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FERNANDES NETO OAB/MA 6.756 SENTENÇA Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) proposta pela COLIGAÇÃO NOVA OLINDA CONTINUA TRABALHO E

LIBERDADE formada pelos partidos PDT, PRP, DEM, PPL, PTB, REDE, PROS e PSB, em

desfavor de IRACY MENDONÇA WEBA e JOSÉ ALBERTO LOPES SOUSA, prefeita e vice-prefeito

eleitos no pleito 2016, em Nova Olinda do Maranhão/MA, pela suposta prática de

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. Segundo a coligação, ora investigante, em sua inicial

fls. 02/14, IRACY WEBA MENDONÇA, desde a pré-campanha, vinha semeando a fraude

eleitoral, promovendo eventos onde eram realizadas consultas médicas e distribuído

medicamentos em troca da garantia de votos nas eleições municipais, consoante

fotografias que anexou. Destaca, ainda, que os eventos ocorriam em povoados do

Município de Nova Olinda do Maranhão, alardeados em redes sociais e com o slogan Agora

é ela, onde compareciam a médica Natássia Weba (neta da prefeita eleita), o Deputado

Estadual Hemetério Weba e a investigada Iracy, em franca campanha política com a

distribuição de medicamentos. Ao lado disso, a investigada teria se utilizado de

outros meios para captação ilícita de votos, consistente em visita a residências e

entrega de direito em troca do voto, consoante depoimento de João Evangelista

Rodrigues Filho que narra a entrega de R$ 100,00 (cem reais) e a promessa de emprego

na Prefeitura, acaso ganhasse. Ao artifício utilizado foi a promessa de transferência

de título de eleitores e de deslocamento no dia das eleições, ao que destaca a prisão

em flagrante, no dia das eleições, de candidato JOILSON DOMINGOS DE SOUSA, com quantia

vultosa de dinheiro em valores baixos, com a santinhos (próprios e da prefeita) e

ofertando transporte a eleitores na localidade onde fora preso. Diante disso, alega

que tais condutas estão inseridas no art. 41- A da Lei 9.504/97), ferindo a liberdade

de escolha dos eleitores, bem como caracteriza abuso de poder econômico, vedado pela

Constituição da República e legislação eleitoral. Assim, requer a cassação do registro

de candidatura dos investigados, ou de seus diplomas, bem como a declaração de



inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos. Com a inicial juntou os documentos de

fls. 15/36. Notificados, os investigados apresentaram defesa às fls. 45/54 e fls.

78/97, onde rechaçaram os fatos, alegando que se tratam de meras histórias(sic) da

Coligação derrotada, que beiram o absurdo e que não teriam praticado nenhum

subterfúgio ilícito, a exemplo da distribuição de medicamentos e realização de

consultas. Durante a tramitação da AIJE foi arguida a suspeição do magistrado

subscritor ao argumento de prática de atos de imparcialidade e atraso no julgamento de

AIRC, por inimizade ao prefeito de Nova Olinda do Maranhão à época, que apoiava a

candidata derrotada e integrante da coligação investigante, e ausência de pedido de

licença no TRE-MA, para indicação de substituto, como teria feito no TJMA. Às fls.

102/108 o magistrado subscritor não acolheu a suspeição, destacando a inexistência de

inimizade, tanto o é que inexistia pedido de suspeição com relação ao então prefeito

de Nova Olinda do Maranhão e apoiador da coligação investigante; que a Comarca conta

com grande acervo processual, com volume de distribuição anual que supera 3.450

processos, além do magistrado integrar diversas comissões no TJMA, o que aumenta o

tempo de duração do processo. Além disso, as licenças são comunicadas ao TJMA que após

concessões informa o TRE-MA, atribuição que não compete ao magistrado afastado. O

TRE-MA, em junho de 2017, julgou improcedente o pedido de suspeição do processo, o que

levou a retomada do curso do processo, conforme acórdão de fls. 111/119. Designada

audiência de instrução e julgamento, houve pedido de adiamento pelos investigados, por

motivo de doença do advogado, pleito indeferido pelo juízo em razão de constar mais de

um profissional da procuração ad judicia. Às fls. 138/139, decisão liminar em mandado

de segurança suspendendo a audiência de instrução e julgamento. Decisão de mérito

monocrática denegando a segurança às fls. 173/175, pela perda superveniente de objeto.

