
combustível para a carreata e eles solicitaram da gente, fazer as requisições para o
abastecimento dos veículos e nós fizemos lá em torno de 250 requisições escrito “
haver combustível a prazo”, por que já sabia que seria R$ 50 de gasolina a prazo,
então esse haver a prazo era referente a esse tipo de coisa.
 
(…)
 
PROMOTOR: Ali existia alguma anotação de placa, conferência de veículo ou
alguma coisa nesse sentido?
 
Francisco: Não foi solicitado nada disso pra nós.
 
Noutra quadra, esclareça-se que, de acordo com o inc. I, §11° do art. 35 da Res.

23.607/2019, para a utilização de combustível ser considerada gasto eleitoral para fins de
carreata, deverá se limitar a 10 litros por veículo, veja-se:
 

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
 
...................................................................................................................
 
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
 
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;
 
 

 
Esse limite não foi respeitado. O valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondia a

montante superior a 10 litros de qualquer combustível a ser adquirido, consoante se pode ver da
fotografia da bomba do Posto São Paulo na data da busca e apreensão:
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Some-se a isso que o depoimento de Valteir Medeiros (proprietário do Posto São

Paulo), explicitou que os abastecimentos não se limitavam à gasolina, alcançando também os
outros tipos de combustível, bastando que se chegasse e apresentasse o “vale” com o valor
específico.
 

Dessa maneira, logo se depreende que os eleitores que abastecessem o montante
de R$ 50,00 reais em etanol ou diesel, receberiam mais de 10 litros de combustível, em visível
contrariedade ao citado artigo.
 

Noutro giro, trago à baila compilação previamente realizada pelo Juiz de 1° Grau, de
documentos consistentes em vales e haveres a prazo, inominados e nominados, bem como
cupons fiscais e requisições, para demonstrar que o combustível era destinado a todos,
indistintamente, sem qualquer tipo de controle para os fins de participação em carreata e em
quantidade maior do que o permitido em lei, fatores que, por si sós, descaracterizam, por
completo, a natureza de gasto eleitoral e enquadram-se em distribuição de benesse eleitoral.
Veja-se:
 

- ID 41652027, pág, 11 – vale em nome de Amauri Romão, autorizado por telefone,
no valor de R$100,00 (cem reais), tendo como beneficiária Priscila Keyna O. Lima;
 
- ID 41652021, pág. 02 – haver a prazo, cinquenta reais (cupom fiscal em nome da
prefeitura);
 
- ID 41652019 – abastecimento em nome de Amauri Romão, em favor de Eduardo
Freitas (cupom fiscal em nome da prefeitura);
 
- ID 41652020, pág. 04 a 39– abastecimento haver a prazo, cinquenta reais, de
forma indiscriminada, totalizando 19 (dezenove) vales de cinquenta reais;
 
- ID 41652015 – abastecimento em nome de Amauri Romão, no valor de R$120,00
(cento e vinte reais), e cupom fiscal em nome da Prefeitura;
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- ID 41652023, pág 06 a 22 – nove abastecimentos, com vale “haver a prazo”, no
valor de cinquenta reais e um abastecimento (pág. 31) em que consta um
abastecimento em nome de Amauri Romão, no valor de cinquenta reais, tendo
como beneficiário(a) Josi Araújo;
 
- ID 41650338, quatro abastecimentos, com vale “haver a prazo”, no valor de
cinquenta reais, sem discriminação;
 
ID 41658140 fls. 11 e 12, requisições em nome da prefeitura, sem identificação;
 
- ID 41658141: várias requisições de abastecimento para a prefeitura, com
adequada identificação;
 
- ID 41658144: fls 01 a 03, constam requisições de abastecimento para a prefeitura,
sem qualquer identificação; as requisições seguintes são adequadamente
identificadas.
 
- ID 41658146: fls. 01, requisição de abastecimento genérica para a prefeitura, sem
identificação; requisições seguintes, adequadamente identificadas, com
especificação do órgão, veículo, placa, quilometragem e motorista; fls. 22
abastecimento Ibinho Prefeito, sem identificação do veículo (40 lts de gasolina); fls.
28 abastecimento Ibinho Prefeito, sem identificação do veículo, realizada no dia
posterior (38,15 de gasolina);
 
ID 41660555: cupons fiscais emitidos para Departamento de Água e Esgoto, Fundo
Municipal de Saúde;
 
- ID 41660558: cupons fiscais emitidos para Fundo Municipal de Saúde;
 
- ID 41660551: requisições de abastecimento, maioria deles com valor de cinquenta
reais, “haver a prazo”;
 
- ID 41660552: requisições de abastecimento, maioria com valor de cinquenta reais,
vinte reais e trinta reais, “haver a prazo”;
 
- ID 41658102: cupons fiscais em nome do Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura
Municipal de São Simão
 
- ID 41658106: cupons fiscais emitidos em nome da Prefeitura Municipal de São
Simão;
 
- ID 41658107: cupons fiscais emitidos em nome da Prefeitura Municipal de São
Simão;
 
- ID 41658109: cupons fiscais emitidos em nome de Wilber Floriano Ferreira
Prefeito, emitido em 07/11/2020, constando sete abastecimentos no valor de
R$50,00 (cinquenta reais) cada (fls. 01); dois abastecimentos no valor de R$50,00
cada emitido na mesma data (fls. 03); um abastecimento no valor de R$50,00,
emitido na mesma data (fls. 05); um abastecimento no valor de R$50,00, emitido na
mesma data (fls. 07); um abastecimento no valor de R$ 50,00, emitido na mesma
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data (fls. 09); onze abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 11); seis abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 13); dez abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 15); dez abastecimentos no valor de R$ 50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 17); dez abastecimentos no valor de R50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 19); dez abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 21); dez abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 23); dez abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 25); dez abastecimentos no valor de R$ 50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 27);
 
- ID 41658112: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão;
 
- ID 41658113: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão;
 
- ID 41658114: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão;
 
- ID 41658116: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão;
 
- ID 41658118: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão;
 
- ID 41658119: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão,
Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde;
 
ID 41658123: requisições e cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São
Simão; requisições
 
no valor de R$50,00, cada, “haver a prazo” (fls. 19/24, 28 e 31, esta última no valor
de R$20,00);
 
- ID 41658125: requisições “haver a prazo” no valor de R$ 30,00 (fls. 01), R$ 50,00
(fls. 03, 08, 09),R$30,00 (fls. 05); requisição emitida em nome de Amauri Romão, no
valor de R$50,00, em favor de Mariane Nunes;
 
- ID 41658126: requisições para a Prefeitura, com identificação;
 
- ID 41658128: requisições para a Prefeitura, com identificação parcial;
 
- ID 41658135: requisições (dezenove) “haver a prazo” no valor de R$ 50,00, sem
identificação;
 
- ID 41658129: requisições (treze) “haver a prazo”, no valor de R$50,00 e
requisições, “haver a prazo” no valor de R$ 20,00 (quatro);
 
- ID 41658132: requisições (dezessete) “haver a prazo”, no valor de R$50,00 e
requisições, “haver a prazo” no valor de R$ 20,00 (oito);
 
