
P A R E C E R  
 

A Coligação “Mudar pra Valer” ingressou com investigação judicial eleitoral contra 
Adevaldo Martins dos Santos, Gabriel Carneiro Neto e Coligação “Retirolândia no Caminho Certo”, 
alegando abuso de poder econômico, tendo em vista que o segundo réu teria utilizado, 
indevidamente, com o consentimento do primeiro, veículo da Prefeitura Municipal na campanha 
eleitoral dos candidatos do terceiro. Juntaram fotografias e negativos e arrolaram testemunhas. 

Citados, os réus contestaram. 
O primeiro (fls. 28 a 40) levantou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, 

alegando que o veículo objeto da inicial, embora pertencente à Prefeitura, não fora cedido ao Vice-
Prefeito por ele, e sim pelo Secretário Municipal de Administração. No mérito, afirmou que o 
automóvel somente foi utilizado no interesse da administração pública local ou do Poder Judiciário, 
em cooperação. 

O segundo (fls. 23 a 27) afirmou ser Vice-Prefeito de Retirolândia e ter recebido o Golf 
em cessão para execução de serviços no interesse da Prefeitura, nunca o tendo utilizado para fins 
eleitorais. Esclareceu que as fotografias acostadas à inicial se referem a uma ocasião em que 
estacionara próximo à Ismar Auto Peças para adquirir peça para um trator da prefeitura, conforme 
nota fiscal que anexou. Informou que referido veículo fora disponibilizado, algumas vezes, à Justiça 
Eleitoral para transportar serventuários em diligências no período eleitoral, como se nota do ofício 
que apensou.  

A terceira (fls. 17 a 21) levantou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, 
alegando que nenhuma conseqüência lhe poderá advir caso o processo logre êxito porque todas 
as sanções seriam de cunho pessoal. No mérito, declarou que não houve cessão de veículo 
público à Coligação ou a seus candidatos e que nenhum deles recebeu benefícios advindos do 
município. 

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela autora e 
quatro pelos réus. Prestaram, também, depoimento três testemunhas referidas e uma em contraprova, 
arrolada pelo primeiro suplicado. 

As alegações finais foram juntadas às fls. 118 a 130. 
DAS PRELIMINARES 

De início, cabem algumas considerações sobre a espécie de ação sob exame: seria ela 
uma típica investigação judicial eleitoral ou uma representação referente à conduta prevista no art. 
73, caput, I, da Lei nº 9.504/97? É importante verificar-se isso, pois divergem as sanções e até 
mesmo a legitimidade passiva, a depender da resposta a essa indagação.  

A representação busca punir condutas que prejudiquem a igualdade de oportunidades 
entre candidatos, desequilibrando o pleito por conta do uso indevido dos bens públicos (art. 73, 
caput, da Lei nº 9.5404/97); a investigação judicial eleitoral visa a apurar situações que interfiram 
diretamente na liberdade de voto (art. 19 da LC 64/90). Assim, na primeira, apenas deve-se 
demonstrar, na inicial, que um agente público tenha atuado de forma a beneficiar a si próprio ou 
outro candidato, utilizando-se da Administração Pública, sem necessariamente interferir na vontade 
do eleitor; já na segunda, o autor deverá relatar a forma pela qual o requerido teria influído no desejo 
do eleitorado. 

Da análise dos autos, nota-se que o investigante não mencionou a interferência na 
liberdade de voto; ao contrário, sempre se refere à vantagem que uma coligação aferiu em virtude do 
uso de um veículo público municipal, inclusive citando, como fundamento jurídico, o texto do art. 
73, caput, I, da Lei nº 9.504/97. Entendemos, pois, que não se trata de AIJE, mas de típica 
representação daquela norma, cabendo, portanto, em tese, as sanções dos §§ 4º e 5º do artigo 
supracitado, e não as previstas na LC 64/90. Ressalte-se que, para definir a ação, não importa o nome 
dado pelo autor, e sim a causa de pedir. 

Feitas tais considerações, passamos a analisar as preliminares. 