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida a testemunha Marly Santos e Santos,

bem como requerida a juntada de provas emprestadas do processo n.º

15-42.2017.6.8.0080. Foi requerida ainda a juntada de resultado das eleições,

discriminando o quantitativo de votos na zona rural e urbana de Nova Olinda do

Maranhão. Alegações finais dos investigados às fls. 204/225, onde repetem os

argumentos da defesa preliminar, com destaca a inépcia da inicial, necessidade de

formação de litisconsorte passivo necessário com o agente público envolvido no abuso

de poder econômico, e, no mérito, ausência de abuso de poder político ou de

autoridade, portanto, não havendo que se falar em captação ilícita de sufrágio. Não

houve apresentação de alegações finais da coligação investigante, apesar de intimada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, às fls. 229/235, opinou pelo

deferimento do pedido para que sejam cassados os diplomas dos investigados IRACY

MENDONÇA WEBA e JOSÉ ALBERTO LOPES SOUSA e declarada a inelegibilidade destes para as

eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição, É o relatório. DECIDO.

As preliminares aventadas referem-se a inépcia da inicial, pela falta precisa de

indicação do fato gerador, início de provas e fatos inverossímeis. Nenhum dos

argumentos desenvolvidos são aptos a levar ao acolhimento das preliminares e indeferir

a inicial sem apreciação do mérito. Com efeito, da narrativa da petição inicial é

possível verificar a narrativa dos fatos de forma clara, a imputação do fato tido como

ilícito e o pedido coerente com a narração, de modo que permite aos requeridos

desenvolver sua defesa sem nenhum prejuízo aos princípios constitucionais do devido

processo legal, da ampla defesa e do contraditório. A veracidade ou não dos fatos é

matéria afeta ao mérito e não a preliminar. Assim, indefiro as preliminares

suscitadas. NO MÉRITO, a AIJE deve ser julgada procedente em razão da comprovação da

prática de abuso de poder econômico e captação de ilícita de sufrágio. Nas lições de

Ricardo Almeida, na Obra Curso de Direito Eleitoral, 2017, a AIJE é definida como a

ação destinada a proteger a legitimidade e normalidade das eleições e coibir o abuso

do poder econômico ou político, a utilização indevida de veículos ou meios de

comunicação, bem como a fraude nos prélios eleitorais brasileiros. Na mesma linha de



definição, cumpre-me destacar as palavras de Walber de Moura Agra, na obra Manual

prático de direito eleitoral, 2016, que, de maneira bem cristalina, completa a

essência da AIJE e as suas consequências: A ação de investigação judicial eleitoral

tem por objetivo impedir e apurar a prática de atos que possam afetar a igualdade dos

candidatos em uma eleição, como, por exemplo, nos casos de abuso do poder econômico,

abuso do poder político ou de autoridade ou utilização indevida dos meios de

comunicação social, impondo-se como sanção a perda do registro ou do diploma e a

imposição de inelegibilidade por oito anos, a contar da eleição em que os atos foram

realizados, ou seja, a partir de outubro do ano eleitoral. E em seguida arremata:

Trata-se de processo de conhecimento cuja finalidade é a provocação da atividade

jurisdicional competente com o intuito de obter uma sentença constitutiva negativa e

de efeito sancionatório. Assim, esse tipo de ação apresenta-se com carga decisória de

consistência desconstitutiva, nos casos de perda de registro ou de diploma; além de

declarar a inelegibilidade de oito anos de todos aqueles que contribuíram para a

prática do ato. Pois bem. O presente processo, tal como no processo n.º

15-42.2017.6.10.0080, promovido pelo Ministério Público, a imputação aos investigados

reside na prática de abuso do poder econômico consistente na realização de

atendimentos médicos gratuitos à população, com distribuição de remédios, nos chamados

mutirões da saúde ULTRAMED, em atos de pré-campanha e em benefício próprio. Naquele

houve sentença de mérito, cassando os diplomas dos investigados, e após, embargos de

declaração, sem constituição de inelegibilidade, porquanto, se tratava de verdadeira