- ID 41663226: requisição de abastecimento em nome de Ibinho, em 30/10/2020,
nos valores R$332,76 (68,05lts), fls. 01; requisição de abastecimento em nome de
Ibinho “campanha”, com a menção de que a autorização se deu por telefone, no
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valor de R$97,80 (20 lts), em 30/10/2020, fls. 02; requisição de abastecimento em
nome de Ibinho “campanha”, no valor de R$251,83 (51,50 lts), em 31/10/2020, fls.
03 (beneficiário Celso Silva); cupom fiscal emitido para prefeitura (fls. 05) relativo à
requisição de abastecimento de campanha; requisição de abastecimento em nome
de Ibinho “campanha”, no valor de R$238,97 (48,87 lts), em 31/10/2020, fls. 07;
cupom fiscal relativo à requisição anterior emitido para Prefeitura (fls. 09); requisição
de abastecimento em nome de Ibinho “prefeito”, no valor de R$220,05 (45 lts), em
01/11/2020, fls. 11; requisição de abastecimento em nome de Ibinho “prefeito”, no
valor de R$220,05 (45 lts), em 01/11/2020, fls. 12; requisição de abastecimento em
nome de Ibinho, no valor de R$50,00;
 
- ID 41663228: requisições de abastecimento em nome de Adriano Pimenta;
 
- ID 41663230: requisições de abastecimento em nome de Adriano Pimenta;
 
- ID 41663229: requisição em nome da prefeitura, no valor de R$120,50, sem
identificação (fls. 07) e requisições em nome de Eduardo Calefi; emissão de cupom
fiscal sem identificação;
 
- ID 41663248: requisições de abastecimentos em nome de Lázaro Lacerda
(vereador); emissão de cupom fiscal sem identificação;
 
- ID 41663231: requisições de abastecimentos em nome de Leopoldo Pereira
(vereador);
 
- ID 41663249: requisições de abastecimentos em nome de Lucas Vasconcelos;
 
- ID 41663247: requisições de abastecimentos em nome de Renilson;
 
- ID 41663245: requisições de abastecimentos em nome de Wilson Pimenta;
 
- ID 41663240: requisições de abastecimentos “haver a prazo”, no valor de R$ 50,00
(dezoito requisições);
 
- ID 41663242: requisições de abastecimentos “haver a prazo”, no valor de R$ 20,00
(nove requisições), R$ 30,00 (duas requisições) e R$50,00 (dez requisições);
 
As explicações dos proprietários do Posto São Paulo, Valteir Medeiros de Faria e

Francisco Abadio, para justificar a irrefreada distribuição de combustível, não conseguem conferir
regularidade aos atos praticados, principalmente pela generalidade das asserções perpetradas e
evasivas nas respostas.
 

Na maioria dos pontos em que que foram questionados, responsabilizaram seus
funcionários, que eram “preguiçosos”, incompetentes (ex. pregavam cupons fiscais junto à
requisições não correspondentes) ou inadvertidamente desempenhavam funções que não eram
de suas competências, tal como emitir cupom sem o devido desconto concedido à prefeitura.
 

Em outras vezes, simplesmente não se encontravam no estabelecimento, nada
sabendo informar sobre os fatos.
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Ademais, o proprietário do Posto, o Senhor Valteir Medeiros de Faria, apresentou
depoimentos distintos, na Delegacia e em Juízo.
 

Por ocasião da apreensão dos documentos, as testemunhas foram ouvidas na
Delegacia. No dia 15.11.2020, ele afirmou que nenhum candidato lhe procurou para emissão de
requisições (ID 41647692). No entanto, em juízo (ID 76081029), de forma absolutamente
contrária, declarou “ter firmado, pelo Posto, contrato com a campanha dos investigados, tendo
como objeto o fornecimento de gasolina para carreatas (...)”, sendo o dia 03.11.2021, a data da
avença, ou seja, anterior à sua primeira declaração.
 

Não restam dúvidas, portanto, de que os recorrentes contaram com o auxílio e
conivência de Valteir Medeiros de Faria e Francisco Abadio, na utilização do Posto São Paulo,
como ponto estratégico de distribuição indiscriminada de gasolina a eleitores com finalidade
eleitoral.
 

Saliente-se, ainda, que os recorrentes afirmaram que o contrato celebrado com o
Posto São Paulo (ID 48587631) tinha por objeto o fornecimento de combustível para as carreatas
que se realizariam nos dias 8 e 9 de novembro de 2020 (ID 48587626 e 48587628), devendo o
contratado, após a conclusão das carreatas apresentar “as notas emitidas contra a contratante
para a apuração da quantidade de litros vendidos e do valor a ser pago”.
 

A contratada não juntou, de forma específica, as notas fiscais de cada
abastecimento para controle e recebimento dos contratantes, tal como previsto no contrato. Ao
contrário, as requisições de abastecimentos foram expedidas de maneira indiscriminada, sem a
comprovação de que se destinavam à carreata, sendo, inclusive, muitas delas autorizadas por
telefone, notadamente por WILBER FLORIANO FERREIRA, AMAURI SOUZA ROMÃO e
ADRIANA DE TAL (esposa de Wilber).
 

No intuito de demonstrar algum controle sobre os abastecimentos, especificamente
que eles se destinavam às carreatas dos dias 8 e 9 de novembro, os recorrentes anexaram a
lista de ID 48587631, com 51 nomes de supostos participantes do evento.
 

Pois bem, além de não haver correspondência de tais nomes com quaisquer
daqueles apreendidos no posto, é preciso considerar que, se a quantidade contratada foi de
3.067 litros, sendo 10 litros para cada pessoa, pressupõe-se que haveria a participação de 306
veículos. Se foram contabilizados apenas 51 participantes, isso significa dizer que, no mínimo,
249 requisições de combustível foram entregues de forma aleatória, sem qualquer prova de que
serviriam à carreata.
 

Ademais, merece nota a duvidosa a credibilidade da referida lista, pois além da
patente semelhança entre várias letras nas assinaturas, existem erros de grafia grosseiros.
 

Recorde-se, ainda, as bem lançadas pontuações explicitadas na sentença recorrida.
Veja:
 

“verifica-se que na maioria das requisições anexadas não há data especificada, em
algumas há a data de 07 de novembro de 2020 e em diversas outras requisições
datas diferentes da data das carreatas, cujas requisições são vinculadas às partes
requeridas e ocorridas durante o pleito eleitoral (vide ID 41658149, fls 04; ID
41658146, fls. 01, 22, 28; ID 41658144, fls. 01, 02, 03; ID 41658140, fls. 11, 12; ID
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41663226, fls. 01, 02, 03, 06, 11, 12, 13 estes de 30 e 31 de outubro e 01 de
novembro de 2020, com menção expressa a “ibinho campanha”), e antes da
celebração do suposto contrato de fornecimento de combustíveis”.
 
Noutro giro, em conformidade com o TERMO DE INTERROGATÓRIO EM AUTO

DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, de ID 41647692, LIZANDRO CÁSSIO GOMES, assim se
pronunciou:
 

QUE, questionado se recebeu requisição de combustível o interrogando confirma
que sim; que nesta data foi procurado pelo candidato a vereador GRILLUS, o qual
lhe entregou um santinho e uma requisição de combustível no valor de R$ 50
(cinquenta reais) e pediu voto para ele e para o candidato a prefeito Ibinho; QUE
que na ocasião da entrega da requisição afirmou para GRILLUS que tinha votado
nele, porém afirma que votou em outro candidato;
 
Conquanto seja lícita a distribuição de combustíveis em relação à participação em

carreata como já mencionado, não se pode consentir que esta distribuição seja feita sem
qualquer metodologia, no apagar das luzes, em benefício de eleitor não integrante do evento
político, sob pena de se caracterizar, como no caso, a intenção de permuta de bens por voto.
 

Deveras, considerando uma cidade de aproximadamente 13.512 (treze mil,
quinhentos e doze) eleitores aptos, a distribuição de combustível à expressiva quantidade de 300
veículos, sem qualquer controle administrativo quanto aos abastecimentos, aponta  que o
objetivo dos recorrentes era sim o de buscar, com a doação do benefício, o maior número
possível de eleitores, utilizando-se das carreata simplesmente para mascarar a captação ilícita de
sufrágio, sobretudo porque a quantidade de litros fornecidos, individualmente considerada, já
seria o suficiente para patentear a distribuição de bens vedada pela legislação eleitoral, pois
superior aos 10 litros permitidos.
 

