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SENTENÇA
 
 
RELATÓRIO:

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por captação ilícita de sufrágio e abuso do poder
econômico, ajuizada pelo PP/PSD/PSDB, em 19 de outubro de 2020, contra os então candidatos a Prefeita e Vice
Prefeito do Município de Lagoinha do Piauí, KELLY ALVES ALENCAR e ADEVAL MARIA BORGES.

Aduziram os Investigantes que em 8 de outubro de 2020, o GAECO – Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Piauí, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do
Piauí realizaram uma operação que culminou com a busca e apreensão na residência do Sr. Walter Alencar, Prefeito de
Agricolândia e marido da então candidata a Prefeita de Lagoinha do Piauí, Sra. Kelly Alencar.

Narraram que na busca e apreensão realizada com ordem judicial, foram encontrados: lista de eleitores
do Município de Lagoinha do Piauí, e uma série de bens que seriam oferecidos aos moradores, como telhas, cimento,
cestas básicas, brinquedos, conserto de moto e até mesmo uma panela de pressão, bens como conjunto de copos.., um
infinidade de itens (doc. lista anexa), apreendido também R$ 87 mil em dinheiro e R$ 40 mil em cheques.

Em razão dos elementos colhidos e bens apreendidos, restou configurado o crime eleitoral, que ensejou
a prisão em flagrante delito da Investigada Kelly Alves Alencar e seu marido, Prefeito de Agricolândia, Walter Alencar.

Elencaram os Investigantes o enquadramento da conduta dos Investigados no art. 41-A da Lei 9504/97,
bem como no crime tipificado pelo art. 299 do Código Eleitoral, requerendo, por fim, a aplicação das penas previstas no
art. 22 caput e inciso XIV da LC 64/90, com aplicação da multa, pena de inelegibilidade e cassação dos diplomas
expedidos.

Anexaram aos autos diversos documentos, dentre eles, a lista de eleitores e respectivas vantagens
apreendidas, e reportagens televisivas.

Despacho datado de 21 de outubro de 2020, determinando a notificação dos Investigados para que
ofereçam contraditório e ampla defesa.

Os Investigados foram notificados em 24 de outubro de 2020, conforme se verifica do ID 24277232.
Em 30 de outubro de 2020 foi apresentada defesa conjunta pelos Investigados, conforme se verifica do

ID 25442760.
Em sua defesa, aduziram que, para fins de se provar a captação ilícita de sufrágio e abuso do poder

econômico, deve haver prova robusta da prática do ato ilícito, o que no caso dos autos, não restou evidenciado.
Argumentaram que a lista de eleitores e respectivas vantagens juntada pelos Investigantes é apenas

uma foto de reportagem televisiva, sem nenhuma comprovação da sua origem. Alegaram que não há provas de que a
lista encontrada seja de eleitores de Lagoinha, de que estes eleitores tenham sido agraciados com as vantagens, que
estas vantagens sejam em troca de votos ou que os Investigados tenham ciência da lista.

Pugnaram, por fim, pela improcedência da ação.
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Pelos Investigantes foi requerida a revelia dos Investigados, eis que o prazo de Defesa seria de 5 dias
e, tendo os mesmos sido notificados em 24 de outubro, deveriam apresentar a defesa até o dia 29, somente tendo
apresentado no dia 30.

Decisão datada de 25 de novembro de 2020, indeferindo os efeitos da revelia ante ao inerente interesse
público da ação eleitoral, e designando audiência de instrução para o dia 8 de dezembro de 2020.

Pedido de adiamento da audiência realizado pelo advogado do Investigado, por estar infectado pela
COVID-19. Pedido deferido, redesignando a audiência para 7 de janeiro de 2021.

Novo pedido de adiamento deferido, eis que a audiência fora marcada durante as férias dos advogados
previstas no CPC - art. 10 da Resolução TSE n. 23.478/2016.

Audiência designada para o dia 3 de fevereiro de 2021, sendo que as testemunhas arroladas não
compareceram ao cartório e, tampouco, acessaram o link da videoconferência. Pelo MP, foi requerida a oitiva de uma
testemunha, o que foi indeferido pelo Juízo por não estar arrolada. Deferido novo adiamento da audiência pelo
deficiência do sistema em gravar a assentada.

Nova audiência designada para o dia 15 de março de 2021 facultando as testemunhas o
comparecimento ao Cartório ou a sua oitiva de forma remota.

Novo pedido de adiamento da audiência pelos Investigados ante a pandemia. Pedido indeferido.
Audiência realizada em 15 de março de 2021, não tendo as testemunhas arroladas pela defesa

comparecido ou, tampouco, acessado o link disponibilizado. Já tendo a defesa ciência da testemunha arrolada pelo
Ministério Público, foi deferida a sua oitiva.

Em alegações finais, os Investigados alegaram, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo
indeferimento do pedido de adiamento da audiência designada ante a pandemia da COVID, bem como a nulidade do
feito em razão da proibição de que as testemunhas arroladas pela defesa prestassem seu depoimento do escritório de
advocacia contratado pelos Investigados. Alega quebra da isonomia, eis que a testemunha arrolada pelo Ministério
Público prestou seu depoimento da sede ministerial.

Aduziram, ainda, que houve violação do devido processo legal ao deferir a oitiva de testemunha não
arrolada.

