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JUSTIÇA ELEITORAL 

 064ª ZONA ELEITORAL DE SALINÓPOLIS PA 
 

  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600567-87.2020.6.14.0064 / 064ª ZONA ELEITORAL
DE SALINÓPOLIS PA 
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "SALINAS PODE MAIS"
[MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/PROS/PT/PV/PTB/CIDADANIA/PODEMOS]. 
Advogados do(a) INVESTIGANTE: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO - PA23444, HALANNA DENISE
DE OLIVEIRA DEMETRIO - PA015492 
INVESTIGADO: CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO, ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO, PAULO HENRIQUE DA
SILVA GOMES, ANA PAULA SILVA GOMES DE FREITAS, COLIGAÇÃO SALINAS EM BOAS MÃOS 
Advogados do(a) INVESTIGADO: LUCIANO DEL CASTILO SILVA - AP1586, FABIO LOBATO GARCIA - AP1406-B,
RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON - PA19681-A, ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR - PA7039-A 
Advogados do(a) INVESTIGADO: SOLON DA SILVEIRA BEZERRA NETO - PA19335-A, RENAN SANTOS
MIRANDA - PA17253-A, RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON - PA19681-A, ORLANDO BARATA
MILEO JUNIOR - PA7039-A 
Advogados do(a) INVESTIGADO: NATIELLY MATEUS AMORIM - PA23430, IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA -
PA17032-A, THIAGO SALIM FRANCO DE ALMEIDA - PA16942, RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON
- PA19681-A, ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR - PA7039-A 
Advogados do(a) INVESTIGADO: SOLON DA SILVEIRA BEZERRA NETO - PA19335-A, RENAN SANTOS
MIRANDA - PA17253-A 
Advogados do(a) INVESTIGADO: SOLON DA SILVEIRA BEZERRA NETO - PA19335-A, RENAN SANTOS
MIRANDA - PA17253-A 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 

Vistos,

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL propôs a REPRESENTAÇÃO nº 0600603-
32.2020.6.14.0064 contra PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES, CARLOS ALBERTO DE
SENA FILHO e ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO, relatando que, nos dias 9 e 10 de abril de
2020 (feriado da Páscoa), contrariando a legislação, os Representados teriam realizado a entrega
indiscriminada de oito toneladas de peixes para a população do município de Salinópolis. As
condutas vedadas, segundo a inicial, consistiram na forma como foi efetuada a distribuição do
pescado à população, ou seja, sem observância da Lei Municipal nº 2.911, de 26 de março de
2020, bem como na promoção pessoal do primeiro representado, então prefeito de Salinópolis-
PA, ocorrida na veiculação de publicidade a respeito desse fato na rede social mantida pela
Prefeitura Municipal à época – exclusivamente Facebook – mas retirada ainda no mês de
julho/2020, devido ação cautelar do diligente MP representante. Requereu, por fim, a instauração
do devido processo legal e a procedência da representação, com o reconhecimento da prática
das condutas vedadas, com aplicação das 2 sanções previstas no art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei
9.504/97, conforme critérios de proporcionalidade diante da lesão ao bem jurídico.

Com a inicial vieram diversos vídeos, além de documentos visando a comprovar argumentações
exaradas pela parte autora.
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No Id 15038221, a Representação foi recebida, ocasião em que se determinou a notificação dos
investigados.

 

Devidamente notificados, os Representados CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO e ANA
DENISE DA SILVA MONTEIRO, em conjunto (Id. 18035069), apresentaram defesa, negando as
acusações e arguindo que a entrega de peixes aos cidadãos salinenses não configura as
condutas vedadas previstas no art. 73, IV e §10 da Lei nº 9.504/97, uma vez que a distribuição de
peixes se deu durante período reconhecidamente de calamidade pública no Brasil e no mundo e
não foram custeados pelo Poder Público, tampouco se destinaram ao uso promocional de
candidatos. Ainda argumentaram que à época da entrega de peixes os Representados CARLOS
ALBERTO DE SENA FILHO e ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO não eram e não sabiam que
seriam candidatos nestas eleições municipais 2020, alegaram que a entrega de peixes aos
cidadãos salinenses não configura as condutas vedadas previstas no art. 73, IV e §10 da Lei nº
9.504/97, uma vez que a distribuição de peixes se deu durante período reconhecidamente de
calamidade pública no Brasil e no mundo e não foram custeados pelo Poder Público, tampouco
se destinaram ao uso promocional de candidatos.

 

O Representado PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES contestou a ação, arguindo, em síntese,
que a distribuição de peixes nos dias 09 e 10 de abril do corrente ano de fato não foi realizada
com supedâneo na Lei Municipal nº 2.911, de 26 de março de 2020; que os pescados não foram
adquiridos com recursos do erário público, pois foram doados espontaneamente por particulares
para distribuição à população carente em geral; que da conduta praticada pelo gestor público
prevista no §10, do art. 73, da Lei das Eleições, exige-se o dolo específico de se beneficiar
diretamente daquele ato na corrida eleitoral ou, que seu ato seja capaz de afetar a igualdade da
disputa, inexistente no caso; Pediu a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e, por fim, a improcedência da ação.

 

P o r  s u a  v e z ,  a  C O L I G A Ç Ã O  M A J O R I T Á R I A  “ S A L I N A S  P O D E  M A I S ”
[MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/PROS/PT/PV/PTB /CIDADANIA/PODEMOS], por meio de seu
Representante, FRANCISCO XAVIER MARQUES Da CRUZ, propôs A AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 0600567-87.2020.6.14.0064, em face de CARLOS
ALBERTO DE SENA FILHO, ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO, COLIGAÇÃO “SALINAS EM
BOAS MÃOS” [PL/PDT/DEM/DC/PSB], PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES e ANA PAULA
SILVA GOMES DE FREITAS, todos devidamente qualificados nos autos.

 

A parte autora alega que os investigados, praticaram condutas vedadas e Abuso de Poder de
autoridade/Político/Econômico – Uso eleitoral de programas sociais de distribuição gratuita de
bens/serviços pela Administração Pública em ano eleitoral, com fundamento nos artigos 6º e 44
da Resolução TSE n.º 23.608/2019, por violação aos artigos art. 73, IV e §10, e 74, ambos da Lei
nº 9.504/97 (artigos 83, IV e §9º, e 84, parágrafo único, da Res. TSE n.º 23.610/2019), e aos
artigos 19 e 22, XIV, da LC 64/90, em razão do uso eleitoral/promocional de programa social de
distribuição gratuita de bens e benefícios de caráter social custeado/subvencionado pelo Poder
Público municipal durante o ano eleitoral de 2020, e, ainda, abuso de autoridade por promoção
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pessoal em publicidade institucional, em período vedado, o que configuraria condutas vedadas
aos agentes públicos, bem como por abuso de poder econômico e político.