Logo, extrai-se da moldura fática dos autos que houve entrega de combustível
indiretamente pelos candidatos, durante o período eleitoral, de forma indiscriminada, o que revela
o dolo específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor.
 

A captação ilícita de sufrágio é modalidade de abuso de poder prevista no art. 41-A
da Lei n.° 9.504/97, e resta assim estabelecida:
 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação
do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar n. ° 64, de 18 de maio de 1990.
 
§ 1° Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
 
§ 2° As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
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§ 3° A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até
a data da diplomação.
 
§ 4° O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
 
A respeito dessa matéria, cumpre destacar o magistério de JOSÉ JAIRO GOMES:

 
A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ato ilícito eleitoral. Impõe-se,
pois, a responsabilização dos agentes e beneficiários do evento. Estará configurada
sempre que a eleitor for oferecido, prometido ou entregue bem ou vantagem com o
fim de obter-lhe o voto (...). A perfeição dessa categoria requer: (i) realização de
uma das condutas típicas, a saber: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem pessoal a eleitor, bem como contra ele praticar violência ou grave
ameaça; (ii) fim especial de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor; (iii)
ocorrência do fato durante o período eleitoral. (in Direito Eleitoral. 8.a ed., São
Paulo: Atlas, 2012, pág. 498)
 
Essa Corte já enfrentou essa matéria e decidiu que a distribuição indiscriminada de

combustíveis, como ocorreu no caso dos autos, configura captação ilícita de sufrágio. Veja: 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO.' PROVA DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DESPROVIDOS. 
1. Não há omissão no acórdão que expressamente afasta a ocorrência de
litisconsórcio passivo necessário. 
2. Não é omisso o acórdão que, de, forma clara, entende que para a configuração
do abuso do poder econômico basta a participação do candidato, ainda que de
forma indireta, desde que haja o seu consentimento. 
3. A distribuição indiscriminada de combustível, nos termos da jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, configura captação ilícita de sufrágio. 
4. Embargos Desprovidos 
(RECURSO ELEITORAL nº 60735, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo de
Silveira, Publicação:  DJ - Diário de justiça, Tomo  205, Data 07/11/2019, Página 3-
7).
 
 
 
Peço venia para citar um trecho do Acordão nº 175/19, proferido por este Regional

no RE - RECURSO ELEITORAL nº 60735 - SANTA TEREZINHA DE GOIÁS - GO, proferido em
29/08/19, que abordou esse tema com muita propriedade e que se amolda perfeitamente ao caso
em tela. Veja:
 

 
 
Nesse contexto, resta cristalino que a emissão desvairada de requisições de
combustíveis; com ou sem identificação, não teve o único propósito de motivar o
comparecimento de correligionários e apoiadores nos eventos da coligação, mas
comprova a entregamassiva.de vantagens ilícitas perante o eleitorado do pequeno
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município com o propósito claro de obter-lhes o voto.
 
Assim, a distribuição de combustíveis efetuada sem qualquer (controle remete à
conduta de entrega de bens vedada pela lei, configurando o pedido implícito de
voto, o que permitiu ao Tribunal Superior Eleitoral fazer um distinguishing em
relação ao seu próprio julgado, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
Eleitoral nº 355-73.2012.6.12.0025, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, em
06/09/2016, nos seguintes termos:
 
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. CARREATA.
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTROLE DO
DESTINATÁRIO. PEDIDO IMPLÍCITO DE VOTOS. ILÍCITO 
CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. 
1.  A captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes elementos: (i) a realização de
quaisquer  das condutas t íp icas do ar t .  41-A ( i .e . ,  doar ,  o ferecer ,
prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem
como praticar violência ou grave ameaça ao eleitor), (ii) o fito específico de agir,
consubstanciado na obtenção de voto do eleitor e, por fim, (iii) a ocorrência do fato
durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8ª ed. São Paulo:
Atlas, p. 520). 
2.  A mera doação de combustível a eleitores correligionários e cabos eleitorais para
participação em carreata, a princípio, não caracteriza a captação ilícita de sufrágio,
(REspe n° 409-20/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27.11.2012 e AgR-RCED n°
726/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3.11.2009). 
3.  In casu, o Tribunal de origem assentou que a distribuição de combustível deu-se
de forma indiscriminada, isto é, a entrega ocorreu em benefício de qualquer eleitor,
independentemente se participante de carreata ou não. 
4.  A entrega irrestrita de combustível a qualquer destinatário subverte a ratio
essendi da construção jurisprudencial que admite a distribuição de combustível a
apoiadores voluntários para a participação em carreatas. Assim, a doação de
combustível, quando realizada indiscriminadamente a eleitores, evidencia, ainda
que implicitamente, o fim de captar-lhes o voto, caracterizando o ilícito eleitoral
descrito no art. 41-A da Lei n° 9.504/97. 
5.  No caso vertente, houve entrega de combustível indiretamente pelos candidatos,
durante o período eleitoral, de forma indiscriminada, o que revela o dolo específico
de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor. Portanto, restam evidentes
na espécie os elementos indispensáveis à configuração do ilícito eleitoral previsto
no art. 41-A da Lei das Eleições. 
 
6.  Recurso especial desprovido. 
(Recurso Especial Eleitoral nº 35573, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo  209, Data 31/10/2016, Página 7) 
 
 
Denota-se que referida decisão colegiada do Colendo Tribunal Superior Eleitoral
amolda-se perfeitamente aos fatos narrados na presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral.
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In casu, frise-se que a distribuição das requisições de combustíveis era efetuada de
forma indiscriminada, como se constatou com a diligência de busca e apreensão de
documentos no posto, bem como pelas declarações do Gerente e dos funcionários
do posto. E, conforme já reconhecido em tópico específico acima, a candidatura se
valeu não só das requisições inominadas, 'mas também de outras realizadas por
meio de interposta pessoa (Wilton), cuja doação não foi devidamente contabilizada.
 
Ora, a partir do instante em que o próprio gerente do posto reconhece que não tem.
uma forma de, controle legítima dos abastecimentos de veículos por meio de
requisições inominadas, resta induvidoso que a distribuição de combustível não teve
qualquer controle, tanto que nem mesmo o funcionário preposto, que, em tese,
deveria exercer tal fiscalização, soube declinar a forma utilizada a contento à Juíza
Eleitoral em seu depoimento.
 
Há. que se reconhecer que o fim eleitoral estava presente, porquanto a inexistência
de controle do combustível traduziu em pedido implícito de votos, um forte apelo
moral, de sorte a evidenciar o modo bem engenhoso de compra de votos de
incautos eleitores, notadamente em município pequeno, onde os ânimos são mais
acirrados e qualquer fato torna-se relevante no contexto de eleições locais.
 
Assim, pode-se concluir que a distribuição de combustível para um evento
específico é possível, mas na distribuição generalizada está contido o fim de agir
que caracteriza a hipótese do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
 
Quanto a isso, o § 1º do art. 41-A da LE é claro ao dispor: "Para a caracterização da
conduta ilícita, é desnecessário o peido explicito de votos, bastado a evidencia do
dolo, consistente no especial fim de agir”.
 
Destaco, ainda, que, na·linha da jurisprudência da Corte Superior, a configuração,
da captção ilícita de sufrágio não exige necessariamente o pedido expresso de
votos, bastando a evidência do fim especial de agir, quando as circunstâncias do
caso concreto indicam a prática ilícita (RO nº 1510-12/AP, Rei. designado Mn.
Arnaldo Versiani, DJe de 23.8.2012 e RO n° 8362-51/RS, Rei. Mm. Dias Toifoli, DJe
de 29.11.2013.
 
