
Ano 2017, Número 055 João Pessoa, quarta-feira, 29 de março de 2017 Página 42

Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos advogados, do despacho prolatado, nos autos do processo em epígrafe, a 
qual transcrevo abaixo: 

DESPACHO

Designo para o dia 06/04/2017 às 08:00 horas, na sala de audiências do Fórum Antônio Nominando Diniz, sito à Rua São Roque, s/n, Bairro 
Maia, em Princesa Isabel/PB, audiência de instrução e julgamento. 

Notifique(m)-se o Representante do Ministério Público Eleitoral, além dos Investigantes e Investigados, por intermédio de seus advogados, 
através de nota de foro, devendo as testemunhas comparecerem independentemente de intimação, sendo conduzidas pelas partes que 
as arrolaram. (Art. 22, inc. V, LC 64/90)

Publique-se. Cumpra-se.

Princesa Isabel, 28 de março de 2017.

Andreia Matos Teixeira

Juíza Eleitoral

35ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Sentenças

SENTENÇA

PROCESSO:  AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 391-04.2012.6.15.0035 – CLASSE 3

ASSUNTO: CORRUPÇÃO; FRAUDE; MULTA; CASSAÇÃO DE REGISTRO; DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE.

JUIZ: DR. FABIANO LÚCIO GRAÇASCOSTA

INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS POR SOUSA

INVESTIGANTE: CLOTARIO DE PAIVA GADELHA SEGUNDO NETO, REPRESENTANTE DA COLIGAÇÃO

INVESTIGANTE: ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO, CANDIDATO A PREFEITO ELEITO

ADVOGADO: THIAGO LEITE FERREIRA, OAB-PB 11.703

ADVOGADO: ALESSANDRO DE SA GADELHA, OAB-PB 10.403

INVESTIGADO: LINDOLFO PIRES NETO, CANDIDATO A PREFEITO

ADVOGADO: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES, OAB-PB 1663

ADVOGADO: FÁBIO BRITO FERREIRA, OAB-PB 9672

INVESTIGADO: JOHANNA DINAH ESTRELA, CANDIDATA A VICE-PREFEITA

ADVOGADO: MARCELO WEICK POGLIESE, OAB-PB 11.158

INVESTIGADO: RENATO SOARES VIRGINIO, CANDIDATO A VEREADOR ELEITO

ADVOGADO: FRANCISCO VALDEMIRO GOMES, OAB-PB 8.140

ADVOGADO: EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA, OAB-PB 8.272

INVESTIGADO: ADILMAR DE SÁ GADELHA, CANDIDATO A VEREADOR

ADVOGADO: RAFAEL SANTIAGO ALVES, OAB-PB 15.975

ADVOGADO: BRUNO LOPES DE ARAÚJO, OAB-PB 7.588-A
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INVESTIGADO: ROMUALDO BRAGA ROLIM NETO

ADVOGADO: DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS OAB-PB 17.586

ADVOGADO: ARTHUR SARMENTO SALES, OAB-PB 18.081

Vistos, etc.

Cuidam os autos de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR SOUSA e OUTRO em desfavor de 
LINDOLFO PIRES NETO e OUTROS.

Alega-se, em síntese, que em 04/10/2012, por volta das 16h30, a polícia federal efetuou a prisão do quinto investigado “em decorrência da 
existência de vasto material probatório no interior do veículo mencionado que era conduzido pelo terceiro investigado, comprovando a 
prática de captação ilícita de sufrágio em desfavor das candidaturas dos dois primeiros promovidos, já que o referido cidadão foi preso no 
interior do automóvel em questão, portando grande quantia em dinheiro, além de cheques e relação de eleitores e cabos eleitorais que 
foram beneficiados com a conduta ilícita” (fl. 03).

Ao final, pede a procedência da ação, com a declaração da inelegibilidade dos investigados por 08 (oito) anos.

Notificados, as repostas foram apresentadas às fls. 134/149, 180/190, 223/234, 237/256 e 260/264, onde levantam questões preliminares. 
No mérito, afirmaram, em síntese, que inexiste culpa de qualquer dos investigados.