Não merece acolhida a levantada pelo primeiro requerido. A legitimidade das partes 
deve ser sempre aferida em tese, sem adentrar-se no exame do mérito. A passiva decorre do fato de 
ser ele a pessoa indicada na inicial a suportar os efeitos oriundos da sentença, caso esta dê razão ao 
autor. Ora, no caso concreto, ainda que, na contestação, ele afirme que a competência para zelar dos 
veículos da Prefeitura seja do Secretário Municipal de Administração, não há como se negar que 
este, por ser-lhe subordinado, pode ter agido por sua determinação; além disso, se provado que o 
abuso de poder favoreceu a sua candidatura, a multa lhe será infligida e o seu diploma poderá vir a 
ser cassado, pois “a sanção alcança quem age ilicitamente, bem como o beneficiário da ilicitude, 
ainda que dela não tenha conhecimento ou que não tenha colaborado para a sua consecução”, 
independentemente de culpa subjetiva do candidato, como leciona Adriano Soares da Costa (in 
Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral, Del Rey, 1998, p. 507). 

Por sua vez, também não assiste razão à Coligação investigada. Levando-se em consideração 
que se trata de uma representação, a multa do art. 73, § 4º, poderá ser-lhe aplicada nos termos do § 8º do 
mesmo artigo, motivo pelo qual também deve ser rejeitada sua preliminar. 
DA INOVAÇÃO À LIDE 

Desde já, merece ser abordada a questão da inovação da lide, levantada pelo primeiro 
investigado, o qual entendeu que os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora se referiam 
a fatos não especificados na inicial, indo de encontro ao princípio da ampla defesa, argumento com 
o qual concordamos. 

A exordial deve estipular, minuciosamente, os acontecimentos, detalhando dia, local, 
hora e pessoas envolvidas no suposto abuso de poder econômico, não só para possibilitar a mais 
ampla defesa, como para permitir ao magistrado estipular os pontos contraditórios em relação aos 
quais as partes deverão usar as provas. A respeito da matéria, ainda que se referindo à AIJE, 
merecem ser transcritas as palavras de Adriano Soares da Costa: 

“Assim, a ação deverá ser proposta com redação escorreita, 
demonstração clara dos fatos ou conjunto de fatos apontados como ilegais 
(local, circunstâncias, pessoas envolvidas, etc.), e especificação do abuso 
cometido, pelo qual se desequilibrou, ainda que reflexamente, a isonomia da 
disputa. (...) A petição inicial deve deduzir fatos precisos, os quais são 
qualificados de ilícitos, porque constituem abuso de poder econômico ou 
político. São fatos concretos, específicos, crus: fulano, no dia tal, distribuiu 
caminhões de cestas básicas, em local determinado. (...) Há distinção na 
espécie fática, devendo a segunda hipótese, já que não ventilada na ação, ser 
objeto de uma outra demanda, na qual possa o réu defender-se. Tal o 
procedimento correto, que preserva o direito constitucional de defesa dos 
acusados em geral, não tornando letra morta aquela disposição do art. 25 da 
LC.” (obra citada, p. 286 e 287) 
 No caso concreto, contudo, não entendemos ter havido prejuízo à defesa, pois os réus 

não se irresignaram quanto ao depoimento das testemunhas, apenas fizeram essa afirmação e 
utilizaram-se do direito ao contraditório, tanto que lhes fizeram perguntas e pediram contraprova 
que lhes foi permitida, motivo pelo qual passamos a tecer considerações também sobre os fatos 
abordados pelos depoentes, ainda que não referidos especificamente na inicial. 
DAS PROVAS 