Emerge, pois, das provas testemunhais e documentais dos autos que a entrega de
combustíveis ocorreu em benefício de qualquer eleitor que se apresentasse para
abastecimento, não importando se participante de evento ou não, demonstrando a
inexistência de efetivo controle.
 
 
 
Ressalto ainda, que essa decisão foi mantida recentemente pelo Tribunal Superior

Eleitoral. Veja:
 

Direito Eleitoral, Civil e Processual Civil. Agravos Internos no Agravo de
Instrumento. Eleições 2016. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Abuso do Poder
Econômico. Ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.
Decadência. Captação ilícita de sufrágio. Configuração. Inobservância do ônus da
impugnação específica e do princípio da dialeticidade. Desprovimento. 
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1. Agravos internos contra decisão monocrática que conheceu do agravo nos
próprios autos e deu provimento parcial ao recurso especial eleitoral para: (i) anular
o acórdão regional na parte em que reconheceu o abuso do poder econômico e
condenou o recorrente à sanção de inelegibilidade por 8 (oito) anos, em razão da
decadência; e (ii) manter o referido acórdão quanto à aplicação de multa, decorrente
da prática de captação ilícita de sufrágio pelo recorrente. 
 
2. Hipótese em que o TRE/GO manteve a sentença de procedência parcial de
ação de investigação judicial eleitoral, reconhecendo a captação ilícita de
sufrágio e o abuso de poder econômico, em decorrência da distribuição
indiscriminada de combustíveis a eleitores, pelo tio do candidato, com ciência
deste. I – Agravo Regimental do Ministério Público Eleitoral 
 
3. Conforme entendimento fixado, por maioria, nesta Corte Superior, para as
Eleições 2016, há litisconsórcio passivo necessário, também em caso de abuso do
poder econômico em sentido estrito, entre os candidatos beneficiados e quem, no
momento da propositura da ação, seja apontado como responsável pelo ilícito. Para
aferição da necessidade de litisconsórcio passivo, é suficiente a aplicação da teoria
da asserção, devendo integrar o polo passivo da ação as pessoas às quais seja
diretamente atribuída, na petição inicial, a prática de condutas ilícitas. 
 
4. No caso dos autos, desde a origem, Wilton Moreira Alves – tio do candidato
beneficiado e dono do posto de gasolina – foi apontado como sendo a pessoa que
efetivamente praticou a conduta de distribuição massiva de combustível no período
eleitoral. Inconteste, portanto, a imprescindibilidade de sua inclusão no polo passivo
da demanda dentro do prazo decadencial para a propositura da ação, o que não
ocorreu, tornando inviável a condenação por abuso do poder econômico. II – Agravo
Regimental de Silas Humberto Alves 
 
5. No caso, a Corte Regional realizou análise exauriente dos fatos e das
provas, indicando elementos que conferem suporte à condenação do
recorrente pela prática do art. 41–A da Lei das Eleições, em especial a
distribuição indiscriminada de combustíveis a eleitores e a fragilidade da tese
defensiva, no sentido de que houve apenas doação para permitir a apoiadores
participar de atos de campanha, considerando o grande volume de
combustível em cotejo com as datas em que foi distribuído. 6. O entendimento
adotado pelo TRE/GO quanto à possibilidade de se inferir do contexto a
pretensão de obter o voto como contrapartida à benesse está em harmonia
com a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que "a doação de
combustível, quando realizada indiscriminadamente a eleitores, evidencia,
ainda que implicitamente, o fim de captar–lhes o voto, caracterizando o ilícito
eleitoral descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/97" (REspe nº 355–73/MS, Rel.
Min. Luiz Fux, j. em 06.09.2016). III – Conclusão: 7. Agravos regimentais aos quais
se nega provimento.
 
(Agravo de Instrumento nº 60735, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 108, Data 15/06/2021) (grife
 
Nessa confluência, resta patente que a emissão desvairada de requisições de
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combustíveis, com ou sem identificação, não teve apenas o propósito de motivar o
comparecimento de apoiadores nas carreatas, mas entregar, de forma massiva, vantagens ilícitas
perante o eleitorado do pequeno município, com o propósito claro de obter-lhes o voto, motivo
pelo qual a multa imposta aos recorrentes deve ser mantida.
 

A seu turno, a Lei Complementar n. 64/90, preconiza no art. 22, inciso XIV, in verbis:
 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
 
...................................................................................................................
 
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; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
 
 

 
Depreende-se, por conseguinte, que as condutas descritas, além de caracterizar

captação ilícita de sufrágio, infringem o art. 22 da Lei Complementar n.° 64/90, porque
configuraram a entrega volumosa e indiscriminada de combustível próximo ao período eleitoral.
 

É consabido que a entrega ou a oferta de bens em troca de voto e/ou apoio são
ações qualificadas como espécie de abuso de poder econômico, sendo capazes, em tese, de
afetar a lisura e legitimidade do pleito diante da possibilidade de influenciar uma parcela do
eleitorado, conforme decidiu o colendo TSE no AgR-REspe n.° 60117, de 6.3.2012, de relatoria
da Ministra FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, muito embora, tal exigência não conste de texto
expresso.
 

Importa aclarar que o entendimento em voga ainda prevalece no Tribunal Superior
Eleitoral, em relação à matéria, conforme se infere do seguinte aresto:
 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ARTS. 41–A DA LEI Nº 9.504/97 E 22 DA LC Nº 64/90. AFERIÇÃO.
POTENCIALIDADE. DESNECESSIDADE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. GRAVIDADE INEQUÍVOCA. DESPROVIMENTO. 1. A compra de
um único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio, pois o
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bem jurídico tutelado pelo art. 41–A da Lei nº 9.504/97 é a livre vontade do
eleitor, sendo desnecessário aferir eventual desequilíbrio da disputa
 (precedentes, dentre eles, o REspe nº 462–65/SP, Rel. Min. Rosa Weber, acórdão
de 19.3.2019). Cuida–se de circunstância que por si só basta para a procedência
dos pedidos, independentemente do impacto na disputa. 2. Consoante já decidiu
esta Corte, admite–se o enfrentamento de matéria arguida pela parte não
sucumbente em contrarrazões; portanto, fica inviável o exame de questão não
devolvida ao conhecimento deste Tribunal por meio das razões ou contrarrazões
recursais, sendo vedada a inovação de tese recursal em Agravo Interno. 3. O art.
22, XVI, da LC nº 64/90, com texto da LC nº 135/2010, afastou, como elemento
configurador do ilícito, a potencialidade de o fato alterar o resultado do pleito,
sendo suficiente "[...] a gravidade das circunstâncias que o caracterizam". 4.
 Os seguintes elementos denotam a gravidade no caso concreto: a) o grande
número de beneficiados com a entrega indiscriminada dos vales–combustível,
em especial se tratando de município com apenas 12.197 (doze mil cento e
noventa e sete) habitantes; b) os showmícios ocorreram em datas muito
próximas ao dia da eleição; e c) o notório desvio de finalidade no ato de fechar
ruas em benefício da campanha. Ademais, descabe condicionar o
reconhecimento do ilícito à vitória nas urnas. 5. No que tange ao consentimento
ou à anuência dos candidatos com as práticas ilícitas para a decretação da
inelegibilidade, encontram–se comprovados diante do liame existente entre eles e o
coordenador da campanha (preso em flagrante por compra de voto), bem como pela
expressa indicação, no aresto regional, de que admitiram ter autorizado a oferta de
vales–combustível. 6. Descabe conhecer de fato superveniente (sentença
absolutória em ação de improbidade quanto a uma das condutas discutidas), seja
por se estar em sede extraordinária, seja porque as searas cível e eleitoral são
incomunicáveis. Ainda que superados esses óbices, é inequívoco que na espécie
inúmeros outros ilícitos fundamentaram o decreto condenatório, de modo que não
haveria nenhum proveito de ordem prática em benefício dos agravantes. 7. Agravos
regimentais desprovidos.  
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 18961, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Relator(a) designado(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:  DJE -
Diário da justiça eletrônica, Data 10/08/2020) - negritei
 
Nesse contexto, evidente que a conduta levada a efeito pelos recorrentes,

enquadra-se na vedação estampada no comando normativo acima mencionado (Lei
Complementar n. 64/90, art. 22, inciso XIV).
 