A decisão de fls. 300/304-v, afastou todas as preliminares levantadas, determinando o prosseguimento do feito, com a realização de 
audiência.

A instrução processual se iniciou à fl. 323, prosseguindo à fl. 357, 369, 378 e 392/395. O pedido de diligências finais ficou prorrogado, tendo 
as partes as solicitado às fls. 397/398, 400 e 401.

Às fls. 407/413 veio aos autos informação de liminar concedida em mandado de segurança impetrado pelo primeiro investigado, 
interrompendo o encerramento da instrução, tendo em vista o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada, que queria ser ouvida nos 
termos do art. 411 do pretérito CPC.

As diligências finais foram analisadas às fls. 428/428-v, e nova liminar foi concedida pelo TRE/PB, em virtude da quebra do sigilo bancário 
deferidas por ocasião das diligências (fls. 438/440).

O primeiro mandado de segurança foi julgado às fls. 443/446, assegurando a testemunha arrolada a prerrogativa contida no antigo art. 411 
do CPC. Assim, a audiência de instrução para oitiva da testemunha faltante se realizou às fls. 490/491, sem a oitiva pleiteada – tendo em 
vista a sua ausência.

Enfim, na audiência (fl. 491) as partes foram novamente intimadas para apresentação de diligência, o que ocorreu às fls. 494/495 e 
502/503.

Na sequência, foi acostada aos autos certidão (fl. 508/509), que dá conta da concessão parcial da segurança na ação que discutiu a quebra 
do sigilo bancário, diminuindo a extensão da quebra.

Finalmente, as alegações finais das partes foram apresentadas às fls. 555/565, 630/631, 633/644, 646/655 e 661/667.

É o breve relatório. DECIDO.

Antes de analisar o mérito, verifico que as preliminares levantadas às fls. 136/143, 223/240, 238/249 e 261/262, foram afastadas na 
decisão de fls. 300/304-v. Destaco apenas que, embora tenha constado em tal decisão que a defesa do quarto investigado não apresentou 
preliminar, a verdade é que foi apresentada preliminar (fl. 261/262) idêntica a levantada pelo quinto investigado (228/229), que já foi 
analisada e afastada com base nos mesmos argumentos já expendidos às fls. 302-v/303. Afinal, onde estiverem os mesmos fatos, lá estará 
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o mesmo direito.

Outrossim, embora tenha constado na decisão (fls. 304-v) que seria analisada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em virtude 
da sua cumulação (fls. 248/249), tenho que a mesma não foi expressamente analisada. Assim, a fim de evitar eventuais alegações de 
cerceamento de defesa, passo a análise desta preliminar, bem como da preliminar levantada quando das alegações finais de fls. 634/635.

I – PRELIMINAR

I.I – DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS

Sustenta o primeiro investigado que as penalidades previstas o art. 41-A da Lei 9.504/97 são cumulativas e indissociáveis. Assim, argumenta 
que “considerando que o investigado Lindolfo Pires Neto não ostenta diploma a ser cassado, inadmissível o prosseguimento da AIJE apenas 
tendo em conta a imputação de penalidade pecuniária (multa)” (fl. 249).

Ora, da leitura do dispositivo parece não haver dúvida de que a cumulatividade da pena de multa e cassação é imposta no caso de êxito nas 
eleições, ou seja, caso realmente haja diplomação do candidato. É dizer, verificada a vitória nas urnas e imposição da penalidade por 
captação ilícita de sufrágio, a cassação se impõe. Por outro lado, verificada a derrota nas urnas, não há como se defender a impossibilidade 
da multa – neste caso aplicada isoladamente. É a jurisprudência:

“(...)

 1.  A renúncia a mandato, durante o curso de investigação destinada à apuração da conduta prevista no art. 41-A da Lei das Eleições, não 
obsta o prosseguimento da demanda, em razão da possibilidade de aplicação isolada da sanção de multa...” (TSE, Recurso Especial 
Eleitoral nº 27008, Acórdão de 21/06/2016, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Tomo 153, Data 09/08/2016, Página 22).

Afasto, portanto, a preliminar levantada.