 

Argumenta, em síntese, por ocasião da passagem do dia internacional da mulher, no dia
08/03/2020, oportunidade em que foram realizadas grandiosas ações que contaram com a
distribuição gratuita de muitas cestas básicas e inúmeros eletrodomésticos e eletroeletrônicos,
com a participação direta dos Representados na entrega dos bens à população.

 

Pontuou que nos dias 13 e 14/03/2020, respectivamente na escola José Leonardo, no Bairro
Guarani, e na quadra da escola Auxiliadora, na Vila do Coremas, além da distribuição gratuita de
cestas básicas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, houve prestação de vários serviços
ofertados gratuitamente pela administração pública municipal, tais como: café da manhã; serviço
de beleza; serviço básico de saúde, dentre outras atividades. Á exceção do 1º Investigado, os
Representados compareceram aos eventos – inclusive a candidata a Vice-Prefeita –, participando
diretamente das entregas das benesses à população salinopolitana. A candidata a Vice-Prefeita
também proferiu discurso no evento, ao lado das cestas básicas e dos eletrodomésticos,
oportunidade em que aproveitou para fazer, pessoalmente, a entrega de benesses à população.

 

Alega também que no dia 27/03/2020, houve uso promocional (divulgação) de programa de
distribuição gratuita de bens de caráter social custeado pela administração, em ano eleitoral,
tendo o 4º representado, então Prefeito Municipal, participando pessoalmente da entrega das
cestas básicas na Praia do Atalaia, valendo-se das páginas oficias de publicidade institucional da
Prefeitura de Salinas no Facebook e Instagram para veicular vídeo com seu discurso e que se
valeu do estado de calamidade e pandemia provocados pelo novo coronavírus para fazer
promoção de sua imagem pessoal, aproveitando-se da máquina pública para impulsionar as
candidaturas de seus sucessores.

 

Acusa, ainda, que no dia 10/04/2020, feriado de páscoa, a Prefeitura realizou força-tarefa para
distribuir 8 (oito) toneladas de peixe, item esse que não integrava a cesta básica e não estava
inserido na lei aprovada. Houve prática de compra de votos antecipada pelo 4ª Representado, em
evidente abuso do poder econômico e político patrocinada com recursos

públicos, o que, além de configurar prejuízo ao erário, caracterizaria prática de crime de peculato.

 

Destacou em seu relato que, entre os dias 15/04/2020 e 19/04/2020, o então Prefeito de
Salinópolis, Paulo Henrique da Silva Gomes, esteve, pessoalmente, juntamente com a equipe da
Secretaria Municipal de Saúde, distribuindo à população máscaras, álcool em gel e produtos de
higienização.

 

Ao final, pediu a procedência da ação para Reconhecer a violação aos artigos 73, iv e §§4º, 5º,
8º, §10, e 74, ambos da lei n.º 9504/1997, bem como aos artigos 19 e 22, xiv, da lc n.º 64/90, em
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decorrência da prática de conduta vedada aos agentes públicos em ano eleitoral e emprego de
abuso de poder político, econômico e de autoridade, condutas descritas ao longo desta inicial; A
cassação do registro de candidatura – ou dos diplomas, se eleitos – dos candidatos Carlos
Alberto de sena filho e Ana Denise da Silva Monteiro, com fundamento nos dispositivos legais do
subitem acima, e, em relação à 2ª investigada, à inelegibilidade por 8 anos com base nas alíneas
“d” e “j”, do inciso i, do artigo 1º, da lc 64/1990, por ter participado e contribuído com a entrega
dos bens nos eventos alusivos ao dia da mulher e que os demandados kaká Sena e Ana Denise,
sejam afastados de suas funções, após o esgotamento das instâncias ordinárias, determinando a
realização de novas eleições no município de Salinópolis. Por fim, pediu a condenação do ex
prefeito municipal e da Deputada Paula Gomes, 4ª e 5ª investigados, nas sanções do art. 73,
§§4º e 8º, bem como do art. 22, XIV, da LC 64/90.

 

Com a inicial vieram diversos vídeos, além de documentos visando a comprovar argumentações
exaradas pela parte autora.

 

No Id 12519838, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi recebida, ocasião em que se
determinou a notificação dos investigados.

 

Devidamente notificados, os investigados COLIGAÇÃO “SALINAS EM BOAS MÃOS”, CARLOS
ALBERTO DE SENA FILHO e ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO, em conjunto (Id. 18025725),
apresentaram suas defesas, negando as acusações e arguindo, em síntese, que “os poucos
brindes entregues exclusivamente às mulheres participantes, foram adquiridos com apoio da
sociedade civil de um modo geral (pessoas físicas, jurídicas e entidades sem fins lucrativos)” e
que “à época da entrega de cestas básicas e de peixes não eram e não sabiam que seriam
candidatos nas eleições municipais 2020, e que não participaram de nenhum ato de entrega
desses alimentos ou foram posteriormente agraciados com alguma benesse a respeito”. Ainda,
argumentaram sobre a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez
que, em seu entendimento, “as pretensas condutas impugnadas, “não trouxeram qualquer
capacidade lesiva concreta de afetar a higidez do processo eleitoral, muito menos apresentaram
gravidade capaz de influenciar direta ou indiretamente no resultado da eleição”

 

O investigado PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES, apresentou contestação (Id 21590293),
alegando em síntese que “os fatos narrados foram realizados em situação de emergência, em
conformidade com os decretos Federal, Estadual e Municipal, sobre a pandemia do novo
Coronavírus (SarsCov2), sendo tal questão independente de provas, dado o notório
conhecimento do fato, com fundamento no art. 374, incisos I e IV do CPC e que da conduta
praticada pelo gestor público prevista no §10, do art. 73, da Lei das Eleições, exige-se o dolo
específico de se beneficiar diretamente daquele ato na corrida eleitoral ou, que seu ato seja
capaz de afetar a igualdade da disputa, inexistente no caso concreto. Defendeu que “à época da
entrega de cestas básicas e de peixes os investigados CARLOS

ALBERTO DE SENA FILHO e ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO não eram e não sabiam que
seriam candidatos nestas eleições municipais 2020, isto aliado ao fato que não participaram de
nenhum ato de entrega desses alimentos ou foram posteriormente agraciados com alguma
benesse a respeito”. Alegou a “ausência de dolo especifico configuradora da intenção de angariar
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votos ou de comprometer a idoneidade do pleito, mediante qualquer das condutas descritas na
exordial, posto que não existe nos autos qualquer prova cabal, robusta ou inconcussa da prática
imputada aos Representados”. Por fim, pediu a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e a improcedência da ação.