No mérito, alegaram que as provas colididas pelos Investigantes são apenas matérias jornalísticas, sem
comprovação da sua origem, bem como o depoimento da testemunha é imprestável, eis que a mesma não teria
presenciado nenhum ato, tendo apenas feito parte de uma operação policial.

Argumentaram que não haveria qualquer prova da captação ilícita de sufrágio ou abuso do poder
econômico, requerendo, por fim, a improcedência da ação.

Os Investigantes apresentaram alegações finais através do ID 84051333 e relataram o clarividente
intuito protelatório da defesa ao requerer o adiamento de, ao menos, três audiências. Que a testemunha arrolada pelo
MP teve a sua oitiva, inicialmente, indeferida pelo Juiz, pelo princípio da não surpresa, e apenas após o adiamento da
audiência, já tendo a Defesa conhecimento da sua existência, deferiu-se a sua oitiva. Afirmou que o conjunto probatório
é robusto quanto à prática dos atos narrados na exordial, requerendo a procedência da ação.

Pelo Ministério Público Eleitoral foi apresentado parecer no ID 85120177 em que requer a procedência
da ação, anexando farta documentação que envolveu a operação policial do GAECO, TCE, PRF e PC e que culminou
com a apreensão de lista de eleitores e respectivas vantagens, grande quantidade de dinheiro e cheques, diversos
bens, como brinquedos e panelas, e que culminou com a prisão em flagrante da Investigada e de seu marido.

É o relatório
Passo a decidir.

 
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
LEVANTADA PELOS INVESTIGADOS

Em suas alegações finais, os Investigados levantaram preliminar de cerceamento do direito de defesa,
por não poderem as testemunhas prestar seus depoimentos no escritório de advocacia dos advogados,
impossibilitando, assim, que os advogados fornecessem meios técnicos para que aquelas fizessem a audiência de suas
residências; além de apontarem uma violação ao princípio da isonomia processual, “pois a testemunha apresentada
pelo MPE pôde prestar depoimento da sede do MPE, enquanto as testemunhas arroladas pela defesa não puderam
comparecer ao escritório do advogado”. Alegaram, ainda, a violação do devido processo legal, em razão da oitiva de
testemunha não arrolada.

No presente caso, a audiência de instrução restou realizada, por meio de videoconferência, na data de
15 de março de 2021. Como consta no despacho judicial de ID. 79724266, o estilo de audiência realizada tem amparo e
restou regulamentada pelo Provimento CRE nº 09/2020.

Ainda nos termos do despacho, as testemunhas arroladas tinham a opção de comparecer ao Cartório
Eleitoral para serem ouvidas de forma remota ou, caso possuíssem acesso a uma internet de qualidade, poderiam ser
ouvidas de suas respectivas residências, sendo vedado apenas o comparecimento da testemunha ao escritório do
advogado que a arrolou, a fim de evitar interferências no depoimento.

Na forma do art. 22, V, da Lei Complementar nº 64/90, as testemunhas arroladas pelas partes devem
comparecer independentemente de intimação. Ocorre que, mesmo comunicadas pelos advogados, as testemunhas dos
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Investigados não compareceram ao Cartório, e tampouco optaram por serem ouvidas em suas residências, bastando,
para isso, que tivessem acessado o link de audiência fornecido, tendo a defesa, portanto, renunciado à produção de
prova oral, estando, assim, precluso o direito.

Enfatizo que as audiências podem, e devem ser realizadas em ambiente virtual, por meio das
plataformas disponíveis, instando ressaltar que a não realização de audiências de instrução paralisaria o julgamento de
incontáveis ações até o fim do isolamento social e da pandemia por conta da Covid-19.

Aliás, diga-se en passant, que nos termos do art. 97-A da Lei nº 9.504/97, considera-se duração
razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua
apresentação à Justiça Eleitoral. Vencido o prazo, poderá o juiz incorrer em desobediência, sem prejuízo de
representação ao Conselho Nacional de Justiça. Some-se a isso o fato de a referida audiência de instrução ter sido
redesignada por três vezes.

Ademais, é de se registrar que ainda não se tem previsão de fim da crise sanitária, mesmo com as
recentes notícias da chegada de vacinas no Brasil e em outros países.

Ainda que assim não fosse, importante trazer à baila que o Código de Processo Civil - CPC, de
aplicação supletiva e subsidiária ao processo eleitoral, prevê, mesmo sem considerar situação que envolva pandemia,
que atos da audiência de instrução (depoimentos e oitivas) possam ser realizados por videoconferência, nos termos do
que dispõem o § 3º do art. 385 e § 1º do art. 453.

Cotejando os autos, observa-se que no despacho de ID. 79724266 foram expostas determinações a
serem cumpridas, de forma a viabilizar a audiência de instrução, tendo em vista as políticas de isolamento social e
impossibilidade de realização do ato presencialmente.

Autorizadas as audiências de instrução virtuais, o juiz passa a ter um papel mais relevante de direção
do processo. Deve, primeiro, adotar medidas para evitar interferências no depoimento. Ainda, a valoração da prova deve
levar em consideração as impressões do juiz acerca da autenticidade do depoimento prestado.

Nessa senda, não subsiste o prejuízo alegado pelos Investigados, haja vista que foi dada a alternativa
de suas testemunhas irem até o Cartório Eleitoral ou acessarem o link em suas residências, proibindo apenas o
comparecimento da testemunha ao escritório do advogado que a arrolou, a fim de garantir, assim, remotamente, sua
incomunicabilidade.