I.II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA (fls. 634/635)

Nesse particular, argumenta o primeiro investigado que houve cerceamento de defesa “em virtude da ausência de produção de prova por 
ele requerida e devidamente deferida por este juízo eleitoral” (fl. 634).

De fato, verifico que à fl. 401 foi solicitado o registro da denúncia que iniciou a prisão em flagrante discutida nos autos, sendo deferido o 
pedido na decisão de fls. 428-v, que culminou com o ofício plasmado à fl. 432, não respondido.

Ocorre, contudo, que com a petição de 497, entendo que o investigado deixou precluir esta prova, vez que não solicitou mais tal diligência 
e tampouco a resposta, silenciando sobre a solicitação do registro da denúncia.

Vale destacar que em caso similar o próprio Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba não divergiu deste entendimento. Vejamos:

“(...) Ultrapassada a fase própria para o pedido de diligências, não se pode à mesma retornar sob o argumento de que os termos do pedido 
na inicial tenha sido genérico...” (TRE/PB, AIJE 780.362/PB, rel. Miguel de Britto Lyra Filho, DJe 22/10/2012).

Contudo, e ainda que assim não fosse, verifica-se que a alegada nulidade do processo em virtude da ausência de identificação do noticiante 
do crime já foi afastada pela decisão de fls. 293/293-v. 

Outrossim, não há como falar em cerceamento de defesa se o investigado teve acesso aos autos e se valeu do contraditório e da ampla 
defesa em processo judicial devidamente instaurado e instruído. Eventual ausência de identificação do autor da denúncia anônima não 
pode se sobrepor ao flagrante realizado pela Polícia Federal e a todas as demais provas carreadas aos autos.

Assim, seja pela preclusão ou seja pela impertinência da prova solicitada, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa não merece 
prosperar.
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II - MÉRITO

No mérito, verifico que toda exordial se baseou no inquérito policial 317/2012 da Polícia Federal, que culminou com a prisão em flagrante 
do quinto investigado. Ocorre, porém, que a inicial descreve duas condutas, sendo uma a captação de sufrágio e a outra o abuso de poder, 
que serão analisadas individualmente.

II.I – DA CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO

Neste ponto, verifico não haver dúvida de que no dia 04/10/2012, o quinto investigado – que trabalha para o primeiro investigado, foi 
preso em flagrante, no carro deste último, com os bens apreendidos às fls. 27/28 e copiados às fls. 65,67/80.

Incontroversas todas estas “coincidências” – que não são poucas, não há nenhuma outra prova de que houve compra de votos, já que os 
agentes da polícia federal que participaram da prisão foram claros ao afirmar que não presenciaram a efetiva compra e tampouco a oferta 
de dinheiro em troca de votos.

Por outro lado, não há como se desconsiderar a afirmação realizada pelo primeiro investigado, de que “o dinheiro indevidamente 
apreendido pela polícia federal não tinha qualquer relação com a campanha do investigado, vez que trata de saldo remanescente de R$ 
3.100,00 (três mil e cem reais) sacados, no mesmo dia (04.10.2012, às 10hs37min), por seu genitor (Homero de Sá Pires), para honrar 
pagamentos decorrentes da atividade agropecuária que desenvolve” (fl. 252), conforme faz prova o documento acostado à fl. 257. Demais 
disso, tal informação encontra-se devidamente amparada no depoimento testemunhal de LUIZ ANTÔNIO MARQUES FONTES, quando 
afirmou que o dinheiro apreendido foi colocado no carro por ele, a pedido do pai do primeiro investigado, que iria fazer o pagamento de 
funcionários da fazenda, acrescentando que colocou o dinheiro no porta-luvas do carro, e que não disse nada a ninguém.

Note-se que, contra tais provas nenhuma outra argumentação foi levantada – sequer uma eventual contradita da testemunha, razão pela 
qual não há como desconsidera-las frente a todo acervo probatório colacionado.

Assim sendo, pelas provas colhidas, tem-se que a compra de voto ocorreu, em tese, pelo fato de o quinto investigado ter sido preso em 
flagrante com os documentos de fls. 65, 67/80 – vez que o numerário se comprovou que pertencia ao genitor do primeiro investigado.