 

Em 09/11/2020, a investigada. Ana Paula Gomes, apresentou defesa à ação, (Id 38689490)
argumentando em sua defesa que o evento comemorativo do Dia Internacional da mulher
ocorrido em Salinópolis, nos dias 13 e 14/03/2020 foi regular, com a contribuição da sociedade
civil e de Pessoas Jurídicas e que não houve o uso promocional de distribuição gratuita de bens e
serviços de caráter social em favor de candidato, partido político ou coligação, não configurando
conduta vedada ou abuso de poder. Disse ser frágil e desarrazoado o pedido de condenação nas
sanções previstas do art. 73, §§4º e 8º da Lei das Eleições, assim como do art. 22, XIV da LC nº
64/90, com a declaração de inelegibilidade e aplicação multa, que não é candidata nessas
eleições e não participou de nenhum ato de entrega de cestas básicas e de pescado durante a
pandemia por COVID-19 e ainda que não se pode condenar a investigada pela prática de abuso
de poder com fundamentos em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos aqui
impugnados e ao suposto benefício eleitoral auferido pelos candidatos Representados. Pediu a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ao final além de outros pedidos,
a improcedência da ação.

Em 11/11/2020, a COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA “SALINAS PODE MAIS” juntou a Petição Id
38991491, arguindo a suspeição deste magistrado, com a remessa dos autos ao TRE-PA. Juntou
documentos (Ids 38991492, 38991498 e 38689488).

Em decisão fundamentada (Id 47876351) este magistrado não reconheceu a suspeição apontada
pelo peticionante e determinou a autuação em apartado da petição nos termos do art. 146 do
CPC, o que foi procedido pelo Cartório Eleitoral, que autuou o processo nº 0600039-
19.2021.6.14.0064, conforme certificado nos autos (Id 73663365).

Em 16/04/2021, o Cartório Eleitoral da 64ªZE, juntou aos autos o despacho exarado nos autos do
Processo de Exceção nº 0600039-19.2021.6.14.0064 (Ids 85005226 e 73663365), o qual recebeu
a exceção de suspeição sem efeito suspensivo.

Em 16/06/2021, foi juntado o acórdão rejeitando, por unanimidade, a exceção de suspeição nº
0600039-19.2021.6.14.0064.

Em 21/06/2021, em decisão ID 89515251, foi determinada a reunião dos processos 0600603-
32.2020.614.0064 e 0600567-87.2020.6.14.0064 e designada a audiência de instrução e
julgamento conjunta, para ambos os processos.

 

Coligação Majoritária “SALINAS PODE MAIS” (MDB – CIDADANIA – PROS – SOLIDARIEDADE
– PODEMOS – PT – PV – PTB – PSD) por meio de seu representante FRANCISCO XAVIER
MARQUES DA CRUZ, peticionu em 07/07/2021, pela desistência da

ação “em face da perda do interesse no prosseguimento do feito” (Id 90954009) juntou
procuração (Id 90957408).
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Realizada a audiência, conforme ata, juntada ID 91160616, com a íntegra gravada em vídeos
anexados ao Processo, foi tomado o depoimento pessoal do investigado PAULO HENRIQUE
GOMES DA SILVA.

Em audiência o Sr. Francisco Xavier Marques da Cruz, Presidente da COLIGAÇÃO SALINAS
PODE MAIS, esclareceu que a única advogada habilitada pela investigante é unicamente a Dra.
Halana Denise de Oliveira Demétrio.

Os Partidos /cidadania e PT de Salinópolis – PA ,juntaram petição (Id 911008584) requerendo “a
nulidade do pedido de desistência formulado pelo representante da coligação, em seu próprio
nome, uma vez que não aquiesceram com tal requerimento, tampouco com a destituição do
procurador escolhido pela coligação. Alternativamente, defira a assunção dos partidos no polo
ativo, uma vez que possuem legitimidade para tanto”. Juntaram procuração do Partido dos
Trabalhadores - PT e Ata (Id 91008586 e 91008586) e pediram prazo para juntar a procuração
relativa ao Partido Cidadania.

Após a audiência, ainda do dia 08/07/2021, a Investigante, COLIGAÇÃO SALINAS PODE MAIS,
apresentou pedido de desistência da desistência (Id 91095665), pois “após presenciar os fatos
ocorrido na audiência realizada no dia 08 de julho de 2021, e avaliar as implicações do processo,
requer a desconsideração do pedido formulado no evento nº 90954009, com o efetivo
prosseguimento do feito com o requerente figurando no polo ativo da presente ação”.

Juntados a ata e os vídeos da audiência (Id 91160611);

Em 12/07/2021, juntada Petição Id 91184347, pelo Partido dos Trabalhadores, de forma isolada,
arguindo a nulidade da audiência.

Juntada em 12/07/2021, procuração do Partido CIDADANIA (Id 91193570), na mesma data
consta Certidão do Cartório Eleitoral informando que o Partido Cidadania em Salinópolis-PA,
CNPJ nº estava inativo desde 31/12/2020

Decisão exarada, em 27/07/2021, (Id 91686814) indeferindo os pedidos de habilitação de forma
isolada, dos partidos políticos PT e CIDADANIA, uma vez que integram a Coligação Majoritária
“SALINAS PODE MAIS.

Designada continuação da audiência de instrução para 27/10/2021.

Em 23/09/2021, a investigada Ana Denise Silva Monteiro, pediu para prestar depoimento pessoal.
Pedido deferido conforme decisão Id 98138776

Juntada da ata de e dos vídeos da audiência realizada no dia 27/10/2021, na qual foi tomado o
Depoimento pessoal de Ana Denise da Silva Monteiro. Ouvidos como testemunhas
compromissadas Antonio Carlos da Costa Conceição, Márcio Vanderson Soares da Cruz, Manoel
de Jesus Monteiro, Júlio César vieira, Giovana Fernanda Castro lemos, Raquel dos Santos Porto,
Estevam Correa Santa Brígida; Odirlei dos Santos Silva e Vladson Michel Monteiro Nunes e como
informantes Cynthia Caroline Gomes de Sena, José Henrique Castro Lima, Cesar Luiz Santa

Brígida Galvão, Antônio Renee Silva das Mercês, José Maria Borges Rocha. Certificada
justificativa de atraso na juntada dos vídeos por problemas técnicos em 09/11/2021 (Id
99673037).

Em 22/11/2021, em Despacho (Id 100215960) foi determinada a reabertura do prazo de 05
(cinco) dias para requerimento de diligências. No prazo, o MPE manifestou-se (Id 100788754)
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requerendo designação de audiência para a oitiva de duas testemunhas por ele arroladas. Em
04/12/2021, o investigado CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO atravessou petição pelo
indeferimento das testemunhas arroladas pelo MPE. Em decisão Id 101714373 foi deferido o
requerimento do MPE e designada audiência para oitiva das testemunhas por ele arroladas para
o dia 27/01/2021.