Posto isso, compreendo que a realização da audiência virtual nos termos expostos não configura
cerceamento de defesa, mormente se considerarmos que, quando a testemunha está diante do magistrado, ainda que
remotamente, é certa a possibilidade de se poder delas exigir, inclusive, que revelem se estão sozinhas ou
acompanhadas de outras pessoas, identificando-as.

Não procede, igualmente, a alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão de oitiva da
testemunha apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, tendo em vista que a testemunha sequer foi ouvida na sede
no Ministério Público Eleitoral, eis que se trata de servidor público pertencente aos quadros do Ministério Público do
Estado do Piauí e lotada no GAECO, com sede em Teresina e a centenas de quilômetros de onde se encontrava o
Promotor Eleitoral.

 
Outrossim, a atuação do Parquet nestes autos é na qualidade de custus legis, e não de parte. Ademais,

houve a inequívoca ciência das partes acerca da oitiva da testemunha, eis que inicialmente a sua oitiva foi indeferida e
tão somente após a redesignação da audiência, a pedido dos Investigados, e com seu prévio conhecimento da prova a
ser produzida, é que foi deferida a sua oitiva

Nesse diapasão, cabe esclarecer que o Ministério Público Eleitoral pode, como custus legis, requerer as
provas que entender imprescindíveis para esclarecimento dos fatos, nos termos do art. 179, inciso II, do Código de
Processo Civil. Logo, não há como questionar a legalidade da prova testemunhal requerida pelo Parquet e deferida pelo
Juízo Eleitoral, na medida em que não restou configurada lesão a devido processo legal, em alinho com a jurisprudência
pátria, in verbis:

 

Recurso Especial. Representação. Captação ilícita de sufrágio. Rito do art. 22 da LC nº 64/90. Apresentação do rol de
testemunhas. Momento oportuno. Inicial. Precedentes. Reabertura de prazo. Preclusão. Pelo rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 22/90, o momento oportuno de apresentação do rol de testemunhas, pelo autor, é o do ajuizamento da
inicial, sob pena de preclusão.

Provas testemunhais. Requerimento do Ministério Público Eleitoral. Custus legis. Possibilidade. [...] O Ministério
Público Eleitoral, conforme preceitua o art. 83, II, do Código de Processo Civil, pode requerer oitivas de testemunhas que
entender imprescindíveis.

Prova. Gravação de vídeo por um dos interlocutores, ainda sem conhecimento dos demais. Possibilidade. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal. É lícita a gravação de fita de vídeo por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento dos
demais.

Recurso a que se dá parcial provimento.
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(AgR-REspe nº 27.845/RN, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 1º.7.2009, DJe de 31.8.2009 - grifos acrescidos)

 

Ressalta-se, ainda, a relevância do depoimento da testemunha de nome GERSON MESQUITA DE
BRITO ao deslinde da questão, tendo em vista ser servidor público integrante da operação do GAECO que localizou
dinheiro e bens materiais na casa da primeira Investigada.

Diante do exposto, indefiro a preliminar.

 
DO MÉRITO

 
A ação de investigação judicial eleitoral visa combater o uso indevido, desvio ou abuso do poder

econômico, do poder político ou do poder de autoridade, a fim de garantir a normalidade e a legitimidade do pleito
podendo ser cumulada com apuração de captação ilícita de sufrágio.

 
Sua previsão legal está no art. 22 da LC n.º 64/90, que assim dispõe: "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 a 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 ao
seguinte rito:"

Já a captação ilícita de sufrágio é uma conduta direcionada a eleitor determinado, importando na
entrega/oferecimento de algum tipo de vantagem com a intenção de obter-lhe o voto.

Sua regulamentação está no art. 41-A da Lei n.º 9.504/97, que assim dispõe:

"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, observando-se o procedimento previsto no art. 22 da
Lei Complementar n.º 64/90, de 18 de maio de 1990".

 

Os Investigantes sustentam que os Investigados praticaram captação ilícita de sufrágio e abuso do
poder econômico nas eleições municipais de Lagoinha do Piauí/PI. Relataram a operação realizada pelo GAECO em 8
de outubro de 2020, em que foram encontrados, na residência do então Prefeito de Agricolândia-PI (Walter Alencar) e
de sua esposa Kelly Alencar (Investigada), uma arma, listas de eleitores de Lagoinha, onde a Sra. Kelly Alencar era
candidata a prefeita, e uma série de bens que seriam oferecidos aos moradores, em suposta compra de votos, tendo
sido apreendidos também R$ 87 mil em dinheiro e R$ 40 mil em cheques.

Apontam, assim, a ocorrência de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, razão pela
qual pugnaram pela decretação da inelegibilidade dos Promovidos, KELLY ALVES ALENCAR, candidata a Prefeita de
Lagoinha do Piauí, e ADEVAL MARIA BORGES, candidato a Vice-Prefeito de Lagoinha do Piauí, nos termos do artigo
22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90, c/c o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988,
bem como a cassação dos registros de candidatura ou dos diplomas dos Promovidos, por terem sido beneficiados pela
prática de abuso de poder econômico, nos termos do artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº
64/90, c/c o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988; além da multa eleitoral.

Ao seu turno, os Investigados rechaçam todas as alegações referentes à captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico, afirmando não existir, nos autos, demonstração cabal e inconteste da oferta realizada, do
especial fim de agir, e do conhecimento ou participação do candidato na oferta realizada.