AIME e não AIJE. Contudo, agora estamos de frente a AIJE, onde o resultado pode ser,

se procedente, a cassação do registro e a declaração de inelegibilidade. Tal como no

outro processo, os fatos referentes aos mutirões ULTRAMED restaram comprovados,

insuscetível de dúvidas, trazidos aos autos por meio de fotografias publicadas na

World Wide Web (internet), por meio de redes sociais, em especial facebook, e

depoimentos de testemunhas. Destaca-se, ainda, que foram tomadas provas emprestadas do

processo n.º 15-42.2017.6.10.0080, a pedido das partes. Assim, da análise das provas

carreadas aos autos, entendo que assiste razão a investigante, COLIGAÇÃO NOVA OLINDA

CONTINUA TRABALHO E LIBERDADE formada pelos partidos PDT, PRP, DEM, PPL, PTB, REDE,

PROS e PSB, e corroborado pelo parecer do Ministério Público Eleitoral, porque

efetivamente restou comprovado abuso de poder econômico praticado pelos investigados

IRACY MENDONÇA WEBA e CARLOS ALBERTO LOPES SOUSA, nas eleições de 2016, vício que a

justiça eleitoral ao longo dos anos visa combater veementemente para que prevaleça,

nas urnas, a vontade livre e consciente do eleitor. Não é demais lembrar que o

resultado das urnas deve ser fruto de disputa equilibrada para que atenda os

requisitos da normalidade e legitimidade. Segundo José Jairo Gomes, in Direito

Eleitoral, 2016, ao tratar de AIJE para combate do abuso de poder, traça as balizas

que deve observar a Justiça Eleitoral em casos desse jaez para que a vontade do povo

prevaleça, e que, analisando as provas dos autos, entendo terem sido extrapoladas,

lesando a lisura e legitimidade do pleito, devendo ser prolatada sanção constitutiva

negativa por parte desse juízo. Tal sanção, buscada pela coligação e pelo Ministério

Público, após seu parecer, visa, nas palavras do precitado autor, resguardar o acesso

escorreito dos representantes do povo ao cargo por eles escolhidos de gestor público,

no caso, os representantes do Poder Executivo. Nesse cenário, desponta a

responsabilidade eleitoral, a qual encontra-se comprometida essencialmente com a

proteção dos bens juridicamente tutelados, ou seja, a legitimidade, lisura e

normalidade do processo eleitoral, a higidez do pleito, a isonomia da disputa, a veraz

representatividade. Há mister que a ocupação dos postos político-governamentais se dê

de forma lícita, honesta, autêntica, devendo o povo, exercendo sua liberdade,

realmente manifestar sua vontade e determinar o rumo de sua história e de sua vida

coletiva, ou seja, se autogovernar. Nessa quadra, houve desequilíbrio em favor dos

investigados nas eleições de 2016 em razão de conduta comissiva da précandidata IRACY



MENDONÇA WEBA, que utilizando estrutura organizada com recursos materiais e humanos,

se deslocava para os povoados e lá realizava, em parceria com médica integrante de seu

grupo familiar (NETA, embora conhecida também como filha na comunidade local), às suas

vistas e com a sua supervisão, atendimentos médicos e distribuição de medicamentos

gratuitos à população. E não se pode afirmar que tais mutirões eram realizados

exclusivamente pela empresa ULTRAMED, portanto, evento privado e sem participação

financeira da investigada. As perguntas mais basilares demonstram que pensar dessa

forma seria pueril, tais como: Se não houve uso de recurso da investigada a que se

refere a inscrição de apoio Iracy Weba nas camisas padronizadas do evento? Se eram

exclusivamente da empresa privada ULTRAMED, qual o apoio dado por HEMETÉRIO WEBA,

deputado estadual no exercício do mandato, e esposo de IRACY WEBA, pré-candidata à

Prefeita à época do evento? E por que tais eventos ocorreram somente no ano das

eleições? Tais indagações, consoante as provas colhidas nos autos, tem como resposta o

benefício eleitoreiro do evento, vinculando a imagem e o nome da investigada IRACY

WEBA aos benefícios à população carente dos povoados de Nova Olinda do Maranhão- MA

produzidos pelo comportamento altruísta da médica NATASSIA WEBA e da empresa ULTRAMED.