Realizada a audiência com a oitiva das testemunhas no dia 27/01/2022, na qual foram ouvidos
como informantes Lia Rosana dos Santos Gomes e José Luiz dos Santos Gomes. No ato, foi
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para alegações finais, com as partes intimadas em audiência.

O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo o reconhecimento dos pedidos.
Também foram apresentadas alegações finais pelo Representado/Investigado Carlos Alberto de
Sena Filho, o qual pediu a improcedência da ação. As demais partes não apresentaram
alegações finais.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido

 

JÁ DETERMINADA  reunião dos processos 0600603-32.2020.614.0064 e 0600567-
87.2020.6.14.0064 que deverão ser apreciadas em julgamento comum a fim de se evitar atos
processuais repetitivos e de se criar a indesejável insegurança jurídica seguindo o rito do art. 22
da LC 64/90 .

 

FUNDAMENTAÇÃO .

 

QUANTO AO EVENTOS OCORRIDOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER E DEMAIS  FATOS CONSTANTES DAS INICIAIS OCORRIDOS
ANTES DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

 

Importante indagação a ser feita diz respeito à ocorrência  desses fatos antes mesmo de iniciado
o período eleitoral, ou seja, quando ainda não se tinha, em convenção, a escolha formal de
qualquer candidato.

Sob a ótica da conduta vedada, a questão é resolvida pela  simples leitura do § 10 do artigo 73 da
Lei n° 9.504/97, o qual expressamente proíbe, no ano em que se realizar eleição, a distribuição
gratuita de bens,  valores ou benefícios pela Administração Pública, ressalvadas circunstâncias
excepcionais (calamidade pública, estado de emergência ou programa social  autorizado em lei e
já em execução orçamentária no exercício anterior).

Redação desse dispositivo legal:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
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seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:

 § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de•
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei é
já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.

Quanto ao tema, o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou :

 

, "enquadrada a situação jurídica no artigo 73, inciso IV e § 10,
da Lei n° 9.504/97, revela-se prescindível a existência, à época, de
candidatos", porquanto, «exceto em casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores e benefícios, por parte da administração pública, no ano da eleição"
(REspe n° 360-45/MG, ReI. Mm. Marco Aurélio, DJe de 11.6.2014).
 

 Verifica-se que  tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral  na linha de que, embora a ação de
investigação judicial eleitoral somente possa ser proposta uma vez obtida, pelo investigado, a
condição de  candidato, nada impede que os fatos apurados antecedam o periodo das
convenções.

Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AJUIZAMENTO. PRAZO. INÍCIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ANÁLISE. FATOS ANTERIORES
AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
[ ... ]
2. O termo inicial para ajuizamento da AIJE é o registro de
candidatura, não sendo cabível a sua propositura se não estiver em
jogo a análise de eventual benefício contra quem já possui a
 condição de candidato, conforme interpretação do art. 22, inciso XIV,
da LC n° 64/1990. No caso concreto, a AIJE foi ajuizada em março
de 2014, bem antes do pedido de registro de candidatura.
3. Entendimento que não impede o ajuizamento da referida
ação após o registro de candidatura, mormente quando se sabe
que a jurisprudência do TSE admite na AIJE o exame de fatos
ocorridos antes do registro de candidatura, motivo pelo qual
não há que se falar em violação ao art. 51, inciso XXXV, da
CF/1988. Tampouco impede que a parte interessada peça a
sustação cautelar daquele ato abusivo, como previsto, por exemplo,
no art. 73, § 41, da Lei n° 9.504/1997, segundo o qual
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"o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os
responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR".
[ ... ]
5. Como assinalou o TRE/MG, "não se pode confundir o período
em que se conforma o abuso de poder, capaz de comprometer
as eleições, com o período em que se admite a propositura da
ação própria à apuração do referido abuso".
6.. Agravo regimental desprovido.
(AgR-RO n° 107-87/MG, Rei. Mm. Gilmar Mendes, DJe de
6.11.2015, )

 Portanto, somente se exige a correlação dos fatos com a eleição

 

 

DAS PROVAS

 

Inicialmente temos as fotos constantes da inicial ( AIJE)  onde a Investigada ANA DENISE
aparece discursando tendo em um dos  lados uma quantidade considerável de cestas básicas e
no outro uma considerável quantidade de  eletrodomésticos e outros bens , em outra foto a
investigada ANA DENISE entregando pessoalmente uma panela de pressão , já em outras os
convites para as festividades dos dias  13 e 14/03/2020, respectivamente na escola José
Leonardo, no Bairro Guarani, e na quadra da escola Auxiliadora, na Vila do Coremas,  constando
dentre outros os logotipos da P. M. de SALINÓPOLIS, e do HOSPITAL REGIONAL DE
SALINÓPOLIS caracterizando a natureza Pública do evento.

E Demais fotos onde aparecem o Prefeito Municipal e a Deputada Paula Gomes, Secretários
Municipais etc.. , porém identificada apenas a Sra. ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO,
candidata ao cargo de Vice-Prefeita, pelo PDT.

 

OS depoimentos prestados em juízo.

 Ana Denise da Silva Monteiro em seu depoimento pessoal em Juízo, que foi tomado por iniciativa
dela e após reiterar em juízo seu interesse em fazê-lo' na forma da Res.23.608/2019, registrou:

Perguntado sobre os fatos relatados contra a declarante, respondeu “ao que consta da
participação do dia das mulheres, no dia 08 de março, onde foi feito uma festa com as mulheres
do bairro, houve uma formação de uma equipe, onde a gente tinha como assim a pessoa
coordenadora a Cynthia, que era Secretária de Meio Ambiente, a Fernanda, Secretária de
Assistência Social, o Júlio, e nós fizemos realmente a entrega de presentes, de brindes, de cestas
para as senhoras, em alusão ao dia internacional da mulher e eu participei. Nós tivemos um
cronograma, que haveria de acontecer mas, com a vinda da pandemia, nós não conseguimos
cumprir não tivemos como cumprir, tivemos que interromper, por toda a situação da pandemia;
Perguntado sobre que dia foi isso, respondeu “era mês alusivo ao dia internacional da mulher, dia
oito né?, mas assim: foram três momentos que nós conseguimos realizar: no Atlântico, no
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Coremas e no Guarani, então foram datas diferenciadas, mas antes de virem as decisões da
pandemia de se suspender todas essas programações, praticamente no mês de março, antes
mesmo da...do final do mês, então três nós conseguimos participar, mas as outras nós tivemos
que suspender devido à pandemia; Perguntado sobre quais participou respondeu: eu participei do
Guarani, nós dávamos as cestas, nós dávamos os brindes porque como era alusivo à mulher...”;
Perguntado se a declarante entregou alguma cesta básica, se entregou algum brinde
pessoalmente, a depoente respondeu “Sim”; Perguntado quem escolhia os beneficiários,
respondeu “esse grupo era formado assim, pela Cynthia, a Fernanda e o Júlio, mas tinha
participação dos servidores da assistência social, da educação, então todo mundo ía para lá
porque tinham várias ações, era café, eram brindes, sorteios né, e nesses eventos a gente
participava, num deles a esposa do Kaká, a Elaine, estava lá com a gente também, entregando,
porque a gente estava imbuída nesse espírito de dia da mulher”; Perguntado se recordava o que
entregou e a que título, respondeu: “aí fica complicado eu me lembrar disso porque...tinha
chapinha para alisamento do cabelo das mulheres, secador, entreguei uma chapinha, entreguei
cesta, entreguei eu acredito que escova, panela de pressão, agora assim...foram vários brindes
eu não tenho como especificar todos os que eu entreguei, foram vários momentos, liquidificador
também tinha lá nos brindes; Perguntado se entregou o liquidificador, respondeu “Aí eu realmente
eu não tenho como lhe dizer se eu entreguei o liquidificador, porque foram muitos brindes que a
gente entregou lá; Perguntado sobre quem comprou os brindes, respondeu “bem, quem comprou
já ficou a critério mais da Cynthia, que no momento ela era secretária de meio ambiente, mas ela
estava nessa parte, nós organizamos uma parte junto com os outros demais, essa parte de
brindes, quem doou, quem comprou, isso ficou mais a critério com ela; Perguntado se foi utilizado
dinheiro público para a compra dos brindes, respondeu “eu não posso lhe precisar, porque ficou
muito a critério com ela (Cyntia) eu estava participando das entregas, junto com os outros
integrantes”; Peguntado se à época já era pré candidata e a que cargo ía concorrer inicialmente,
respondeu “sim... bem, a princípio eu iria concorrer à prefeita, mas houve toda uma conversa,
houve pesquisas, houve até, posso dizer, um certo preconceito que a gente ainda enfrenta
enquanto mulher né, e aí as coisas foram mudando, e foi feita pesquisa e nós mudamos e eu
passei para o cargo de vice prefeita e o Kaká viria para prefeito”; Perguntado em quais bairros
houve a ação além do Bairro guarani, respondeu “Coremas e Atlântico; Perguntado se entregou
alguma coisa no Coremas? Entreguei. Mas eu, realmente, precisar o que foi que eu entreguei
agora, lembrar todos os itens, realmente eu não vou saber lhe dizer isso, porque nós estávamos
em festa, vão chegando, vão dando o sorteio então a gente vai...Perguntado como era essa festa
e se pessoa era sorteada e a depoente entregava, respondeu “Isso, porque tinha uma festa né
era dança, era aeróbica, era entrega de brindes e tudo mais. O nosso cronograma era variado,
era bem extenso, só que como nós fomos apanhados de surpresa pela pandemia, a gente
suspendeu as demais programações, conseguimos realizar essas três....Juiz: A senhora já falou
do Guarani e do Coremas, no Atlântico a senhora entregou alguma coisa? Em resposta a
depoente disse “Sim”. Perguntada se deseja falar mais alguma coisa respondeu “ No momento o
que me perguntarem respondo conforme a necessidade”; Perguntado se à época fazia parte da
administração municipal, respondeu “não, municipal não, eu fazia parte da administração
estadual, eu sou servidora pública do estado, estava na direção do Hospital Regional de
Salinópolis; Perguntada se é servidora efetiva do estado respondeu “Sim”. Perguntada se estava
há muitos anos à frente do Hospital respondeu “na verdade eu moro há 35 anos aqui em Salinas,
já concorri a cargo público de vereadora, já fui diretora, voltei como funcionária, tornei agora, em
2019 a assumir como diretora do Hospital Regional novamente”; Perguntada se essa
programação alusiva ao dia das mulheres ocorreu em outros anos: “Nós já tivemos um outro ano
essa programação sim alusiva ao dia das mulheres. Pergunta: em 2019?Acho que foi em 2019,
que nós participamos. Perguntada se lembrava da programação respondeu: “ é…nós tínhamos
é...porque assim..para cada ano era feita uma programação de apresentações, de brindes, em
2019 teve essa, que era nos bairros, nas vilas, com a entrega de presentes, de brindes, nessa
formatação. Perguntada se se tinha recurso estadual envolvido respondeu: “Não, estadual não.
Não que eu tenha conhecimento, só municipal. Quando eu posso te garantir, sempre teve
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pessoas que fizeram doações assim e tudo, mas eu não tenho os nomes e os valores, mas
estadual não tinha”. Perguntada se tinha conhecimento dessa parte contábil, respondeu “Não.
Essa parte contábil não. Ela ficava muito mais a critério da Cyntia, que era a secretária do meio
ambiente. Junto com o Júlio, com a Fernanda, nós participávamos, até porque também a gente
estava na direção do hospital e sempre a gente foi convidada para outros eventos também ”.
Perguntado se o atual prefeito estava presente no evento, respondeu “eu não o vi lá, estava
apenas a esposa dele a Elaine, No Guarani e no Atlântico”; Perguntado se à época do evento já
havia algum decreto de estado de calamidade, respondeu “nesse evento, ainda se estava no
início de março, ainda não tinha conhecimento, porque ainda não se falava tanto dessa
pandemia, foi logo após. Perguntado se tem conhecimento de quem adquiriu os brindes doados,
respondeu “é...o que a gente conhece é que, como eu falei, tinha uma equipe né, a Cynthia
estava a frente dessa parte de...mais contábil, a gente pode dizer assim, estava com ela, seja de
doações ou não, mas era com ela. Então não posso especificar quem deu, qual foi o valor, qual
foi o valor até utilizado, de onde veio, não tenho como responder isso. Perguntado se no dias dos
eventos foi feita menção à parte política (candidatura) respondeu: “claramente não. Mas era um
evento que ‘deixava eu posso até colocar a palavra no ar’ que já era uma ação que a gente
estava em campanha porque existia essa designação já que seria desse jeito a nossa chapa”;
Perguntado se após o início da pandemia soube da distribuição de peixes, respondeu “tomamos
conhecimento sim, que havia um carregamento de peixe que ia ser entregue, segundo nossos
conhecimentos também, foi uma denúncia que era um barco que estava em atividade irregular, a
secretaria de meio ambiente foi notificada, acho que denunciaram para ela melhor, a palavra é
essa, ela foi e buscou...então até onde eu sei, existiu isso: a denuncia e foi feita a apreensão, e
vimos também, até com alegria, foi uma coisa que deixou todo mundo feliz, essa distribuição,
porque as pessoas estavam passando já muita necessidade então, esse alimento que veio, o
peixe, foi uma coisa que foi agradável para todo mundo né, foi muito bom, principalmente
naqueles bairros mais carentes, mais afastados, foi realizada essa, então eu não estava na
distribuição do peixe, mas acompanhei sim essa situação”; Perguntado se tem conhecimento que
o sr. Carlos Alberto de Sena Filho esteve presente na distribuição dos peixes, respondeu
“assim...de estar junto com ele não, mas a gente sabe que ele ia... assim ficava por perto para
acompanhar, mas, garantir eu não posso lhe dizer isso porque eu não estava lá, mas a gente tem
conhecimento até porque a gente conversava sobre isso né, eu não podia sair muito do hospital,
mas a gente tinha essas conversas e isso foi realizado”; Perguntado se sabia quais eram os
meios de comunicação utilizado para informar a distribuição de peixe, respondeu “Não. Eu não
acompanhei mais de perto porque foi um período muito difícil que a gente estava enfrentando no
hospital, então a gente sabe que tem algumas coisas que chegaram ao nosso conhecimento por
zap ou pelo facebook, tudo, mas saber assim detalhado os critérios eu não tenho como responder
isso. Perguntado se a reunião de formação da chapa se deu antes dos eventos do dia da mulher,
“Sim, é o que lhe falei, em outubro de 2018 eu estava sendo cogitada para ser a prefeita, nós
tivemos uma conversa prévia se eu aceitaria entrar nesse metiê político né, mas depois nós
tivemos uma conversa e, como eu lhe falei, veio a pesquisa e somado tudo isso ficou
determinado que seria o Kaká o prefeito e eu a vice prefeita. Perguntado como a depoente soube
do peixe respondeu: é porque nós já estávamos nesse envolvimento né, nesse envolvimento
político, então a gente acompanha. Na cidade tudo se sabe. Eu sou uma pessoa muito conhecida
aqui, a gente sabe do que acontece. Se você me perguntar quantas toneladas? O que foi? Eu
não vou saber te dizer porque eu não estava nessa linha de frente, mas que teve essa
apreensão, que foi dado para as pessoas, até porque também foi divulgado, então tudo isso a
gente tem conhecimento. Maiores detalhes assim como o dia eu não sei. Sei que foi perto da
Semana Santa porque casou muito o sentido de peixe na semana santa, que é uma coisa que
todo mundo ficou muito feliz, mas o dia certinho não sei precisar.