Nessa esteira, e analisando minuciosamente os documentos de fls. 65, 67/80, tenho que eles realmente depõe contra o primeiro e quinto 
investigados. Parece não haver dúvida que se trata de lista de compra de votos, mapeamento de visitas, inúmeros talões de cheque e lista 
de pedido de eleitores.

A propósito, deve ser dito que as listas de pedidos não foram entregues aos investigados nas visitas que faziam pelas casas, como quiseram 
fazer crer os seus defensores. Analisando o depoimento de fls. 47 e 51, verifica-se que tais documentos foram enviados ao primeiro 
investigado em João Pessoa, por intermédio da Casa Civil, causando estranheza que os mesmos fossem encontrados tanto tempo depois do 
envio, por estas bandas da cidade e justamente em período eleitoral.

Causa estranheza, ainda, a evidente e flagrante lista de compra de votos, que consta com o número de eleitores de cada família e o valor 
devido a eles. Sobre esse ponto, destaco o depoimento da testemunha LEONARDO ROCHA BERNARDINO – arrolada pelo quinto 
investigado, que aos 17min30, foi claro em dizer que o documento de fls. 75 e seguintes são comprometedores, afirmando que a 
orientação do primeiro investigado sempre foi de inutilizar tais documentos. Friso que, tamanha é a dificuldade de explicar tal lista que 
nenhum dos investigados se dignou a fazê-la.

Ocorre contudo, que tais documentos, por si só, não são aptos a enquadrar a conduta dos investigados no art. 41-A da Lei 9.504/97. Note 
que os núcleos do artigo em questão são “doar, oferecer, promover ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza”. É claro que a condenação, nestes casos, não poderia, jamais, demandar provas “inconteste e 
robusta” (fl. 232) e/ou “testemunhas oculares, fotografias, mídias..” (fl. 231), vez que tal ilícito evidentemente não é documentado 
mediante recibo, e a confissão de quem recebeu tal benefício caracterizaria, por outro lado, a sua incriminação no art. 299 no Código 
Eleitoral.

Contudo, após uma análise profunda nos autos, e mesmo sem desconsiderar os documentos de fls. 65, 67/80, não há como proceder um 
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decreto condenatório, eis que não há qualquer outra prova nos autos que não sejam os documentos aqui referidos.

A meu juízo, diante da notícia de compra de votos, poderia a Polícia Judiciária ter tomado outras diligências para robustecer o acervo 
probatório dos autos que, como dito, ficou restrito aos documentos apreendidos no automóvel. Note-se que, nesse contexto, existem 
apenas presunções de que tal lista foi/seria utilizada para efetuar o pagamento para compra de voto. Infelizmente, nenhuma outra prova 
foi capaz de mudar este entendimento, aplicando-se ao caso a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que diz que “para a 
caracterização da captação ilícita de sufrágio é indispensável, em razão da gravidade da penalidade aplicada, a presença de provas hábeis 
a comprovar a prática de atos em troca de votos”. Vejamos:

“RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006. DEPUTADA FEDERAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AIJE. APREENSÃO DE 
LISTAS CONTENDO NOMES DE ELEITORES, MATERIAL DE PROPAGANDA E DE QUANTIA EM DINHEIRO.

 I - A interpretação dada por esta Corte ao art. 41-A da Lei 9.504/1997 é que a captação ilícita de votos independe da atuação direta do 
candidato e prescinde do pedido formal de voto.

 II - Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio é indispensável, em razão da gravidade da penalidade aplicada, a presença de 
provas hábeis a comprovar a prática de atos em troca de votos.

 III - Não há nos autos elementos de prova a demonstrar a existência do necessário liame entre a recorrida e os envolvidos, a permitir que 
se possa extrair a ilação de que estes teriam efetivamente cooptado a livre manifestação do eleitorado, por meio da compra de votos, em 
benefício da candidatura daquela. 

 IV - Recurso a que se nega provimento.” (TSE, Recurso Contra Expedição de Diploma nº 724, Acórdão de 12/11/2009, Relator(a) Min. 
ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 01/02/2010, Página 418 )

Ante o exposto, não há outro caminho a trilhar senão pela improcedência da investigação judicial eleitoral neste particular.