As provas carreadas aos autos e que interessam ao deslinde da quaestio iuris são as seguintes:
* Documentais: notícias de sites acerca da operação policial; imagem da lista apreendida pelo GAECO;

matérias e reportagens jornalísticas apresentadas pela Tv Bandeirantes e Tv Cidade Verde, acerca da operação.
Ressalto que não houve requerimento de perícia, por qualquer das partes, em nenhuma das provas

documentais carreadas aos autos.
* Testemunhais:
1) Não foram arroladas testemunhas por parte dos Investigantes;
2) Arroladas pela parte investigada: Maria Olga Fernandes da Silva Vieira e Maria Nelma Moreira

Moura, as quais não compareceram à audiência de instrução, restando precluso o direito à sua oitiva;
3) Testemunha do juízo, arrolada pelo Ministério Público Eleitoral: Gerson Mesquita de Brito.
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A única testemunha ouvida em Juízo, devidamente advertida e compromissada, afirmou, sob as
perguntas do Parquet:

Que é servidor público; que participou da operação IBI CLAUSUS, promovida pelo GAECO; que
o alvo específico da operação era o Sr. Walter Alencar; que ao chegar à residência do alvo para
cumprir o mandado de busca e apreensão, o mesmo estava lá com sua esposa, Sra. Kelly, ora
investigada; que logo no começo do ato das buscas, a equipe verificou um local da casa com
uma grande quantidade de brinquedos empacotados, além de material de higiene infantil, cestas
básicas, etc.; que ao questionar o Sr. Walter sobre a destinação do material, este respondeu que
era para seus sobrinhos; que ao final do ato, a equipe verificou que, na frente da casa, em uma
área mais afastada, havia uma espécie de lona, muito grande, cobrindo algum material; que, ao
levantar a lona, a equipe verificou que havia aquele mesmo material, mencionado anteriormente,
em quantidade muito superior àquela que já havia lhes chamado atenção, além de material de
campanha, como adesivos, santinhos e camisas, todos eles identificados como a campanha da
esposa do Sr. Walter Alencar; que, confrontado com a informação, o Sr. Walter não teve como se
esquivar, e a ideia de que fosse para seus sobrinhos “foi por terra”; que também foram
encontrados utensílios domésticos, como panelas, além de alimentos não perecíveis, mas que,
na grande maioria, eram brinquedos; que também foram encontradas anotações com os nomes
dos itens, acompanhados do nome dos eleitores que receberiam aqueles itens; que na garagem
da casa havia um carro SUV, identificado com o adesivo da campanha da esposa do Sr. Walter
Alencar; que dentro do carro também havia alguns materiais de campanha, lista com nome de
eleitores, e alguns itens, como brinquedos e camisetas; que no primeiro local, onde inicialmente
encontraram os brinquedos, não foi encontrada lista com nome de eleitores, mas embaixo da
lona, que foi o último local verificado, havia muitas anotações, à mão, com nomes de eleitores,
alguns, inclusive, indicando valores; que, embaixo da lona, encontraram um valor, ainda envolto
com a fita do banco, próximo a 50 mil reais, que é o valor limite estabelecido pelo Banco Central
para comunicação ao COAF para saque em espécie; que no quarto do Sr. Walter também foram
encontrados valores, distribuídos pelo cômodo, inclusive embaixo da cama ou misturados com
objetos que estavam jogados pela casa; que os valores totais encontrados ultrapassam, em
muito, o valor de 49 mil reais, incluindo cheques; que quando a equipe chegou na casa, tentaram
fazer contato com o morador, que não apareceu, até que um policial rodoviário federal subiu no
muro e chamou por alguém, tendo aparecido um caseiro, já apontando a arma para o policial;
que foi preciso o policial dar uma investida mais incisiva para que ele entendesse que se tratava
de uma operação do Ministério Público, até que ele baixasse a arma; que quando a equipe
conseguiu adentrar na casa, perguntaram ao caseiro se a arma era dele, e ele informou que era
do Sr. Walter Alencar; que ao ser perguntado sobre o registro, ele respondeu que não tinha e que
a arma havia sido cedida pelo patrão; que quando o Sr. Walter Alencar foi confrontado sobre
isso, respondeu que não sabia que arma era essa e como havia sido posta nas mãos do caseiro;
que após isso, foram conduzidos para a Delegacia de Água Branca, tanto o Sr. Walter Alencar,
pela posse de arma não registrada, como sua esposa, pelos indícios flagrantes de crime eleitoral;
que a esposa do Sr. Walter Alencar nem mesmo era alvo da operação, e que as evidências de
crime que foram encontradas foi um encontro fortuito.

Sob perguntas do advogado do Investigante, a testemunha respondeu

 

que os bens que a equipe verificou nas listas de eleitores, coincidiam com os bens encontrados
na casa.