A questão se resume em demonstrar se houve, ou não, abuso de poder econômico, 
consistente no uso de um veículo municipal, pelo segundo investigado para favorecer a candidatura 
do primeiro deles. Considerando-se que os réus não se irresignaram quanto ao conteúdo dos 
depoimentos das testemunhas Bruno e Warley, que trouxeram fatos novos, há três alegações 
quanto ao suposto uso do veículo pelo requerido Gabriel Carneiro Neto: 

a) na protocolização de petições da Coligação ré junto ao Cartório Eleitoral, conforme 
fotografias anexas à inicial; 

b) no apoio ao comitê da coligação, conforme fotografias acostadas à inicial; 



c) na organização de comícios citados pelas testemunhas. 
Para provar as hipóteses “a” e “b”, a autora juntou as fotografias de fls. 06 a 11. Em 

resposta, os réus acostaram ofício da Juíza Eleitoral, que solicita ao Prefeito “transporte para 
deslocamento dos auxiliares deste Cartório Eleitoral” (fl. 27), e nota fiscal de aquisição de peças 
pela Prefeitura em comércio vizinho ao comitê (fl. 26) e apresentaram os depoimentos de servidora 
do Cartório Eleitoral (fl. 71) e de balconista da casa de peças (fl. 78), que, respectivamente, 
declaram ser Gabriel Carneiro Neto quem dirigia o veículo referido quando a serviço da Justiça 
Eleitoral e quem adquiria produtos automotivos em nome do Poder Executivo. 

Para comprovar o uso do Golf em reuniões públicas da terceira requerida, o 
investigante apresentou dois depoimentos: 

 Bruno da Silva Magalhães declarou (fl. 73): 
“(...) viu quando o prefeito eleito no carro do filho dele e o vice-

prefeito no golf se dirigiam à localidade de Lagoa dos Bois para uma 
reunião; (...) disse que ouviu comentário de que, no comício que aconteceu 
na Coréia, o vice-prefeito teria utilizado o carro para levar panfletos e 
fotos; (...) não se dirigiu até o Povoado Lagoa dos Bois no dia em que viu o 
golf sendo utilizado (...)” 

 Warley da Silva Carneiro afirmou (fl. 74): 
“(...) no comício que aconteceu no Povoado de Mandápolis, onde 

o depoente mora, presenciou a utilização do veículo; disse que, pela manhã, 
o Sr. Gabriel levou as fotos para colar no palco (...) disse que ele levou foto 
do Sr. Adevaldo e do vice Calixta; disse que o Sr. Gabriel chegou nesse 
carro, disse que inclusive parou em frente à casa do depoente; (...) disse que, 
uma semana antes do comício, o Sr. Adevaldo foi pedir votos e o Sr. Gabriel 
chegou depois com esse golf vinho; (...) ouviu dizer de outras pessoas que ele 
ia para reuniões políticas com o carro (...) disse que ele entregou as fotos à 
Secretária de Educação e a sua filha (...)” 
Por sua vez, os réus requereram a oitiva de duas testemunhas referidas por este último 

e outra em contraprova: 
 Elizabete Dias Magalhães (em declarações por ter sido Secretária de Educação no 

último mandato) disse (fl. 112): 
“(...) era a pessoa responsável por arrumar o palanque em 

todos os comícios; (...) disse que o Sr. Gabriel sempre ia com a declarante 
arrumar todos os comícios, mas nesse dia [o de Mandápolis], a declarante 
não sabe por que ele não compareceu (...) no dia do comício não teve 
contato com o Sr. Gabriel (...)” 

 Luciana Magalhães Lima informou (fl. 114): 
“disse que participou de um comício no Povoado de 

Mandápolis;(...) disse que o Sr. Gabriel, durante o dia, não esteve no 
Povoado de Mandápolis; (...) disse que, para arrumar os comícios, a 
genitora da depoente já levava o material e, quando faltava algum, ia 
buscar em Retirolândia (...)” 

 Roseny Ferreira da Silva afirmou (fl. 116): 
“(...) disse que, no horário do comício, o Sr. Gabriel estava 

presente; disse que antes do comício ele não apareceu no Povoado (...)” 
Cabe a quem alega provar: esse adágio conhecido em Direito, se consubstanciou no 

art. 333 do Código de Processo Civil. No caso, compete ao autor demonstrar cabalmente como, 
quando e onde ocorreu o uso indevido do veículo oficial pelo segundo requerido em favor do 
primeiro e da terceira ré. Caso contrário, a Justiça Eleitoral não poderá condenar estes, 
principalmente em se tratando de disputas políticas, onde a emoção tira a razão dos contendores e 
até das testemunhas. 