As fotografias juntadas aos autos, e confirmadas pelas testemunhas, de que eram dos

mutirões, demonstram a magnitude da estrutura montada para o fornecimento de consulta

e medicamentos gratuitos, não só material, mas também humano. O benefício eleitoral

obtido não decorre de pedido expresso de votos, o que, como declarado pelas

testemunhas, não ocorria, como também entendo que nem precisava. Em comunidade

extremamente carente, sem saúde, aliás, como também estava a sede do município, fato

público e notório, sem hospital, sem médico o único em exercício tentou se afastar

para concorrer como vice-prefeito em chapa contrária aquele que aparecesse,

desprendido de valores pecuniários e que trouxesse abnegados médicos, atendendo tão

sofrido povo, por óbvio e sem qualquer pedido, obteria o que de mais valor possuía

aquelas pessoas: o voto. Frisa-se: o seu e de seus familiares. Essa a realidade

lamentável do nosso Estado, carente dos mais básicos serviços essenciais e que

deveriam ser promovidos pelo Estado. E aqueles como a investigada Iracy Weba,

detentora de recursos materiais, cujo patrimônio declarado remonta sete milhões de

reais, possui recursos suficientes para isso, em detrimento de outros candidatos,

ferindo, assim, a paridade de armas e isonomia de condições para a disputa eleitoral.

E essa isonomia de condições é que compete a Justiça Eleitoral preservar, pois a norma

de regência limitou os gastos de campanha para que essa paridade, igualdade, não fosse

alterada, impedindo com que o fiel da balança pendesse àquele que tivesse mais

recursos para investir na campanha. Daí o nascimento do teto e o fomento de maior

rigorismo em sua fiscalização. E as fotografias, novamente, nos levam à conclusão do

grande volume de dinheiro usado na realização dos mutirões, posto que a quantidade de

medicamentos expostos para distribuição era farta, transportados em caixas, como se

pode ver ao detalhe das fls. 22/26, que circularam no facebook e no popular aplicativo

whatsapp, postadas por diversas pessoas, inclusive a médica NATASSIA WEBA. Ao lado

disso, vê-se, também, as fotografias dos inúmeros eleitores ou familiares destes,

atendidos, inclusive com o famigerado V de vitória, o que demonstra ato de campanha

(fls. 18 e 29). E nas diversas fotografias é de fácil percepção a postura ativa da

investigada IRACY WEBA no evento. Aparece sempre como figura central e coordenando os

trabalhos. Caso não tivesse por motivo a captação ilícita de voto no pelito que se

avizinhava, por qual razão se fazia presente? Por que teria apoio IRACY WEBA estampado

nas camisetas padronizadas da equipe do mutirão? Ora, as fotografias juntadas aos

autos dizem muito sobre a participação da investigada nos eventos e os benefícios

eleitoreiros nele contido, tanto de forma explícita como subliminar. A fotografia não

é mera expressão da arte, ao contrário, é um meio de comunicação e as anexadas aos

autos apontam a investigada como figura central do evento, consoante se vê às fls.

18,20,21, onde no centro se posta IRACY WEBA circundada por todos os apoiadores,



políticos e profissionais da saúde. Segundo o historiador e teórico francês André