Sob perguntas do advogado da primeira Investigada, a testemunha afirmou:

 

Que a operação ocorreu muito cedo da manhã, por volta das 5 ou 6 da manhã, e que tanto o
alvo, como sua esposa, estavam dormindo no momento, não havendo eleitores na casa; que nas
listas havia nomes de pessoas físicas, com os bens colacionados à frente; que não recorda como
chegaram à conclusão de que essas pessoas eram eleitores, mas que isso foi discutido no ato da
operação, cujas informações devem estar nas fichas da operação; que o que mais chamou
atenção foi o alvo dizer que os brinquedos eram para seus sobrinhos, e depois os brinquedos
foram encontrados “aos milhares”; que a maioria dos cheques eram do Sr. Walter Alencar, mas
alguns outros, em quantidade menor, eram de titularidade de outras pessoas, salvo engano,
destinados ao alvo; que em nenhum momento o Sr. Walter chegou a negar a propriedade dos
bens, apenas com relação aos brinquedos, que falou que era destinado aos seus sobrinhos; que
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com relação às demais coisas, não falou nada, e se recusava a responder as perguntas depois
de ter sido encontrada a quantidade de brinquedos mencionada.

Sob as perguntas do advogado do segundo Investigado, a testemunha respondeu

 

que durante a execução da operação, era impossível contar a quantidade de brinquedos, em
razão da grande quantidade, além de terem precisado proceder com os atos típicos de uma
prisão; que fizeram a fotografia de todo o material e encaminharam junto com o restante do que
era necessário; que não lembra como chegou a conclusão de que a lista era de eleitores; que
todo valor que foi encontrado, tanto em papel moeda, como em cheque, foi discriminado,
inclusive indicando o local onde foi encontrado, e o material foi levado para a delegacia, sendo
que todos os valores em espécie foram depositados em agência do Banco do Brasil da cidade da
delegacia que responde por Agricolândia.

Sob as perguntas deste magistrado, a testemunha respondeu que, salvo engano, a operação foi
iniciada a partir de provocações do Tribunal de Contas.

Deve-se destacar que o depoimento do Sr. Gerson Mesquita de Brito, prestado sob compromisso,
merece credibilidade, uma vez que descreve, com detalhes, como foi procedida a operação IBI CLAUSUS, na
residência do Sr. Walter Alencar, esposo da Investigada Kelly Alencar, sendo que se pôde demonstrar e verificar através
do documento de ID: 18161200, a lista apreendida pelo GAECO, em que constam os nomes dos eleitores,
acompanhados dos respectivos bens que lhes foram e seriam destinados.

Note-se que os Investigados, conquanto argumentem que a lista de eleitores e respectivas vantagens
juntada pelos Investigantes é apenas uma foto de reportagem televisiva, sem nenhuma comprovação da sua origem,
nunca negaram que a elevada quantidade de bens apreendidos, dinheiro e lista estivessem em sua posse e na sua
residência, tendo dela conhecimento. O fato de a lista estar acompanhada de farto material publicitário da candidata
investigada denota o clarividente intuito de angariar votos mediante o abuso do poder econômico, sendo absolutamente
desnecessária a prova de que os eleitores tenham sido agraciados com as respectivas vantagens, eis que a simples
promessa já constituiu o ilícito. Mas, fazendo um exercício de consciência, para que serviria todo o dinheiro, bens,
material publicitário, lista de eleitores apreendida que não para interferir no resultado da eleição?

É verdade que o ilícito eleitoral ocorre na informalidade e que a sua prova não acontece por meio de
recibos, de maneira que é por meio de testemunhas, e também por meio da interpretação dos documentos
mencionados, conforme ocorreu e foi explicitado, que se melhor apura os fatos investigados, desde que associados com
outros meios de prova, como o caso dos autos.

Houve demonstração de que pessoas receberam bens e/ou valores, em troca de votar em favor dos
demandados nas eleições de 2020, agindo assim de forma a viciar a vontade dos eleitores municipais.

Assim, há também como caracterizar a situação de abuso do poder econômico capaz de influenciar a
eleição local de Lagoinha do Piauí nas Eleições de 2020, uma vez que ficou demonstrado que houve a participação dos
demandados, direta e indiretamente, na captação de eleitores, por meio da entrega de bens e valores em troca de voto.

É incontroverso que houve aquisição de diversos materiais, encontrados em grande quantidade na casa
da primeira Investigada, acompanhados de uma lista dos bens e da indicação dos respectivos eleitores que receberiam
aqueles itens, sem qualquer explicação plausível.

 
A moldura fática revelada na instrução processual evidencia que o pleito eleitoral das eleições de 2020

do município de Lagoinha do Piauí foi manchado pela captação ilícita do sufrágio e pelo abuso de poder econômico, eis
que os documentos comprobatórios acostados nos autos elucidam como foi realizado o movimento de troca de material
e recebimento de dinheiro em troca de voto, a fim de votarem nos Investigados Kelly Alencar e Adeval Borges.

Como dito, o ilícito eleitoral desenrola-se na informalidade, dificultando a compreensão e análise dos
fatos e das provas, mas no presente feito as provas constantes nos autos são robustas e coesas, detalhando como os
Investigados contribuíram para o ilícito.

A matéria encontra regramento no art. 41-A da Lei nº 9.504/97:

 

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 cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art.
22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do
dolo, consistente no especial fim de agir.
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§ 2º 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.

§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação.

§ 4º 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. (grifei)

 
A finalidade da representação por captação ilícita de sufrágio é garantir a lisura do pleito, a partir da

condenação de práticas fraudulentas que afetam as regras da disputa eleitoral e viciam a vontade popular manifestada
através do voto depositado na urna, pois o bem jurídico tutelado pela norma legal é a vontade livre e consciente do
eleitor.

A caracterização desse ilícito exige a presença dos seguintes requisitos: (I) a realização de quaisquer
das condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza ao 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) ocorrência do fato durante o período eleitoral.