II.I – DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO (Art. 30-A da Lei 9.504/97)

Neste ponto, melhor sorte não socorre o primeiro investigado. É que alegam os investigantes que “o primeiro investigado movimentou 
grande volume de dinheiro em suas contas pessoais para fazer frente às despesas de campanha sem declarar tais valores em sua 
prestação de contas e nem tão pouco fazer circular tais despesas por sua conta de campanha” (fl. 09).

De fato, basta uma simples análise nos documentos de fls. 531/549, para se chegar a conclusão de que na conta particular do primeiro 
investigado houve uma movimentação financeira de R$ 728.719,72 (setecentos e vinte e oito mil setecentos e dezenove reais e setenta e 
dois centavos) – tudo isso no período do micro processo  eleitoral.

Note-se que na conta 62-0 da Unicred (fl. 531/532), houve a emissão e o pagamento de 14 (quatorze) cheques, totalizando a 
movimentação de R$ 353.318,24 (trezentos e cinquenta e três mil trezentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos). Já na conta 2821-5, 
também da Unicred (fl. 534/535), foram 29 (vinte e nove) cheques, totalizando 294.527,50 (duzentos e noventa e quatro mil quinhentos e 
vinte e sete reais e cinquenta centavos). Por último, a conta 14.914-4, do Bradesco (fl. 537/547), movimentou-se 8 (oito) cheques, 
totalizando 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais) e, ainda, 10 (dez) recibos de retirada, totalizando o valor de R$ 49.773,98 (quarenta e 
nove mil setecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

Sobre tal numerário, o primeiro investigado se limitou a afirmar que “não bastam a existência de meros indícios ou ilações, mas sim de 
provas contundentes” (fl. 641). A única menção que consta nos autos sobre a origem e a destinação de tal numerário encontra-se à fl. 252, 
quando afirma tratar de “negócios privados do investigado” (fl. 252).

Ora, se até os negócios privados do pai do primeiro investigado foram comprovados, ou seja, a titularidade dos R$ 1.690,00 (mil seiscentos 
e noventa reais) encontrados no carro e atividade agropecuária deste (Seja pelo documento de fl. 257, seja pelo depoimento da testemunha Luiz Antônio Marques Fontes.), 
entendo que, com mais razão, deveria o primeiro investigado comprovar a origem e a destinação de vultosa quantia movimentada em sua 
conta no período eleitoral.

De fato, a doutrina já pontuou que “abuso de poder econômico no pleito não significa necessariamente pegar dinheiro e comprar voto. (...) 
Abuso de poder econômico é também e sobretudo, sem possibilidade de individualidade tal qual dispõe a lei, de gastar de forma anormal, 
de gastar de forma má, de fazer com que gastos influam negativamente na vontade do eleitor”(José Ulysses Lopes apud Roberto Moreira Almeida, Curso de 

Direito Eleitoral, fl. 508.). 
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In casu, verifica-se exatamente que em período eleitoral houve grande movimentação de dinheiro, totalizando o valor de R$ 728.719,72 
(setecentos e vinte e oito mil setecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), de forma extremamente anormal e desrespeitando 
todos os regramentos traçados para financiamento de campanha. Deve ser dito que todos são cheques de alto valor e grande parte foi 
sacada na boca do caixa, em atitudes totalmente incompatíveis com negociações comercias, onde a praxe recomenda o depósito do 
cheque em conta-corrente.

Dessa forma, tenho por inconteste a comprovação de abuso de poder econômico. A meu juízo, não há prova mais contundente que os 
extratos acostados às fls. 531/549 em cotejo com o silencio sepulcral sobre tais valores.

Utilizando valores da época ( Com base no Decreto 7.655, de 23/12/2011, o valor do salário mínimo era de R$ 622,00), tenho que o valor movimentado em pouco mais 
de 05 (cinco) meses – de 05/07 à 18/12, foi correspondente a mais de 1.171 (mil cento e setenta e um) salários mínimos e a mais de 24 
(vinte e quatro) salários de deputados estadual – função que ocupava o primeiro investigado (Verifica-se claramente o valor do salário líquido recebido nos 

extratos de fls. 538/545.).