Rouillé, sobre a documentação por fotos leciona: fotografias não documentam objetos ou

pessoas, mas documentam situações e representações. Logo, o contexto sócio-histórico

nos remete ao cunho eleitoreiro do evento denominado mutirão da saúde ULTRAMED,

realizado no ano das eleições de 2016 e que não restou demonstrado nos autos ter se

sucedido no ano de 2017. Portanto, foi concebido e executado somente no ano das

eleições (2016), e com a finalidade específica de captação de sufrágio, o que, pela

lei eleitoral, é ilícito. E para afastar definitivamente quaisquer dúvidas, façamos

uma análise pormenorizada das fotografia e documentos juntados: a) fls. 20: a

investigada Iracy se posta imediatamente atrás de médica Natassia Weba, na mesa de

consulta (e não se diga que não é a mesa de consulta, pois está com o estetoscópio

envolta do pescoço, conduta típica do médico em atendimento), apontando da

investigante na área de consulta e distribuição de medicamentos, fazendo presente para

vincular sua imagem. b) fls. 29: todos os beneficiados se concentram em torno da

pretensa candidata à época, com destaque a duas pessoas da equipe ostentando o sinal V

com os dedos, referente a sinal de vitória em ato típico de disputa. c) fls. 19:

diversas fotos indicada com a legenda Deputado Hemetério Weba e iracy weba dando apoio

ao mutirão utramed.(sic) d) fls. 27: publicação no facebook de Nardinho Teixeira

Ribeiro com Iracilma Mendonça e Natassia Weba Mendes, em nova Olinda do Maranhão com a

seguinte legenda: ATENÇÃO NOVA ILINDA MA (SIC). É amãnha (sic) mais um Grande Multirão

(sic) da Saúde nas Quadras Vizinhas, a vez agora e (sic) da Quadra 8 Enquanto a

administração não cuida da Saude (sic) do povo, a Clinica (sic) da Doutora Natassia

Mendes, faz amanha (sic) Sabado (sic) mais um grande multirão (sic), com o apoio do

Deputado Hemetério Weba e de sua Esposa Iracy Weba, Juntos unidos apo... Ora, a mais

basilar leitura deixa claro a disputa política e atos de captação ilícita de votos,

mormente quando ataca a administração municipal da época, demonstrando o cunho

eleitoreiro do evento. Pela utilização do facebook, ao nomear tanto a Iracy quanto a

médica Natassia, ambas foram automaticamente notificadas da publicação, e, assim,

tinham conhecimento do conteúdo e, pela lei eleitoral, podem ser responsabilizadas,

tanto pela propaganda irregular, quanto pelo fruto ilícito da captação de sufrágio. e)

fls. 28: deixa estreme de dúvidas o caráter eleitoral do mutirão, quando a própria

médica Natassia Weba Mendes, em post no facebook, escreve: boa tarde! Passamos desde

quinta feira (sic) nosso mutirão de Saúde Ultramed pelos povoados Monte Alegre, na

sexta Boa Vista, no sábado Pelonia e domingo quadra 3 e quadra 4 atendemos mais de 500

pacientes no total! Gostaria de agradecer a Deus por nos capacitar, a minha equipe

fantástica que não mede esforço algum pra tá comigo nessa jornada, ao meu pai Dep Dep

(sic) Hemetério Weba e a minha mãe Iracy Wba por todo o nosso povo novolindense!

Obrigada a todos enfermeiros e técnicos que nos acompanharem! Muito Grata! beijos

Diante disso, não há como desvincular a investigada da organização e realização do

evento, bem como beneficiária direta dele nas eleições de 2016. Isso nos leva

indiscutivelmente à conclusão: houve o uso de recursos monetários em favor de pessoas,

gastos esses não computados na campanha eleitoral, até porque realizados antes dela,

ou seja, na pré-candidatura, e que, da forma que se deu, configura abuso de poder

econômico. E em que pese os eventos terem ocorrido no período anterior à convenção

partidária, em Nova Olinda do Maranhão/MA, desde essa época era público o notório quem

seriam os candidatos. A pré-candidata e o volume de ações não caracteriza pequenos

gastos para lançamento de seu nome nessa condição, cujo princípio da razoabilidade

acobertaria. Frise-se que, devido à peculiaridade do município de Nova Olinda do

Maranhão/MA, os pré-candidatos ao cargo de prefeito são conhecidos muito antes das

vésperas das convenções partidárias, e sempre polarizado entre candidato da família

Weba e o opositor a eles, no caso indicado como sucessor de Delmar Sobrinho, Prefeito

em último mandado, e ferrenho adversário político do então mentor, deputado estadual