Em relação ao recorrente José Gomes Pinto, candidato a vice-prefeito, o Juiz de
1°Grau, além da cassação do registro e multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pela
prática de ato de abuso do poder econômico, mediante a captação ilícita de sufrágio, com a
distribuição irregular de combustível, também aplicou a inelegibilidade ao recorrente pelo período
de 04 anos.
 

É necessário esclarecer que a aplicação do prazo de inelegibilidade abaixo de 8
anos, ou seja, 4 anos, não pode prosperar sob pena de ferir a moralidade, a legalidade e a
probidade, uma vez que a norma é cogente e não admite a aplicação do critério da
proporcionalidade. Referido normativo objetiva proteger a população e a moralidade
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administrativa, e não o candidato.
 

Assim, a inelegibilidade da alínea “g” deve ser aferida de modo objetivo. Estabelecer
critério de proporcionalidade ou razoabilidade implicaria criar requisito de natureza subjetiva não
previsto na LC 64/90. Precedentes: REspe 588-95/SP, Rel. Min. Luiz Fux, sessão de 1°.12.2016
e AgR-REspe 326-79/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 20.5.2013
 

Dessa forma, se fosse o caso de apenar o recorrente por esta infração eleitoral, o
prazo de inelegibilidade deveria ser ajustado para o período de 8 anos, sem que isso represente 
reformatio in pejus.
 

No entanto, entendo que no tocante ao recorrente José Gomes Pinto, não há
nenhuma prova de que ele tenha contribuído ou anuído com os ilícitos praticadas pelos outros
recorrentes.
 

As sanções de inelegibilidade e de multa (advinda do descumprimento do art.
41-A da Lei 9.504/97), pela sua natureza personalíssima, só devem ser cominadas quando
há prova da participação ou ciência inequívoca do candidato a vice nas ilicitudes
praticadas por seu companheiro de chapa, o que não aconteceu nos autos.
 

 
 

Assim tem decidido esta Corte e o TSE.
 

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. PRELIMINARES AFASTADAS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL LÍCITA.
CANDIDATOS A PREFEITO. DESPROVIMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÕES
MANTIDAS. CANDIDATO A VICE-PREFEITO. PARCIAL PROVIMENTO.
CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA INELEGIBILIDADE. MANTIDA A CASSAÇÃO.
CANDIDATA A VEREADORA. PROVIMENTO
 
(...)
 
MÉRITO; RECURSOS DE EDSON MOURA E EDSON MOURA JUNIOR
 
9. É inequívoco que os recursos especiais interpostos por Edson Moura Junior
(candidato ao cargo de prefeito que substituiu seu genitor horas antes do pleito) e
Edson Moura, em nenhum momento impugnaram as condutas que ensejaram
multa, perda de diploma e inelegibilidade por captação ilícita de sufrágio e abuso do
poder econômico, irresignando-se apenas quanto aos temas de natureza preliminar
já analisados.
 
10. Assim, incidem os efeitos da preclusão, confirmando-se o julgamento do
TRE/SP na parte em que se reconheceu que eles participaram ativamente da
compra de votos.
 
11. Recursos desprovidos.
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RECURSOS DE FRANCISCO BONAVITA
 
12. O TRE/SP condenou Francisco Bonavita com base nas seguintes provas: (i)
gravação ambiental em que Edson Moura e Edson Moura Junior aparecem
entregando dinheiro a eleitores; (ii) oitivas no âmbito do Parquet , em que a maior
parte dos declarantes não foi ouvida em juízo, sob crivo do contraditório; (iii) duas
testemunhas que foram contraditadas.
 
13. As sanções previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 multa e perda de
diploma exigem prova robusta de participação ou anuência do candidato
beneficiário. Precedentes.
 
14. Quanto ao abuso de poder, distingue-se perda de diploma de inelegibilidade.
Enquanto a primeira independe de participação ou anuência do candidato, a
segunda, por sua natureza personalíssima, condiciona-se a esse pressuposto.
Precedentes.
 
15. Do conjunto probatório delineado no acórdão recorrido não é possível
constatar de forma cabal a participação ou anuência de Francisco Bonavita na
conduta ilícita praticada diretamente por Edson Moura e Edson Moura Junior,
figurando como mero beneficiário.
 
16. As declarações prestadas apenas em fase inquisitorial não constituem prova
suficiente para condenação por compra de votos ou abuso de poder, porquanto
produzidas de forma unilateral e sem observância ao contraditório e à ampla defesa,
e, por isso, requerem outros elementos. Precedentes.
 
17. Recursos providos parcialmente, a fim de manter somente a sanção de
perda do diploma. RECURSO DE SIMÉIA ZANON
 
18. Segundo o TRE/SP, comprovou-se que Siméia Zanon possuía "amplo
conhecimento dos fatos" por ter participado de carreatas e outros eventos na
companhia de Edson Moura, Edson Moura Junior e Francisco Bonavita.
 
19. Contudo, mera afinidade política não implica automática ciência ou participação
de candidato na prática do ilícito, sob pena de se transmudar a responsabilidade
subjetiva em objetiva. Precedentes.
 
20. Além disso, assim como em relação a Francisco Bonavita, as provas revelam
quanto a Siméia Zanon que: (i) ela não aparece na filmagem e, em nenhum
momento, há referência à candidata; (ii) a maior parte dos declarantes que se
apresentaram ao Parquet não foi ouvida em juízo, sob crivo do contraditório; (iii) as
duas únicas oitivas judiciais foram contraditadas.21. Recurso provido, por falta de
prova robusta da sua participação nos ilícitos.
 
CONCLUSÃO
 
22. Recursos especiais de Edson Moura Junior e Edson Moura, desprovidos,
mantendo-se as sanções de multa, cassação de diploma e inelegibilidade por
compra de votos e abuso de poder.
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23. Recursos de Francisco Bonavita parcialmente providos, a fim de manter
somente a sanção de perda do diploma. Recurso de Siméia Zanon provido a fim de
afastar as condenações impostas.
 
24. Recurso de Siméia Zanon provido a fim de afastar as condenações impostas.
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 81634, Acórdão, Relator (a) Min. Herman Benjamin,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 39, Data 25/02/2019, Página
30/32)
 
 
 
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PREFEITO DA ÉPOCA DOS FATOS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. IMPUTAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI 9.504/97) E PRÁTICA DE ABUSO DO PODER
DE AUTORIDADE OU POLÍTICO (ARTIGOS 19 E 22, CAPUT, DA LC 64/90).
PROMESSA DE DOAÇÃO DE LOTES EM CAMPANHA ELEITORAL, COM
PEDIDOS DE VOTOS E APOIO POLÍTICO, A ELEITORES INDIVIDUALIZADOS.
DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PLEITO
RECURSAL QUE SE LIMITOU A QUESTIONAR A REJEIÇÃO DO ABUSO DO
PODER POLÍTICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO
FUNDAMENTO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI
9.504/97). CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DO PODER POLÍTICO OU DE
AUTORIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE
CARACTERIZAM O ATO ABUSIVO. EXISTÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES
QUANTO À PRATICA DA CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA AOS RECORRIDOS.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA
RECORRIDA.
 