Perguntada se fez discurso nos três eventos, respondeu “Sim”; Perguntada se pediu voto durante
o discurso, respondeu “Assim, pedir voto, não, porque eu estava ali também, naquele momento,
como a diretora do hospital, então não pedi voto claramente, mas o fato de vinculara imagem da
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gente com aquele momento, ficaria subentendido, mas pedir voto claramente, não. Perguntado se
presenciou a apreensão e a distribuição dos peixes, respondeu “Não. não estava presente”;
Perguntado se sabe quem comprou as cestas básicas e os critérios de distribuição durante a
pandemia, respondeu “as cestas básicas a gente tem conhecimento porque o ex prefeito Paulo
Henrique na câmara pedir autorização para a compra, o que foi autorizado então foram feitas
essas compras, a princípio com uma relação que seriam...”; Perguntado como se deu a
distribuição dessas cestas básicas, respondeu “então é isso, foi feito o pedido pelo ex prefeito
Paulo Henrique na Câmara, a autorização para comprar devido a todo esse decreto, toda essa
pandemia, e foi autorizado e foram compradas as cestas básicas para ser previamente havia uma
lista de pessoas, de categorias que deveriam receber, mas, o que a gente acompanhou, foi um
volume muito grande, muito grande, muita procura, muita necessidade, isso com certeza
exacerbou o que foi autorizado pela Câmara, foi muito triste. Perguntada se trabalhou no Hospital
durante o período da campanha respondeu: “Eu não diria assim que eu trabalhei, porque eu não
cumpri horário nem recebi, mas eu estive no hospital. Perguntado se exerceu a função de
enfermeira durante a campanha, respondeu ‘sim’” Perguntado quantos pacientes atendeu
respondeu “Não me lembro agora no momento porque a gente levava as demandas e procurava
resolver”.

A PRESENÇA da investigada nos eventos do dia da mulher foram confirmada nos depoimentos
de :

 Giovana Fernanda

Perguntado se esteve presente em todos os eventos da ação Mulher, respondeu;“Só em um
que não, porque eu estava doente. Pelo Juiz: a senhora esteve no Guarani? “Não. Do Guarani
é o que eu estava doente; Pelo Juiz: Então a senhora esteve no Cecília e no Coremas? “ do
Cecília e do Coremas”; Perguntada se conhece Ana Denise, respondeu: “Sim” Perguntada se
à época era diretora do Hospital, respondeu:“Sim”; Perguntada se Ana Denise participou da
distribuição dos bens, respondeu:“ela participou do evento, pois é, ela participou do evento.
Pelo Juiz: e essa foto aqui significa o quê? “sim, que ela estava participando do evento; Está
entregando.

depoimento de Cinthya Gomes :

Perguntado se sabe dizer qual foi a Secretaria que organizou o evento, respondeu: “a
secretaria de assistência social”; Perguntado quais as entidades envolvidas no evento,
respondeu “a prefeitura, o SESC, UNIASELVE, a própria mandato da deputada Paula Gomes”;
Perguntado se Ana Denise participou, respondeu “Sim” Perguntado se ela entregou bens,
respondeu: . “ela esteve como diretora do Hospital Regional”; Perguntado se ela discursou,
respondeu “Doutor, eu não me recordo”  .

EMBORA em sua defesa escrita a investigada Ana Denise da Silva Monteiro tenha afirmado que
não sabia na data dos eventos que seria candidata em seu depoimento pessoal afirmou que
sabia ser pré-candidata , que desde 2018 estava pleiteando ser prefeita e que fase as pesquisas
aceitou ser vice-prefeita.