Hemetério Weba. Assim, era assunto do cotidiano a pré-candidatura da investigada,



esposa do deputado, aguardando, o povo, apenas a indicação de candidato apoiado pelo

prefeito à época. Portanto, quando da realização dos mutirões, era pública e notória a

pré-candidatura de IRACY WEBA que passou a participar dos eventos com enaltação de sua

imagem, com apoio (leia-se: patrocínio) dela, e em desconformidade com o art. 36- A,

da Lei das Eleições (Lei 9.504/97), onde estava o rol do que era permitido ao

pré-candidato. E assim poderia perfeitamente fazê-lo, diante de seu poder econômico.

No entanto, a forma como se deu configura abuso do poder econômico e a justiça

eleitoral deve coibir. Com efeito, a gravidade da conduta é evidente, diante da

realidade social, e apta a influenciar no resultado das eleições, configurando,

destarte, o abuso do poder econômico, nos molde do art. 22, XVI, da Lei Complementar

64/90. Walber de Moura Agra, na obra Manual Prático de Direito Eleitoral, 2016,

destaca que O abuso de poder econômico refere-se à utilização excessiva, antes ou

durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor

econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando, assim, a

normalidade, a isonomia e a legitimidade das eleições. Ou seja, nesses casos existem

gastos eleitorais em demasia que têm como escopo influenciar negativamente a vontade

do eleitorado, desvirtuando-a de sua opção inicial para que escolha candidato que

disponha desses recursos. Espécie comum de abuso de poder econômico é a compra de

votos. É assente para o Colendo Tribunal Superior Eleitoral que o abuso de poder

econômico se caracteriza pela utilização deste com a intenção de desequilibrar a

disputa eleitoral, podendo ocorrer de modo irregular, oculto ou dissimulado. Já para

Pedro Roberto Decomain, considera-se abuso de poder econômico o emprego de bens e

serviços fora da moldura traçada pelas regras de financiamento presentes na Lei nº

9.504/1997. No entanto, para que haja a devida configuração do abuso de poder

econômico é necessário que haja a gravidade lesiva da conduta, apta a influir no

resultado do pleito, no tratamento isonômico entre os candidatos e no respeito à

vontade popular. Destarte, a desconformidade da utilização de recursos financeiros na

campanha eleitoral com o que determina a Lei das Eleições não é suficiente, por si só,

à caracterização de abuso; faz-se necessária a comprovação da gravidade da conduta a

ensejar o claro desequilíbrio entre os candidatos a determinado pleito eleitoral.

Saliente-se que a análise da gravidade não se detém ao resultado das eleições,

perpassando todos os elementos que podem influir no transcurso normal e legítimo do

processo eleitoral. A jurisprudência do TSE é uníssona no que urge à configuração de

abuso de poder econômico mediante a utilização de caixa dois, pois é evidente que tal

ato tem a força de influenciar ilicitamente o resultado do pleito. Outro exemplo do

delito mencionado configura-se na divulgação de distribuição, sob a responsabilidade

do candidato, de benefícios à população carente por meio de programa social em

programa televisivo apresentado por ele. E a conduta da investigada IRACY WEBA se

subsume as situações em destaque no texto. Nos ensinamentos de José Jairo Gomes, na

obra Direito Eleitoral, 2016, ao tratar do abuso de poder, conceituando-o uno e

indivisível, porém, com contornos diversos quando confrontado com a realidade no qual

se busca definir, amolda a situação dos autos perfeitamente ao caso de abuso, senão

vejamos: Já foi ressaltado alhures que o conceito de abuso de poder é, em si, uno e

indivisível. Trata-se de conceito fluido, indeterminado, que, na realidade fenomênica,

pode assumir contornos diversos. Tais variações concretas decorrem de sua

indeterminação a priori. Logo, em geral, somente as peculiaridades divisadas no caso

concreto é que permitirão ao intérprete afirmar se esta ou aquela situação real

configura ou não abuso. O conceito é elástico, flexível, podendo ser preenchido por