Ainda me valendo da doutrina e para que não reste dúvida sobre o efetivo abuso de poder econômico, o mesmo é classificado por Pedro 
Roberto Decomain como “o emprego de recursos produtivos (bens e serviços de empresas particulares, ou recursos próprios do candidato 
que seja mais abastado), fora da moldura para tanto traçada pelas regras de financiamento de campanha constante da Lei nº 9.504/97” 

(Almeida, Roberto Moreira de. Curso de direito eleitoral. 10ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2016, página 509.).

Vale lembrar que tais valores não foram declarados a Justiça Eleitoral e superam, e muito, a prestação de contas apresentada pelo 
candidato. A propósito, a eventual aprovação das contas prestadas à Justiça Eleitoral não tem qualquer relevância para o presente caso, e 
isso por uma razão muito simples: tais valores aqui discutidos não foram apresentados e postos ao crivo da Justiça Eleitoral, que fez a sua 
análise com base em outros documentos, ignorando solenemente estes valores que não foram noticiados pelo primeiro investigado.

Assim, não vejo como afastar a conclusão de que houve, efetivamente, abuso de poder econômico pelo primeiro investigado. Destaco que, 
diferentemente de um particular, que não esteja sendo investigado pela Justiça Eleitoral, o primeiro investigado, na condição de servidor 
público e de candidato, deveria comprovar a origem e a destinação de tão alta quantia que transitou em suas contas bancárias, exatamente 
próximo ao pleito eleitoral – mister que não se desincumbiu.

A meu juízo, fechar os olhos para tão escandaloso gasto que se realizou às margens da legislação eleitoral e às vésperas das eleições é 
chancelar a injustiça, o desequilíbrio dos pleitos e a democracia igualitária. Note-se que, tanto a origem como a destinação do dinheiro em 
questão poderia ser facilmente comprovada com a juntada de recebidos (documento comumente emitido em negociações lícitas). E mais, 
o investigado teve todo o processo a fim de justificar tal movimentação financeira, quedando-se inerte.

Vale destacar que a jurisprudência não divergiu deste entendimento: 

“(...) A utilização de ‘caixa dois’ em campanha eleitoral configura, em tese, abuso de poder econômico. (...)” (TSE, Ac. de 28.10.2009 no 
RCED nº 731, rel. Min. Ricardo Lewandowski.)

“(...) Ação de impugnação de mandato eletivo. Abuso de poder econômico. Caixa dois. Configuração. (...) 1. A utilização de 'caixa dois' 
configura abuso de poder econômico, com a força de influenciar ilicitamente o resultado do pleito. 2. O abuso de poder econômico implica 
desequilíbrio nos meios conducentes à obtenção da preferência do eleitorado, bem como conspurca a legitimidade e normalidade do 
pleito. 3. A aprovação das contas de campanha não obsta o ajuizamento de ação que visa a apurar eventual abuso de poder econômico. 
Precedentes. (...)” (TSE, Ac. de 19.12.2007 no REspe nº 28.387, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“(...) O dever de prestação de contas decorre da Constituição Federal, e da Lei nº 9.504/97. Comprovação de condutas que violam as 
disposições da Lei das Eleicoes referentes à arrecadação, à utilização, ao controle e à prestação de contas. Conta bancária de campanha 
sem movimentação. Recebimento de doações e realização de despesas de campanha sem trâmite pela conta bancária, sem registro na 
prestação de contas e sem a identificação dos doadores e da origem dos recursos utilizados na campanha. Vultosos gastos na campanha 
eleitoral não declarados à Justiça Eleitoral, não transitados em conta bancária específica e, ainda, desprovidos dos respectivos recibos 
eleitorais. Alteração substancial dos dados em sede de contas retificadoras, sem a devida comprovação das razões que levaram às 
alterações. Condutas irregulares que demonstram claramente a existência do chamado "caixa 2", configurando abuso de poder econômico 
e captação e gasto ilícito de recursos, punível na forma do disposto no art. 30-A da Lei das Eleições...” (TRE/MG, RE 131064 MG, rel. 
Geraldo Augusto Almeida, DJe 09/06/2014).
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Com efeito, e por tudo já dito, não há qualquer dúvida razoável de que houve, efetivamente, abuso de poder econômico. Destaco que a 
expressividade dos valores, frise-se  R$ 728.719,72 (setecentos e vinte e oito mil setecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), 
número que ultrapassa e muito os valores declarados (fl. 566/615) é suficiente  para caracterizar a potencialidade de alterar as eleições, ou 
seja, foi capaz de causar influência no seu resultado, razão pela qual vejo que o primeiro investigado infringiu o art. 30-A da Lei 9.504/97.