(...)
 
7. Reconhecimento da inaplicabilidade da reprimenda de inelegibilidade ao
vice-prefeito, em razão da natureza personalíssima da referida sanção, diante
da completa ausência de provas da sua participação ou envolvimento nos
fatos apurados na AIJE.
 
 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar
os recorridos pela pratica de abuso do poder político ou de autoridade, previsto no
art. 22, XIV, da LC 64/90, nos termos do voto condutor do presente acórdão.
 
(RECURSO ELEITORAL n 67028, ACÓRDÃO n 181/2018 de 26/04/2018, Relator
(a) JESUS CRISÓSTOMO DE ALMEIDA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
079, Data 04/05/2018, Página 9/18)
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B) Do pagamento de combustível (distribuído com fins eleitorais) com
recursos do Município – Prática de abuso do Poder Político
 

Vale frisar que, no caso em estudo, o abuso de poder político e o abuso de poder
econômico se entrelaçaram, “ocorrendo o que se pode entender como abuso de poder
econômico com recursos públicos, o que a jurisprudência eleitoral reconhece como abuso de
poder político com repercussão econômica ou viés econômico” (TSE - RESPE nº 1322564/BA -
Madre de Deus, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 15/5/2012).
 

O quadro delineado nos autos, demonstrou que houve o acionamento do poder
econômico da Prefeitura em prol dos recorrentes, então candidatos à reeleição, os quais
pagaram despesas de campanha (combustíveis), com recursos públicos dos quais detinham a
gestão, em patente contexto de favorecimento eleitoral.
 

Cabe recordar, que a aquisição de combustível, custeada pelo Executivo Municipal
em divergência de sua finalidade normativa, amolda-se à inequívoca prática da conduta vedada
prevista no art. 73, II, da Lei 9.504/97, o qual dispõe que:
 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
 
...................................................................................................................
 
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos
que integram;
 
Além disso, consoante se verificará adiante, há nos autos elementos a respeito da

gravidade dos fatos que permitem enquadrá-los também como abuso de poder político.
 

Sobre o ponto, reitera-se a extensa lista de documentos apreendidos, cuja análise
demonstra que inúmeros abastecimentos de campanha foram vinculados à prefeitura, seja
mediante a emissão de cupom fiscal em nome desta, seja por meio de autorizações telefônicas
oriundas do prefeito, de sua esposa ou de Amauri Romão. Confira-se:
 

- ID 41652027, pág, 11 – vale em nome de Amauri Romão, autorizado por telefone,
no valor de R$100,00 (cem reais), tendo como beneficiária Priscila Keyna O. Lima;
 
- ID 41652021, pág. 02 – haver a prazo, cinquenta reais (cupom fiscal em nome da
prefeitura);
 
- ID 41652019 – abastecimento em nome de Amauri Romão, em favor de
Eduardo Freitas (cupom fiscal em nome da prefeitura);
 
- ID 41652015 – abastecimento em nome de Amauri Romão, no valor de R$120,00
(cento e vinte reais), e cupom fiscal em nome da Prefeitura;
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- ID 41652023, pag 06 a 22 – nove abastecimentos, com vale “haver a prazo”, no

valor de cinquenta reais e um abastecimento (pág. 31) em que consta um abastecimento em
nome de Amauri Romão, no valor de cinquenta reais, tendo como beneficiário(a) Josi
Araújo;
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- ID 41658139 – abastecimentos diversos, em nome da Prefeitura, alguns com
anotações corretas (identificação do responsável, quilometragem do veículo, órgão
vinculado à prefeitura); requisição acostada às fls. 24, vinculada a Ibinho (prefeito),
abastecimento de caminhonete, descrito “campanha”, autorizado telefone Adriana  
[conforme prova colhida em audiência, especificamente pela testemunha Valteir, a
Adriana mencionada na requisição de abastecimento é esposa de Wilber Floriano
Ferreira (Ibinho)];
 
 
 

 
 

 
- ID 41658140 fls. 11 e 12, requisições em nome da prefeitura, sem identificação;
 
- ID 41658144: fls 01 a 03, constam requisições de abastecimento para a prefeitura,
sem qualquer identificação;
 
- ID 41658146: fls. 01, requisição de abastecimento genérica para a prefeitura, sem
identificação; requisições seguintes, adequadamente identificadas, com
especificação do órgão, veículo, placa, quilometragem e motorista; fls. 22
abastecimento Ibinho Prefeito, sem identificação do veículo (40 lts de gasolina); fls.
28 abastecimento Ibinho Prefeito, sem identificação do veículo, realizada no dia
posterior (38,15 de gasolina);
 
- ID 41658149: abastecimentos para a prefeitura, maioria adequadamente
identificado, exceto às fls. 04, em que consta “vale compra de rolamento p/ bomba”
“vale R$250,00”;
 
ID 41660555: cupons fiscais emitidos para Departamento de Água e Esgoto, Fundo
Municipal de Saúde;
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- ID 41660558: cupons fiscais emitidos para Fundo Municipal de Saúde;
 
- ID 41660551: requisições de abastecimento, maioria deles com valor de cinquenta
reais, “haver a prazo”;
 
- ID 41658102: cupons fiscais em nome do Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura
Municipal de São Simão
 
- ID 41658106: cupons fiscais emitidos em nome da Prefeitura Municipal de São
Simão;
 
- ID 41658107: cupons fiscais emitidos em nome da Prefeitura Municipal de São
Simão;
 
- ID 41658109: cupons fiscais emitidos em nome de Wilber Floriano Ferreira
Prefeito, emitido em 07/11/2020, constando sete abastecimentos no valor de
R$50,00 (cinquenta reais) cada (fls. 01); dois abastecimentos no valor de R$50,00
cada emitido na mesma data (fls. 03); um abastecimento no valor de R$50,00,
emitido na mesma data (fls. 05); um abastecimento no valor de R$50,00, emitido na
mesma data (fls. 07); um abastecimento no valor de R$ 50,00, emitido na mesma
data (fls. 09); onze abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 11); seis abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 13); dez abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 15); dez abastecimentos no valor de R$ 50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 17); dez abastecimentos no valor de R50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 19); dez abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 21); dez abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 23); dez abastecimentos no valor de R$50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 25); dez abastecimentos no valor de R$ 50,00, cada, emitidos na mesma
data (fls. 27);
 
- ID 41658112: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão  
[UM DIA ANTES DA CARREATA];
 
 
 

Num. 37000399 - Pág. 36



 
 

 
- ID 41658113: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão;
 
- ID 41658114: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão;
 
- ID 41658116: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão;
 
- ID 41658118: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão;
 
- ID 41658119: cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São Simão,
Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde;
 
ID 41658123: requisições e cupons fiscais emitidos para Prefeitura Municipal de São
Simão; requisições no valor de R$50,00, cada, “haver a prazo” (fls. 19/24, 28 e 31,
esta última no valor de R$20,00);
 
- ID 41658125: requisições “haver a prazo” no valor de R$ 30,00 (fls. 01), R$ 50,00
(fls. 03, 08, 09),R$30,00 (fls. 05); requisição emitida em nome de Amauri Romão,
no valor de R$50,00, em favor de Mariane Nunes;
 
- ID 41658135: requisições (dezenove) “haver a prazo” no valor de R$ 50,00, sem
identificação;
 
- ID 41658129: requisições (treze) “haver a prazo”, no valor de R$50,00 e
requisições, “haver a prazo” no valor de R$ 20,00 (quatro);
 
- ID 41658132: requisições (dezessete) “haver a prazo”, no valor de R$50,00 e
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requisições, “haver a prazo” no valor de R$ 20,00 (oito);
 