O bem ou a vantagem oferecida pelo candidato deve ser pessoal, mesmo que a oferta seja pública ou
coletiva, referindo-se à prestação situada na esfera privada do eleitor, de sorte a carrear-lhe benefício individual ou,
indiretamente, à pessoa ligada ao eleitor.

Nessa linha, colaciono jurisprudência sobre o tema:

 

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO A VEREADOR
ELEITO. ALEGADA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E CERCEAMENTO
DE DEFESA AFASTADOS. PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MULTA E CASSAÇÃO DO DIPLOMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I -Alegada
inobservância de litisconsórcio passivo necessário, em razão de o colaborador de campanha, apontado como principal
intermediador da empreitada ilícita, não ter integrado a lide. Somente o candidato possui legitimidade para figurar no polo
passivo de representação fundado no art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Precedentes do TSE e desta Corte. Questão prévia
afastada. II - Aventada violação ao contraditório e ampla defesa, no que tange a depoimentos colhidos unilateralmente pelo
Ministério Público. Não se desconhece o regramento segundo o qual o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, que não tenham sido submetidos ao crivo do contraditório. Todavia,
devem ser admitidas provas coligidas administrativamente, desde que em harmonia e corroboradas por outras que tenham
efetivamente se submetido à dialética processual, não havendo o que se cogitar, portanto, de nulidade ou desentranhamento
de peças que nada mais sejam do que complementares às demais sobre as quais todas as partes puderam se manifestar.
Nulidade rechaçada. III -Mérito. Apuração de esquema fraudulento de compra de votos por interposta pessoa em favor do
recorrente, candidato a vereador eleito. Investigação deflagrada a partir de denúncias, que levaram a detenção de cabo
eleitoral, em automóvel, no dia das eleições, portando os seguintes materiais: R$ 694,00 em espécie; cadernos e agendas
contendo nome, número do título e CPF de eleitores, associados a entrega de valores, vantagens e custeios de serviços;
listagem com relação de possíveis pessoas a votar no investigado; receituário médico com assinatura, carimbo e CRM do
candidato; 19 unidades de "santinhos" de propaganda do recorrente em dobradinha com candidato a Prefeito e 11 unidades de
adesivos dos mesmos candidatos referidos. IV - Inicial instruída com três depoimentos testemunhais colhidos pelo Parquet
administrativamente, por amostragem, um dos quais confirmado judicialmente, a partir de nomes que figuravam na listagem
do material apreendido por autoridade policial, a instruir inquérito, todos no sentido de confirmar que, pouco tempo
antes das eleições, o candidato recorrente e o cabo eleitoral detido participaram de reunião com um grupo de
eleitores, tendo-lhes oferecido vantagens tais como emprego, material de construção e dinheiro, em troca de votos.
[...] VI - O Ilícito ora apurado independe do quantitativo de pessoas que possam ter figurado como sujeitos passivos
da corrupção eleitoral, perfazendo-se mesmo quando demonstrada a vontade viciada de uma única pessoa. De toda a
forma, os demais elementos, quer os depoimentos administrativos, quer, sobretudo, o material e as circunstâncias em
que apreendidos, ao serem confrontados, levam à certeza da prática da popularmente denominada "compra de
votos". VII - A cópia do que parece ser um caderno contendo uma lista com seis nomes, seus respectivos CPF's e títulos e a
anotação "Casa Gesiel Denguinho", se harmoniza perfeitamente com o discurso dos três depoentes, de que teria havido uma
reunião na casa de um deles, com o candidato investigado. VIII - A agenda contendo uma relação com diversos nomes,
valores financeiros e observações ao lado ou soltas tais como "família que ajudei com a mudança", "cesta básica para Ághata
M. Afonso", "ajuda de 180,00 para o Nardo", "jogo de mesas e cadeiras para Sandra", "tenho que custiar o transporte de
parentes que virão do rio" (sic), "ajuda da passagem", ilustra com riqueza de detalhes o esquema fraudulento. [...] X - Alegada
divergência de depoimentos testemunhais, quanto ao fato de o dinheiro recebido ter ou não sido mostrado à família de um dos
depoentes, que se demonstra irrelevante para a configuração do ilícito, cuja consumação pode ser dada com a mera promessa
de vantagem em troca do voto. Divergência que em nada desabona todo o discurso extraído do conjunto probatório oral,
harmônico e verossímel, sendo, inclusive, razoável haver discrepâncias de detalhes, sobretudo considerando o lapso temporal
transcorrido entre o depoimento prestado administrativamente e aquele efetuado em sede judicial. [...] Desprovimento do
recurso e manutenção da sentença de condenação em multa e cassação do diploma do candidato investigado.