Fixados estes pontos, tenho que a penalidade cabível no caso está prevista, genericamente, no art. 30-A, § 2º, da Lei 9.504/97, como sendo 
“será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado”. A multa, a meu juízo, caberia apenas caso houve sanção 
específica, como é o caso de violação ao art. 18-B da Lei em questão. Como se trata de violação ao art. 22, § 3º, in fine, da Lei 9.504/97, 
caberia, em tese, apenas a penalidade de cassação do diploma, se fosse o caso de vitória nas eleições.

Ocorre, contudo, que o primeiro investigado não foi eleito, não havendo como se impor a pena em referência. Assim, deve esta ação – e a 
condenação, ficar adstrita a inelegibilidade prevista no art. 22, XIV da Lei Complementar 64/90. É a jurisprudência:

“(...)

2. O fato de os representados não terem sido eleitos não impede que a Justiça Eleitoral examine e julgue ação de investigação judicial 
eleitoral na forma do art. 22 da LC 64/90. A aferição do abuso do poder econômico, político ou do uso indevido dos meios de comunicação 
social independe do resultado do pleito, devendo ser aferida de acordo com a gravidade da situação revelada pela prova dos autos...” (TSE, 
Recurso Ordinário nº 138069, Acórdão de 07/02/2017, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Data 07/03/2017, Página 36-37 )

Tendo em vista a penalidade aplicada e a derrota da chapa, entendo que não há como se aplicar a jurisprudência que afirma que a 
“cassação do mandato de vice-prefeito não decorre de eventual prática de ato comissivo de sua parte, mas sim - na linha da remansosa 
jurisprudência, bem como da mais abalizada doutrina - em virtude da consequência lógico-jurídica da indivisibilidade da chapa” (TSE, 
Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 121, Acórdão de 16/11/2016, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES 
LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data 05/12/2016, Página 325-326 ).

Note-se que não se trata de cassação a se aplicar a indivisibilidade de chapa, razão pela qual não vejo sentido em se penalizar a segunda 
investigada por atitudes tomadas pelo primeiro. Deve-se destacar que não há qualquer prova nos autos de que a segunda investigada 
participou, contribuiu ou auxiliou o primeiro investigado no cometimento dos atos ilícitos aqui reconhecidos, razão pela qual a mesma não 
pode sofrer a sanção de inelegibilidade. Litteratim:

“(...) 7. Não demonstrada a participação do candidato ao cargo de vice-governador nos ilícitos apurados, não é possível lhe impor 
inelegibilidade. Precedentes...” (TSE, Recurso Ordinário nº 138069, Acórdão de 07/02/2017, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/03/2017, Página 36-37).

Da mesma forma, nenhuma penalidade deve ser imposta aos demais investigados. De fato, a única ilação que consta nos autos contra o 
terceiro e quarto investigados se refere aos canhotos de cheques que revelariam os apelidos dos investigados: “cacá” e “garajau”, apelidos 
comuns que poderiam ser atribuídos a um cem número de pessoas na cidade. Contra o quinto investigado, verifica-se que não há qualquer 
outra ilação, a não ser o fato do mesmo transportar os canhotos e documentos apreendidos pela Polícia Federal, o que não caracteriza, 
nem de longe, abuso de poder econômico.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para, reconhecendo o abuso de poder econômico, impor a 
inelegibilidade, pelo prazo de 08 (oito) anos (LC 64/90, art. 1º, inc. I, “d”), ao primeiro investigado LINDOLFO PIRES NETO, resolvendo o 
mérito da presente ação de investigação judicial eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, de acordo com as normas específicas.

Sousa, 27 de março de 2017.

Fabiano L. Graçascosta,

Juiz Eleitoral.