fatos ou situações tão variados quanto os seguintes: uso nocivo e distorcido de meios

de comunicação social; propaganda eleitoral irregular; fornecimento de alimentos,

medicamentos, materiais ou equipamentos agrícolas, utensílios de uso pessoal ou

doméstico, material de construção; oferta de tratamento de saúde; contratação de

pessoal em período vedado; percepção de recursos de fonte proibida; coação moral;



compra de apoio político de adversário. E a subsunção da realidade local, como dito

alhures, com os atos da investigada, nos levam a única conclusão: houve abuso de poder

econômico. A jurisprudência pátria tem seguido esse norte, consoante se vê do aresto

que segue, mutatis mutandi referente ao executor: RECURSO ELEITORAL-AÇÃO DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL-ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO-CONDUTA

VEDADA-ART. 73, IV, E § 10, LEI Nº 9.504/97- CONFIGURAÇÃO-REALIZAÇÃO DE EVENTO COM

NÍTIDO CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, PARA BENEFICIAR ENTÃO

PRÉ-CANDIDATOS-INEXISTÊNCIA DE LEI JUSTIFICADORA-PROVIMENTO. O fato de a conduta

caracterizadora de abuso de poder e de conduta vedada haver sido praticada antes do

período eleitoral não tem o condão de afastar sua ilicitude, conforme remansosa

jurisprudência, inclusive do TSE.Caracteriza a conduta vedada prevista no art. 73, IV,

e § 10 da Lei nº 9.504/97, além de abuso de poder econômico e político, a realização

de evento dotado de cunho assistencial, custeado pelo poder público municipal,

instituído de forma casuística, sem qualquer amparo legal, em proporções nunca vistas

anteriormente, com distribuição gratuita de benesses- óculos, próteses dentárias,

brindes (camisas e bonés), alimentação (feijoada)-, assinalando o uso da máquina

administrativa em prol do grupo político da situação, para promover futuras

candidaturas dos aliados políticos do então prefeito, até então desconhecidos da

comunidade. Provimento do recurso. (TRE-RN-REL: 43575 RN, Relator: NILSON ROBERTO

CAVALCANTI MELO, Data de Julgamento: 05/11/2013, Data de Publicação: DJE-Diário de

justiça eletrônico, Data 12/11/2013, Página 05/07) Note-se, que a conduta vedada na

qual incorreu a investigada, art. 23, § 5o, da Lei 9.504/97, não se torna lícita por

ter sido praticada antes do período eleitoral, ou a sua antevéspera, ou seja, enquanto

pré-candidata, posto que era notória a sua pretensão de disputa do cargo, consoante

entendimento dos nossos pretórios excelsos. Não podemos olvidar que: O abuso de poder

constitui conceito jurídico indeterminado, fluido e aberto, cuja delimitação semântica

só pode ser feita na prática, diante das circunstâncias que o evento apresentar.

Portanto, em geral, somente as peculiaridades do caso concreto é que permitirão ao

intérprete afirmar se esta ou aquela situação real configura ou não abuso.

(TRE-RN-REL: 24358 RN, Relator: CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA, Data de Julgamento:

10/12/2013, Data de Publicação: DJE-Diário de justiça eletrônico, Data 16/12/2013,

Página 06/08) Outros julgados seguem a mesma linha, de reconhecer a distribuição de

medicamentos como abuso de poder: RECURSO ELEITORAL-ELEIÇÃO MUNICIPAL-INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL ELEITORAL-CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO-ABUSO DO PODER ECONÔMICO-DISTRIBUIÇÃO

DE MEDICAMENTOS EM POSTO ELEITORAL EM TROCA DE VOTOS-PROVA ROBUSTA- CONVENCIMENTO

MOTIVADO-SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA-RECURSO DESPROVIDO. Caso em que os condenados

utilizaram-se de posto de saúde em comunidade rural para exigir votos em troca da

distribuição de medicamentos. Abuso de poder e captação ilícita de sufrágio

devidamente comprovados. (TRE-MT-RE: 1528 MT, Relator: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETTI,

Data de Julgamento: 01/12/2011, Data de Publicação: DEJE-Diário Eletrônico da Justiça