(TRE-RJ - RE: 49610 VASSOURAS - RJ, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data de
Publicação: DJERJ -Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 20, Data 29/01/2018, Página 14/20).
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RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO - ELEIÇÕES 2016 – [...] BUSCA E APREENSÃO DE CADERNOS -
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROMESSAS E OFERTAS DE BENESSES A ELEITORES EM TROCA DE VOTO -
FATOS CORROBORADOS POR FOTOS E POR TESTEMUNHAS - ABUSO DE PODER - AMPLITUDE DOS FATOS
ILÍCITOS - ENGENHOSIDADE DO MODO DE AGIR - EXISTÊNCIA DE VERDADEIRO ESQUEMA DE COMPRA DE VOTOS -
EVIDENTE COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE DAS ELEIÇÕES NO MUNICÍPIO - LESÃO DA HIGIDEZ E DO
EQUILÍBRIO DO PLEITO - GRAVIDADE DAS CONDUTAS - SUFICIENTE PARA CONFIGURAR HIPÓTESE DE ABUSO DE
PODER - POSIÇÃO POLÍTICA OSTENTADA PELOS RECORRENTES - PRESUMÍVEL CONHECIMENTO DA LEI
ELEITORAL E DOS BENEFÍCIOS QUE OBTERIAM COM A PRÁTICA ILÍCITA – [...] PRÉVIO CONHECIMENTO DOS
CANDIDATOS BENEFICIADOS - RESPONSABILIDADE DIRETO PELA REALIZAÇÃO DOS FATOS ABUSIVOS -
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE - INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE A NORMATIVIDADE DO ART. 22, XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Após instrução
processual, ficaram comprovadas diversas captações ilícitas de sufrágio, por meio de promessas e oferecimento de
diversas vantagens a eleitores, em ordem a caracterizar prática ostensiva e generalizada, pelos investigados, das
condutas descritas no art. 41-A da Lei nº 9.504/97. [...] Os cadernos apreeendidos trazem nomes de localidades,
eleitores, benesses, além de uma espécie de "enquete", com possíveis números de votos. Demais disso, o conjunto
probatório dos autos demonstrou através de provas documentais e testemunhais que houve efetivamente a vedada
prática de captação ilícita de sufrágio, consubstanciada em oferta de material de construção, de emprego, de carrinho
de bebê, de dinheiro, em promessa de emplacamento e conserto de motocicleta e de renovação de habilitação, de
passagens de avião, no pagamento de contas de energia elétrica e água. Acerca do abuso de poder, a partir da
amplitude dos fatos ilícitos e da engenhosidade do modo de agir do recorrente, épossível entender pela existência de
verdadeiro esquema de compra de votos em Água Nova/RN, durante as eleições de 2016, concluindo-se, de modo
indubitável, que foram capazes, sim, de comprometer a normalidade das eleições no município, lesando sobremaneira
a higidez e o equilíbrio do pleito. Relativamente à gravidade das condutas, é de se entender que os fatos foram graves o
suficiente para configurar hipótese de abuso de poder, notadamente considerando a posição política ostentada pelos
recorrentes, que eram a então prefeita e vice-prefeito candidatos à reeleição, com presumível conhecimento da lei eleitoral e
dos benefício que obteriam com a prática ilícita; [...] Sobre a necessidade do prévio conhecimento dos candidatos beneficiados
em ação de investigação judicial eleitoral, acerca dos fatos ilícitos dos quais decorreu sua condenação, para que possam
sofrer as sanções cominadas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/90, especificamente aquela referente à declaração de
inelegibilidade, no caso concreto, as provas revelam que os três recorrentes participaram ativamente do processo de captação
ilícita e abuso de poder, tendo sido eles mesmos os responsáveis diretos pela realização dos fatos abusivos. Correta, portanto,
a sentença, também no ponto em que aplica a inelegibilidade aos recorrentes. Evidenciado, portanto, que as condutas
descritas nestes autos ostentam gravidade suficiente para malferir o necessário equilíbrio nas eleições ocorridas no
município de Água Nova/RN, de modo a fazer incidir na espécie a normatividade do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº
64/90. Recurso desprovido.

(TRE-RN - RE: 23628 ÁGUA NOVA - RN, Relator: LUIS GUSTAVO ALVES SMITH, Data de Julgamento: 28/09/2017, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 09/10/2017, Página 2/4).

 

A captação ilícita resta configurada, pois estão comprovados todos os elementos descritos no artigo 41-
A da Lei nº 9.504/97 quais sejam: oferecimento de vantagem ao eleitor, intenção específica de obter o voto e a
participação direta ou indireta dos candidatos.

Quanto ao abuso de poder político e econômico, conclui-se pela gravidade dos fatos, notadamente no
âmbito de um município de pequeno porte, o que claramente gerou um desequilíbrio na disputa eleitoral.

Segundo o C. TSE "o abuso do poder econômico caracteriza-se por emprego desproporcional de
recursos patrimoniais (públicos ou privados), de forma a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas
entre postulantes a cargo eletivo, o que deve ser avaliado no contexto concreto, e não a partir de elementos meramente
aritméticos ou do resultado das urnas na localidade beneficiada pelo ilícito". (RESPE -Recurso Especial Eleitoral nº 110
- CEARÁ-MIRIM - RN, Relator (a) Min. Sergio Silveira Banhos, DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 11/09/2019)

Nesse contexto, reitero o entendimento de que, segundo o qual "a condenação pela prática de captação
ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e incontestes, não podendo se fundar em
meras presunções" (AgR-REspe nº 751-51/TO, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 27.4.2017), o que ocorreu nos autos.

Dessa forma, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que, para afastar
determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com base na compreensão da reserva legal
proporcional e, com fundamento em provas robustas, verificar a existência de grave abuso de poder, suficiente para
ensejar as rigorosas sanções de inelegibilidade e de cassação do registro, do diploma ou do mandato.