Não entendemos provada a situação alegada no item a) supracitado. A autora só 
demonstrou que o segundo suplicado era o responsável por protocolizar as petições no Cartório 
Eleitoral (depoimento de fl. 111) e que ele esteve no Fórum com o veículo oficial em pelo menos 
uma ocasião (fotografias de fls. 09 a 11). Não comprovou, porém, o liame entre uma situação e 
outra, ou seja, que, no dia em que foi fotografado, encontrava-se a serviço da Coligação; ao 
contrário, ao que se nota, parecia estar transportando uma serventuária para a Justiça Eleitoral, 
como já o tinha feito outras vezes, conforme depoimento de fl. 71 e ofício de fl. 27. 

O mesmo se pode dizer quanto ao conteúdo do item b). O fato de o carro estar 
estacionado em frente ao comitê da coligação que apoiava não prova que ele estaria utilizando-o 
em prol dela. É apenas um indício, que precisava ser reforçado com outros meios. Diante do 
documento de fl. 26 e do testemunho de fl. 78, consideramos ser grande a probabilidade de que o 
Sr. Gabriel estaria adquirindo peças a serviço da Prefeitura naquele dia; ainda que assim não fosse, 
a simples fotografia do carro estacionado não é suficiente a considerar uso indevido deste. 

Cabe uma análise mais cuidadosa quanto à situação exposta na alínea “c” (o comício). 
De nenhuma valia o depoimento de Bruno (fl. 73), que apenas viu o Sr. Gabriel dirigindo o veículo 
na direção de um local onde haveria um comício, mas não esteve neste e nem tem certeza de que 
aquele tinha aquele destino; o restante de seu depoimento consiste em repetir suposições ou 
histórias que ouviu dizer. Cabia à autora trazer provas concretas e fartas de que, naquele dia, de 
fato, o Sr. Gabriel esteve no comício da Lagoa dos Bois e estava usando o veículo. 

Maior atenção se deve dar ao testemunho de Warley (fl. 74), que alega ter visto o 
segundo requerido sair do golf e entregar as fotografias a pessoas que estavam organizando o 
comício em Mandápolis. Suas alegações foram desconstituídas por três pessoas que se 
encontravam no local no referido dia. A bem da verdade, uma delas foi contraditada, mas não há 
qualquer prova de que os depoimentos das outras duas estariam eivados de suspeição, a não ser a 
paixão eleitoral que pode muito bem ter também contaminado Warley. 

Em processos eleitorais, sempre o julgador há de ter muito cuidado ao examinar a 
prova testemunhal, principalmente em cidades pequenas, onde as pessoas sempre estão dispostas a 
tudo fazer pelos seus candidatos. Nessa esteira, faço menção aos ensinamentos do multicitado 
jurista Adriano Soares da Costa: 

“Quem conhece e vivencia as ações eleitorais sabe, com clareza, que 
boa parte delas tem um fundo muito mais de produção de efeitos políticos do 
que propriamente o alcance de fins jurídicos. Por vezes, aciona-se o candidato 
com o escopo de constrangê-lo em palanque, ou nas propagandas eleitorais 
gratuitas.” (obra citada, p. 289) 
Por conta disso, consideramos que, para se condenar alguém à cassação do registro, ou 

até mesmo às pesadas multas da Lei nº 9.504/97, deve existir, nos autos, farta prova a embasar o 
quanto exposto na inicial. No caso concreto, temos apenas o testemunho isolado de Warley (fl. 74), 
que foi negado pelo de outras três pessoas e deveria ter sido corroborado pelo de várias outras que 
se encontravam presentes no dia do evento, portanto não o entendemos suficiente a fundamentar a 
condenação pretendida contra os requeridos, motivo pelo qual o Ministério Público entende que 
devem ser julgados improcedentes os pedidos dessa ação. 

Valente (BA), 14 de março de 2005. 
                    
                   Millen Castro M. de Moura 
                   Promotor Eleitoral 
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