Eleitoral, Tomo 1031, Data 12/12/2011, Página 2 a 5) Quanto a suposta necessidade de

formação de litisconsorte passivo entre o agente público alegadamente envolvido no

abuso de poder econômico com os supostamente beneficiários, no âmbito da AIJE, alegada

pela defesa, tal não se sustenta. Em que pese ter havido a presença do Deputado

Hemetério Weba em alguns dos eventos, isso, por si só, não imputa a ele a

responsabilidade pelo evento, tampouco que dele tenha se beneficiado. Afinal, estava

claro que o evento era da empresa ULTRAMED, da médica Natassia Weba e Iracy Weba ,

visando as eleições municipais de 2016. Nessa quadra, trata-se de abuso de poder

econômico e não político. O objeto da presente ação é o abuso de poder econômico

praticado por Iracy Weba e não o Deputado Hemetério Weba. Logo, não há que se falar em

inclusão dele no polo passivo, como decido pelo TSE em mudança recente de

jurisprudência. O entendimento exposado pelo TSE é que o agente público que prática o

ato de abuso de poder que beneficiou o candidato deve integrar a ação, mas não é esse



o caso dos autos, pois o abuso foi pratico pela própria candidata. Por último, quanto

à suposta prática de promessa de transferência de título eleitoral sem comparecimento

ao cartório eleitoral e transporte de eleitores no dia das eleições, nada restou

comprovado. A esse título convém destacar que o magistrado subscritor, há mais de 10

anos na titularidade da 80a Zona Eleitoral, tem combatido toda espécie de fraude

eleitoral, inclusive convertendo inúmeros pedidos de transferência de domicílio

eleitoral em diligências para verificação, in locu, do domicílio do eleitor que o

declara no RAE, indeferindo diversos pedidos por resquícios de dúvidas ou suspeita de

fraude, inclusive com encaminhamento de cópias ao Ministério Público para apuração de

possível crime de falsidade ideológica. Isso, ainda, aliado a barreira intransponível

da apresentação de documentos junto ao cartório eleitoral, ou no atendimento deslocado

para município da zona eleitoral. E no que se refere ao transporte ilegal de eleitor,

também tem sido objeto de fiscalização desse juízo que institui o transporte somente

por veículo autorizado pela Justiça Eleitoral, com credencial personalizada, dados de

motorista e rota, a fim de evitar desvirtuamento do transporte de eleitor, sendo,

pois, punível o crime de transporte ilegal, fatos que ainda acontece no dia do pleito,

porém sujeitos à prisão, como o narrado na inicial. Porém, a prisão de JOILSON

DOMINGOS DE SOUSA, ao que parece, não havia pertinência com o presente feito, tanto

que apurado em processo próprio. Isso posto, JULGO PROCEDENTE (art. 487, I, do CPC) os

pedidos formulados pela COLIGAÇÃO NOVA OLINDA CONTINUA TRABALHO E LIBERDADE formada

pelos partidos PDT, PRP, DEM, PPL, PTB, REDE, PROS e PSB, na presente AÇÃO DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL contra IRACY MENDONÇA WEBA e JOSÉ ALBERTO LOPES SOUSA,

prefeita e vice-prefeito eleitos no pleito 2016, em Nova Olinda do Maranhão/MA, pela

prática de abuso de poder econômico, consoante fundamentação supra, para, na forma do

art. 30- A, § 2o, da Lei das Eleições (L9.504/97) e art. 22, XIV, da Lei Complementar

n.º 64/90, para CASSAR OS DIPLOMAS DOS INVESTIGADOS, IRACY MENDONÇA WEBA e JOSÉ

ALBERTO LOPES SOUSA, beneficiados pela interferência do abuso do poder econômico, e

declarar a inelegibilidade de ambos para as eleições a se realizarem nos 08 (oito)

anos subsequentes à de 2016. As sanções contarão a partir do trânsito em julgado da

presente sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Santa Luzia do Paruá/MA, 26

de março de 2018. RODRIGO COSTA NINA Juiz Eleitoral Titular da 80ª Zona/MA