- ID 41663226: requisição de abastecimento em nome de Ibinho, em 30/10/2020,
nos valores R$332,76 (68,05lts), fls. 01; requisição de abastecimento em nome de
Ibinho “campanha”, com a menção de que a autorização se deu por telefone, no
valor de R$97,80 (20 lts), em 30/10/2020, fls. 02; requisição de abastecimento em
nome de Ibinho “campanha”, no valor de R$251,83 (51,50 lts), em 31/10/2020, fls.
03 (beneficiário Celso Silva); cupom fiscal emitido para prefeitura (fls. 05) relativo à
requisição de abastecimento de campanha; requisição de abastecimento em nome
de Ibinho “campanha”, no valor de R$238,97 (48,87 lts), em 31/10/2020, fls. 07;
cupom fiscal relativo à requisição anterior emitido para Prefeitura (fls. 09); requisição
de abastecimento em nome de Ibinho “prefeito”, no valor de R$220,05 (45 lts), em
01/11/2020, fls. 11; requisição de abastecimento em nome de Ibinho “prefeito”, no
valor de R$220,05 (45 lts), em 01/11/2020, fls. 12; requisição de abastecimento em
nome de Ibinho, no valor de R$50,00;
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- ID 41663229: requisição em nome da prefeitura, no valor de R$120,50, sem
identificação (fls. 07) e requisições em nome de Eduardo Calefi; emissão de cupom
fiscal sem identificação;
 
- ID 41663248: requisições de abastecimentos em nome de Lázaro Lacerda
(vereador); emissão de cupom fiscal sem identificação;
 
Conclui-se, ainda, em outro panorama, que cai por terra o argumento dos

recorrentes de que não há correspondência entre as requisições e os cupons fiscais em nome da
Prefeitura, por serem os valores diferentes.
 

Veja-se, exemplificativamente no ID 41663226, que a litragem na requisição
CAMPANHA e no cupom fiscal emitido em nome da prefeitura é a mesma, mas o valor do cupom
é menor em razão da Prefeitura ter descontos granjeados pela participação do Posto São Paulo
em licitação.
 

De se observar, ainda, o depoimento de Francisco Abadio quando perguntado a
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respeito de tantas requisições de campanha estarem grampeadas junto a cupons emitidos em
nome da prefeitura (ID 26338490), veja-se:
 

PROMOTOR: O senhor sabe dizer porque que havia ali notas fiscais do município
grampeadas com a mesma litragem de nota particular do senhor Wilber?
 
Francisco: Isso aí foi alguma falha do posto e de algum funcionário porque o Wilber,
quando ele ia abastecer o veículo da prefeitura, ele colocava Ibinho e normalmente
tirava o cupom fiscal com a prefeitura... Alguém que abasteceu e colocou lá “Ibinho
Campanha” deve ter tirado o cupom fiscal como se fosse da prefeitura, mas na
verdade não era, era uma coisa particular dele.
 
PROMOTOR: E do senhor Amaury era da mesma forma?
 
Francisco: O Amaury, ele autorizava os abastecimentos, principalmente na parte da
tarde pela prefeitura, porque quando o Manuel não estava no posto, porque de
manhã tinha sempre um funcionário da prefeitura, que acompanhava os
abastecimentos, e na parte da tarde ele não ficava, se algum veículo tinha que
abastecer, alguma máquina, alguma coisa, o Amauri ligava e autorizava... E o
menino, algum funcionário, também deve ter feito uma confusão disso daí e tirado
os cupom para ele, por que é normal também isso aí
 
Resta assente que a prefeitura pagaria todos os cupons fiscais emitidos em seu

nome.
 

Noutro prisma, em que pese os recorrentes arguirem que emitir cupons fiscais em
nome da prefeitura de forma aleatória, constituía uma praxe do estabelecimento, tal assertiva não
sustenta a menor plausibilidade. Consoante bem expôs o juiz de 1º Grau:
 

De início, tentaram as testemunhas (Francisco Abadio e Valteir Medeiros Faria)
convencer de que a emissão de cupons fiscais em nome da Prefeitura era uma
praxe, isto é, no fechamento do caixa, diante da ausência de emissão de cupons
fiscais para os respectivos consumidores, emitia-se cupons fiscais em nome da
Prefeitura, de forma genérica e sem relação com os abastecimentos efetivamente
realizados pela municipalidade.
 
Porém, nota-se que dentre diversos cupons fiscais emitidos, objeto de apreensão,
diversos deles não possuem o consumidor identificado (vide ID 41663229 e
41663248). Logo, sendo plenamente possível emitir o cupom fiscal sem
identificação, não há motivos para imprimir o cupom fiscal em nome da Prefeitura.
 
Inclusive, indagadas as testemunhas Francisco e Valteir acerca do motivo de não
ser emitido cupom fiscal sem identificação, não souberam responder. (...)
 
Ressalto, em tempo, que para emitir o cupom fiscal em nome da Prefeitura,
conforme esclarecimentos da testemunha Francisco Abadio, afigurava-se mais
dispendioso, pois há necessidade de incluir o CNPJ do Município, bem como lançar
um comando específico (ctrl + E) para que o desconto seja inserido. O desconto se
refere ao preço pago pelo Município no combustível, em razão de observância à
licitação realizada.
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(...)
 
 Infere-se das provas constantes nos autos que a emissão dos cupons fiscais em
nome do município era feito de forma pensada, ardilosa, com nítido propósito de
irrigar o “caixa” de campanha, mediante a distribuição de combustíveis, à conta do
Município.
 
 
 
Ressalte-se, ainda, que os cupons emitidos eram legítimos e se enquadravam

perfeitamente ao disposto no art. 61 da Lei n° 9.53297, mostrando-se aptos a identificar a pessoa
jurídica compradora, qual seja a prefeitura.
 

Por lógico, a emissão de tais cupons cumpria finalidade útil, qual seja o recebimento
de pagamento pela prefeitura.
 

E não há que se falar que as requisições de abastecimento sem qualquer
preenchimento pertenciam a serviços realizados para a prefeitura. Enquanto as requisições
destinadas a prestar serviços à prefeitura indicavam o órgão vinculado (Secretaria), placa do
veículo, motorista, quilometragem, data, identificação do veículo, aquelas que se referiam às
autorizações de campanha simplesmente mencionavam: “aut Ibinho campanha”, “aut Amauri
Romão”, “aut Adriana”, “Ibinho Campanha”, etc.
 

É inegável, portanto, o elevado comprometimento do poderio econômico do governo
municipal, sobretudo mediante as participações de WILBER FLORIANO FERREIRA e AMAURI
SOUZA ROMÃO, em prol da reeleição dos 1º e 2° recorrentes, ainda que não tenham obtido
sucesso na empreitada da reeleição.
 

Particularmente em relação ao recorrente AMAURI SOUZA ROMÃO, pertinente
transcrever os esclarecimentos feitos nas contrarrazões de ID 23341440, verbis:
 

"(...) o senhor Amauri Souza Romão, por sua vez, era secretário de transportes do
município de São Simão (responsável pelos abastecimentos do município e por
fazer a conferência das notas, conforme narraram as testemunhas Valteir e
Renilson) e um dos coordenadores de campanha e representante da coligação
'Juntos para fazer muito mais' (conforme narrou a testemunha Lúcio Marcos), sendo
isso inclusive reconhecido por em DIVERSAS ações propostas pela próprio
coligação perante a justiça eleitoral, como, por exemplo: 1) na Ação Civil n.
0600802- 90.2020.6.09.0097 (proposta em 11.11.2020); 2) na Ação Civil n.
0600794- 16.2020.6.09.0097 (proposta em 09.11.2020), 3) na Representação n.
0600789-91.2020.6.09.0097 (proposta em 06.11.2020), 4) na Representação n.
0600784-69.2020.6.09.0097 (proposta em 05.11.2020), 5) na Representação n.
0600783-84.2020.6.09.0097 (proposta em 29.01.2020).
 