Para aplicação das graves sanções legalmente previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97, a Justiça Eleitoral
deve pautar-se em provas aptas a demonstrar, com segurança jurídica, a caracterização do ilícito, bem como a autoria e
a responsabilidade dos candidatos ou detentores de mandatos eletivos.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, conforme se pode constatar
dos seguintes precedentes:

 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR ELEITO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. [...] CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ENTREGA DE BENESSES EM TROCA DE VOTO. CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
COMPOSTO POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVAS DOCUMENTAIS. ROBUSTEZ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 24/TSE. RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

(TSE - RESPE: 2085520166060031 Barbalha/CE 36112018, Relator: Min. Luiz Edson Fachin, Data de Julgamento:
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01/08/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 07/08/2019 - Página 136-141).

 

 

Direito Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral com agravo. Eleições 2016. Representação por captação ilícita de sufrágio. Ação
de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico. Cassação de diploma. Inelegibilidade. Negativa de seguimento.

1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do TRE/RJ que manteve
sentença de procedência parcial em representação por captação ilícita de sufrágio e ação de investigação judicial eleitoral por
abuso do poder econômico. (...) 4. O acórdão regional concluiu pela prática de captação ilícita de sufrágio em razão da
existência de provas robustas do ilícito, quais sejam: (i) provas documentais que vinculam a entrega de bens materiais a
eleitores de baixa renda por autorização do prefeito; (ii) depoimentos testemunhais que confirmam o recebimento do
material de construção às vésperas do pleito e a incapacidade econômica dos beneficiados.(...) 8. Verifica-se, portanto,
que a gravidade da conduta, a ensejar cassação de diploma e inelegibilidade por abuso do poder econômico (art. 22, XIV, da
LC nº 64/1990), foi devidamente fundamentada e aferida, conforme exige a jurisprudência desta Corte, a partir de critérios
tanto qualitativos quanto quantitativos. (...) Decido. 9. O agravo não deve ter seguimento. I) Hipótese dos autos (...) 14. Com
base nisso, o TRE/RJ concluiu configurada a captação ilícita de sufrágio, e destacou que, embora os depoentes não tenham
admitido que a entrega do material de construção se deu em troca de voto, é possível extrair essa conclusão quando
se analisa os depoimentos em contraponto aos demais elementos probatórios dos autos, a exemplo da baixa
capacidade econômica dos beneficiados, da quantidade vultosa de material adquirido e da entrega dos bens na
proximidade do pleito. (...) 16. Entendeu-se ainda comprovado o abuso do poder econômico pela utilização de vultosa
quantidade de dinheiro público em favor da candidatura dos agravantes. (...) 26. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, configura-se o abuso do poder econômico quando há o emprego desproporcional e excessivo de recursos
patrimoniais, públicos ou privados, em benefício eleitoral do candidato, que seja capaz de comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas (REspe nº 941-81/TO, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 15.12.2015).
(...) 33. Destaco que, desde o advento da LC nº 135/2010, a configuração do ato abusivo passou a dispensar a potencialidade
para alterar o resultado da eleição, exigindo, por outro lado, a demonstração da gravidade das circunstâncias (art. 22, XVI, da
LC nº 64/1990). Contudo, isso não impede que, em contextos determinados, como o ora em análise, o número de votos seja
considerado ao lado da reprovabilidade e da repercussão da conduta para demonstrar a relevância jurídica do ilícito. Assim,
uma vez caracterizado o ato abusivo e aferida sua gravidade, as sanções de cassação do mandato e de inelegibilidade
respectivamente devem, por imposição legal, ser aplicadas aos candidatos beneficiados e a todos que hajam contribuído para
a prática do ato, consoante dispõe o art. 22, XIV, da LC nº 64/1990.

(TSE - AI: 6850920166190034 Aperibé/RJ 70032018, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 27/11/2019,
Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 29/11/2019 - Página 14-19).

 
Assim, analisando o contexto fático probatório revelado na instrução processual, concluo restar

evidenciado que o pleito eleitoral das eleições de 2020 do município de Lagoinha do Piauí foi maculado pela captação
ilícita do sufrágio e pelo abuso de poder econômico, eis que o depoimento testemunhal, documentos e vídeos anexados
aos autos trazem a robustez necessária que comprovam o ilícito eleitoral.

 
DISPOSITIVO:

Considerando, pois, a comprovação dos fatos alegados na inicial, JULGO PROCEDENTE a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, para determinar a cassação dos diplomas de Prefeito e Vice Prefeito dos Investigados,
KELLY ALVES ALENCAR e ADEVAL MARIA BORGES, nos termos do artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97.

Considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade econômica dos infratores,
uma Agente Administrativa com patrimônio declarado de R$ 300.000 (trezentos mil reais) e um Vice Prefeito que
também é oficial de justiça, a repercussão do fato nos meios midiáticos, condená-los ao pagamento da multa no valor de
30.000 UFIR cada, e determinar a sua inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição, nos termos da
alínea “j”, do art. 1° da Lei Complementar n° 64/90.

 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 
Sem custas e honorários, pois não incidentes. (AgR-AI nº 1486-75/CE, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em

12.05.2015).

 
O presente não comporta execução imediata, pois, embora o art. 257 do Código Eleitoral disponha que

os recursos eleitorais não possuem efeito suspensivo, o parágrafo segundo do mesmo dispositivo dispõe que o recurso
ordinário interposto contra decisão proferida pelo juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em
cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com
efeito suspensivo.
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Água Branca-PI, 17 de maio de 2021.

 
José Eduardo Couto de Oliveira

Juiz Eleitoral da 52ª Zona do Piauí
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