Neste sentido é o teor do anexo 3 dos ofícios encaminhados pela polícia militar
neste processo (evento n. 74488999), em que o senhor Amauri assina em
documento extrajudicial como REPRESENTANTE da campanha e como um dos
'organizadores' de eventos, inclusive assinando diretamente documentos: (...)".
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Infere-se, portanto, que o conjunto probatório inserto nos autos, ineludivelmente,
perfectibiliza a efetiva ocorrência de abuso de poder político e econômico por parte dos
recorrentes, nos termos do multicitado art. 22, da LC. n. 64/90.
 

Por pertinente, colho, excerto do voto proferido no RO nº 060010891, de relatoria do
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, cuja publicação no DJe deu-se em 27/05/2021, veja-se:
 

Com efeito, de acordo com a jurisprudência eleitoral, o juízo de procedência da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral exige a imprescindível demonstração de dois
elementos. O primeiro é a gravidade das condutas tidas por ilegais, capazes de
comprometer a normalidade e legitimidade das eleições e ocasionar o desequilíbrio
da disputa entre os candidatos (TSE: REspe nº 1175/RN, Rel. Ministro Luiz Fux.
Julgado em 25.5.2017).
 
A gravidade caracteriza- se pelas circunstancias do ato praticado, sendo
desnecessário perquirir acerca de sua potencialidade para alterar o resultado das
eleições (art. 22, XVI, da LC nº 64, de 1990). Para a configuração do abuso do
poder político, hipótese versada nestes autos, o entendimento firmado no âmbito
das cortes eleitorais é no sentido de ser necessário a comprovação de que o agente
público, valendo-se desta condição funcional e em manifesto desvio de finalidade,
tenha atuado em benefício próprio ou de candidato nas eleições, de modo a macular
a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos (REspe nº
15135/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 24.05.2016).
 
O segundo elemento, por sua vez, é o efetivo benefício ao candidato, isto é, que o
candidato tenha sido comprovadamente favorecido pela prática dos atos ilícitos (RO
nº 223037/AP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje. em 06.03.2018).
 
 Em sede de AIJE não se exige a comprovação da participação direta ou indireta do
candidato beneficiado, seu consentimento, conhecimento ou anuência quanto aos
ilícitos praticados. Em todo caso, o juízo de procedência da AIJE exige prova
robusta e inconteste da prática de atos abusivos para o fim de impor aos
responsáveis as graves sanções previstas na legislação de regência.
 
Nesse cenário, o material probatório engendrado ao término da instrução

processual, mostra que, de fato, a normalidade e a lisura do pleito eleitoral no Município de São
Simão/GO, foram, significativamente, conspurcadas pelas práticas ilegais narradas na inicial.
 

A participação dos recorrentes nas condutas ilícitas em questão, no auge do período
eleitoral, com o claro objetivo de promoverem suas candidaturas, afigurou-se fator de alta
relevância, tendo em vista a forte potencialidade de ferir a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, além de impedir uma competição legítima e comprometer a lisura e a normalidade do
processo eleitoral.
 

Por fim, assim como no outro ilícito, necessário ponderar que não se amealhou
elementos probatórios suficientes para considerar o recorrente JOSÉ GOMES PINTO, como
autor ou partícipe do abuso de poder político, já que não detinha poderio quanto às autorizações
de abastecimento, razão pela qual deixo de aplicar-lhe a inelegibilidade e a pena de multa.
 

Nesse sentido é a jurisprudência.
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ELEiÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS,
IMPUTAÇÃO DE CAPTAÇÃO IlÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A) CAPTAÇÃO E
GASTOS IlÍCITOS DE RECURSOS (ART. 30-A) AMBOS DA LEI. 9.504/97. ABUSO
DE PODER ECONÔMICO. (ART. 22 DA LC 64/90). PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIROS NÃO CANDIDATOS RECONHECIDA
EM RELAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 41-A DA LEI DAS ELEiÇÕES.
AFASTADAS AS DEMAIS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA;
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; FALTA
DE  INTERESSE DE AGIR E DECADÊNCIA;  INCOMPETÊNCIA DO
JUíZO; INÉPCIA DA INICIAL; CONEXÃO; COISA JULGADA; CERCEAMENTO
DE DEFESA; OFENSA AO DEVIDO PROCESSO lEGAL; ILICITUDE
D A   G R A V A Ç Ã O  A M B I E N T A L ;  I L I C I T U D E  D A  I N T E R C E P T A Ç Ã O
TELEFÔNICA. MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E GASTOS
IlÍCITOS DE RECURSOS. (CAIXA 2) ART. 30-A DA lEI 9.504/97. ABUSO
DO PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. DEMONSTRAÇÃO
DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZAM O
ATO ABUSIVO. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PARA AFASTAR AS
SANÇÕES IMPOSTAS EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 41 -A DA
LEI 9.504/97.
 
(...)
 
13 -Tendo em vista a natureza personalíssima da sanção de inelegibilidade, deve-se
afastar a mencionada pena aplicada ao vice-prefeito diante da completa ausência
de provas da sua participação ou envolvimento nos fatos apurados na 
presente Ação de Investigação Eleitoral.  
(...) 
(RECURSO ELEITORAL nº 47194, Acórdão de , Relator(a) Des. Luciano Mtanios
Hanna, Publicação:  DJ - Diário de justiça, Data 28/04/2020) 
 
 
Quanto aos documentos jungidos ao ID 33776940, observa-se que, além de não

poderem ser admitidos, já que não se inserem nas hipóteses previstas pelo art. 435 do CPC,
tendo sido alcançados pela preclusão, estes em nada colaboram com a solução da controvérsia,
uma vez que são unilaterais e não tem o condão de infirmar o arcabouço probatório examinado,
ante sua generalidade e superficialidade.
 

Demais disso, registro as bem colocadas observações feitas pelo d. Procurador
Regional Eleitoral no parecer de ID 34527740:
 

(...) Ademais, apenas a título de argumentação, percebe-se que o referido
documento está datado de 18/02/2021, quando o subscritor José Humberto de
Oliveira não era mais Secretário de Controle Interno, estando na Coordenadoria de
Controle Interno a pessoa de Fábio Luciano da Silva [1] . Assim, o citado relatório se
refere à gestão do ex- prefeito de São Simão, Wilber Floriano, em seu último mês de
mandato (dezembro de 2020), assinado na gestão do atual prefeito Francisco de
Assis Peixoto, quando não mais possuía atribuição para tanto (subitem 3.7 do ID
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33777490).
 
 

 
ISTO POSTO, nego PROVIMENTO aos recursos interpostos por AMAURI SOUZA

ROMÃO e WILBER FLORIANO FERREIRA, e dou provimento ao recurso de JOSÉ GOMES
PINTO, para afastar todas as sanções que lhe foram impostas.
 

 É como voto.
 

 
 

 
 

Goiânia, 21/03/2022
 

 
 

 
 

JUIZ MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR
 

 Relator
  

 
 

 
 
 

[1] Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral, 14. Ed. ver. Atual e ampl. São Paulo: Atlas 2018.

[2]   ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008.

[3] Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

............................................................................................................................................................

..

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

[4] Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito: 
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[5] STOCO, Rui; STOCO Leandro de Oliveira. dos veículos ou meios de comunicação social”.
Legislação Eleitoral Interpretada – doutrina e jurisprudência. 6a Edição. Revista dos Tribunais
Thomson Reuters, pág.cit. 273)

Num. 37000399 - Pág. 45


	Cabeçalho
	Índice
	Acórdão | NUM: 37000399 | 23/03/2022 13:18