Destaco: ”; Peguntado se à época já era pré-candidata e a que cargo ía concorrer inicialmente,
respondeu “sim... bem, a princípio eu iria concorrer à prefeita, mas houve toda uma conversa,
houve pesquisas, houve até, posso dizer, um certo preconceito que a gente ainda enfrenta
enquanto mulher né, e aí as coisas foram mudando, e foi feita pesquisa e nós mudamos e eu
passei para o cargo de vice prefeita e o Kaká viria para prefeito”

E “Perguntado se a reunião de formação da chapa se deu antes dos eventos do dia da mulher,
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“Sim, é o que lhe falei, em outubro de 2018 eu estava sendo cogitada para ser a prefeita, nós
tivemos uma conversa prévia se eu aceitaria entrar nesse metiê político né, mas depois nós
tivemos uma conversa e, como eu lhe falei, veio a pesquisa e somado tudo isso ficou
determinado que seria o Kaká o prefeito e eu a vice prefeita”

Ficando comprovado que a investigada participou de três eventos alusivos ao DIA da MULHER e
discursou e entregou bens gratuitamente nos três eventos nos termos de seu depoimento
pessoal:

Destaco:  “foram três momentos que nós conseguimos realizar: no Atlântico, no Coremas e no
Guarani, então foram datas diferenciadas” e “Perguntada se fez discurso nos três eventos,
respondeu “Sim”; Perguntada se pediu voto durante o discurso, respondeu “Assim, pedir voto,
não, porque eu estava ali também, naquele momento, como a diretora do hospital, então não pedi
voto claramente, mas o fato de vincular a imagem da gente com aquele momento, ficaria
subentendido, mas pedir voto claramente, não” e ainda  “Perguntado se recordava o que
entregou e a que título, respondeu: “aí fica complicado eu me lembrar disso porque...tinha
chapinha para alisamento do cabelo das mulheres, secador, entreguei uma chapinha, entreguei
cesta, entreguei eu acredito que escova, panela de pressão, agora assim...foram vários brindes
eu não tenho como especificar todos os que eu entreguei, foram vários momentos, liquidificador
também tinha lá nos brindes; Perguntado se entregou o liquidificador, respondeu “Aí eu realmente
eu não tenho como lhe dizer se eu entreguei o liquidificador, porque foram muitos brindes que a
gente entregou lá”

 

 POR VEZES a interpretação conjunta das normas proibitivas incertas no inciso IV e § 10 do art.
73 da Lei 9.504/97, uma vez que a conjugação desses dispositivos pois  onde for lícita a
distribuição (amparada nos permissivos da parte final do § 10), essa não poderá ter conotação
política (expressamente vedada pelo inciso IV rE dizer, portanto, mercê do princípio da isonomia
da disputa política  a que se presta tutelar a norma proibitiva contida no inciso IV e § 10 do art. 73
da Lei das Eleições, em ano eleitoral ,apenas se mostra lícita a realização de programas sociais
que, além de autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior(requisitos
cumulativos), não se voltem para a obtenção de vantagens eleitorais(animus lucri faciendi).De
modo que, pode-se dizer, o tipo previsto no inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 é uma
exceção à regra da objetividade do julgamento  condutas vedadas previstas naquele artigo, visto
que somente se aperfeiçoa quando estabelecida a conotação político-eleitoral da distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social, isto é, uso promocional da ação social em favor de
candidatura.

Então a investigada infringiu cumulativamente o previsto nas  normas proibitivas incertas no inciso
IV e § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97 pois distribuiu pessoalmente bens de valor considerável em
evento patrocinado pelo poder público , pois em nenhum momento foi comprovado a doação de
particulares isso é  fez  uso promocional em favor de candidato, no caso ela própria , e distribuiu
pessoalmente  bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público  

No caso do § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97,  no ano em que se realizar eleição, violou, a
investigada Ana Denise, a proibição de distribuição    gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior , pois não foi juntada aos autos lei autorizadora nem comprovação da execução
orçamentária no exercício anterior.
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 Quanto ao argumento de inexistência de intento eleitoral da conduta acoimada de ilegalidade,
esse requisito se mostra desnecessário para o tipo do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, tendo
em vista que para a sua configuração basta a mera prática da conduta sem amparo nas ressalvas
legais - ressalvas essas inocorrentes na espécie onde a própria investigada confessou o intento
eleitoral.

Em relação aos argumentos de inexistência de benefício eleitoral ,   tenho por insuscetível de
acolhimento, uma vez que tais circunstancias decorrem da própria realização da conduta vedada,
sendo, portanto, ínsitas à prática do ato proscrito em lei. Precedentes: TSE, REspe n° 695-
41/GO, rei. Min. Gilmar Mendes, DJE 26.6.2015 e AgR-AI n° 515-27/MG, rei. Min. Luciana Lóssio,
DJE 25.11.2014; AgR-AI n2 614-67/CE, j. 26.4.2016, rei. Min. Luiz Fux, DJE 31.8.2016; TRE/RN,
RE ns 31-28/Jardim do Seridó, j. 17.11.2016, rei. Juiz Alceu José Cicco, DJE 18.11.201618

 

Inquestionável, a meu sentir, a promoção política da então Diretora do Hospital Regional, a
gravidade da conduta e a influência na vontade e consciência do  eleitor, pois a distribuição de
benesses incute na cabeça do cidadão, notadamente dos mais carentes e necessitados, a
imagem de bom gestora , já que lhe remetem a imagem de caridosa, bondosa, do que distribui
vantagens aos cidadãos, ensejando, inegável, desequilíbrio na disputa eleitoral . A distribuição de
eletrodomésticos, cestas básicas  influiram na liberdade de voto dos cidadãos.

Em relação ao investigado CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO, embora tenha sido candidato
ao cargo de prefeito sem ocupar cargo público, é certo que a norma não exige a sua participação
efetiva na prática da conduta, também permitindo o seu enquadramento legal decorrente da
circunstância de ter-se beneficiado diretamente pelo ato ilícito praticado pela investigada ANA
DENISE DA SILVA MONTEIRO, , a teor do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar 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

abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do

poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos

ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido

político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos

eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos

hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de

inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
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subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro

ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do

poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos

meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério

Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de

ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 20.

 

Corroborando o entendimento, trago a colação julgado do Tribunal Superior

Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA E

ABUSO DE PODER POLÍTICO. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA

DECISÃO AGRAVADA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.1.

As razões do agravo interno consistem em reiteração literal do agravo manejado

com vistas à reforma da decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral

paulistano que inadmitiu o recurso especial, estando completamente dissociadas

dos fundamentos adotados na decisão objeto da insurgência, o que inviabiliza por

completo a reforma do decisum impugnado, atraindo a incidência do verbete

sumular 26 do TSE.2. O recurso especial seria inviável diante da ausência de

demonstração de ofensa efetiva a dispositivo de lei e da pretensão de reexame

de provas, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do verbete

sumular 24 do TSE.3. No mérito, o TRE/SP manteve a condenação dos

agravantes ao pagamento de multa, cassou os registros aos cargos de

prefeito e vice-prefeito e declarou a inelegibilidade de ambos pelo período

de 8 anos, em razão do abuso de autoridade, caracterizado pela pintura de
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bens públicos com a cor do partido dos investigados, nos termos do art. 74

da Lei 9.504/97 c.c. o art. 22, XIV, da LC 64/90, e pela prática de conduta

vedada a agentes públicos, consistente na realização de atos de campanha

no interior de obra pública e na utilização de servidores públicos em atos de

campanha durante o horário de expediente, nos termos do art. 73, incisos I

e III, da Lei 9.504/97.4. A utilização de servidores públicos em horário de

expediente para participar de atos de campanha e a realização de campanha

política no interior de obras públicas foram comprovados mediante depoimentos

de testemunhas e fotografias, segundo a compreensão do tribunal regional, que é

soberano quanto ao exame do caderno fático-probatório. Eventual reforma do

decisum atrairia o óbice do verbete sumular 24 do TSE.Agravo regimental a que

se nega provimento. (Agravo de Instrumento nº 39824, Acórdão, Relator(a) Min.

Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 250, Data

19/12/2018, Página 97/98) .

Com efeito, não obstante ao fato de o INVESTIGADO  CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
 não ter tido participação direta sobre os fatos configuradores dos atos ilícitos eleitorais ora
analisados, a imputação da prática atingi-lhe pela própria disposição legal – candidato beneficiado
– e, desse modo, impõe-se a aplicação das sanções legais.

Por fim, no que concerne a penalidade o inciso XIV, do artigo 22, da Lei

Complementar n. 64/90 assim dispõe:

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos

eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam

contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para

as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se

verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente

beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do

poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos

autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
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for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a

espécie comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

ENTÃO entendo configuradas as condutas previstas no art. 73, IV, e § 10, da Lei n° 9.504/1997, o
que acarreta a aplicação das penalidades de cassação dos diplomas (art. 73, § 10, da Lei n°
9.504/1 997), inelegibilidade por 8 anos (art. 22, XIV, da LC n° 64/1 990) dos investigados
CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO e ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO e multa no valor
de  10.000 ufir em razão da prática da condutas vedada pelo incisos IV  da Lei n° 9.504/1 997. 

E não configuradas condutas ilícitas em relação aos investigados PAULO HENRIQUE DA SILVA
GOMES e ANA PAULA SILVA GOMES DE FREITAS neste tópico

 

 QUANTO AO EVENTOS OCORRIDOS POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES E
DEMAIS  FATOS CONSTANTES DAS INICIAIS OCORRIDOS APÓS A  DECRETAÇÃO DO
 ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

 

Importante, também, destacar o teor do art. 37, §1°, da Constituição da República Federativa do
Brasil:

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,

também, ao seguinte:

(...)§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social,

dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

 

Nota-se, pois, do citado comando constitucional que a publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, sendo proibida a sua utilização para fins de promoção de autoridades ou
servidores públicos.

A correlação da citada norma com o princípio da impessoalidade se faz oportuna na medida em
que a publicização desejada quanto às obras e serviços prestados pela municipalidade deve se
dar não com forma de propaganda partidária, mas sim como prestação de contas para com a
população de qual forma foi realizada tal obra, ou seja, deve-se informar o munícipe como o
dinheiro público foi utilizado de forma clara e objetiva. Não é mostrar como o administrador é
bom. A publicidade do ato público, como um princípio constitucional, deve ser um ato não
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comercial, mas sim informativo, assegurando-se, por conseguinte, a impessoalidade da
divulgação dos atos governamentais que devem voltar-se exclusivamente para o interesse social.

 

É entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que o abuso de autoridade previsto no artigo 74 da
Lei 9.504/97 exige a demonstração objetiva da violação do artigo 37, §1° da Constituição Federal,
consubstanciada em ofensa ao princípio da impessoalidade pela menção, na publicidade
institucional, de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal dos gestores
ou de servidores públicos.

 

AOS FATOS E AS PROVAS

 

O Decreto n.º 013, de 23 de março de 2020, reconheceu o estado de Calamidade Pública no
município de Salinópolis.

 

A Lei Municipal nº 2.911 de 26 de março de 2020, dispôs o fornecimento de alimentação básica
emergencial aos trabalhadores informais e profissionais autônomos neste município, com o fito de
mitigar os efeitos da calamidade PÚBLICA

   

LEI MUNICIPAL nº 2.911/2020

Dispõe sobre medidas urgentes para mitigar os efeitos da calamidade pública

decorrente do Covid-19 na economia do Município de Salinópolis, e da outras

providencias.

 

O Prefeito Municipal de Salinópolis, no uso de suas atribuições legais e

constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Salinópolis aprovou e o

Prefeito Municipal Sanciona e publica a seguinte lei.

CAPÍULO I – DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º. Esta Lei tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a mitigar os

efeitos do corona vírus na economia Salinopolitana, resguardando condições

mínimas de dignidade humana mediante o fornecimento de alimentação básica

emergencial aos trabalhadores informais, tais como os vendedores de coco, óculos,
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queijo, picolé, bebidas em geral, artesanatos, além dos berreiros e garçons e demais

profissionais autônomos diretamente atingidos pelas restrições impostas no

enfrentamento ao COVID – 19.

CAPÍTULO II – DA METODOLOGIA

Art. 2º. O fornecimento de alimentação básica emergencial aos trabalhadores

informais e profissionais autônomos de que trata esta Lei será realizada pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e pela Secretaria Municipal de Turismo,

que farão a triagem das situações apresentadas.

Art. 3º. A situação de atingidos pelas restrições imposta no enfrentamento ao

COVID -19 será comprovada através de visitas domiciliares e ou entrevistas

investigativas visando a sua confirmação, realizadas por profissionais da área

social de turismo, sem prejuízo de outros meios eficazes, com sua subsistência de

forma autônoma.

Art. 4º. Todo atendimento conforme cita o artigo anterior, será registrado em

ficha cadastral contendo identificação pessoal do requerente, bem como

levantamento sócio econômico e profissional.

Art. 5º. Após identificar a necessidade do atendimento solicitado nas condições

supracitadas, as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Turismo tomarão

as devidas providências para incluir o trabalhador informal e/ou profissional

autônomo em cadastro a fim de garantir o acesso à alimentação básica e

emergencial durante o período de enfrentamento ao COVID-19 com restrição as

suas atividades normais, limitado a 180 (cento e oitenta) dias.

 

§1º. Fica estabelecido a inclusão da Comissão de fiscalização/acompanhamento

constituída por 6 (seis) vereadores, e o Presidente da Mesa.

§2º. Fica determinado também, que seja realizada quinzenalmente reunião com a

secretaria municipal de Assistencia Social, juntamente, com a Secretaria Municipal
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de Administração para avaliar a situação fiscal, financeira e medidas relacionadas à

Pandemia do COVID-19 e demais ações desenvolvidas, além das superveniente.

§3º. Determina que na abertura de crédito adicional especial no valor total de R$

300.000,00 (trezentos mil reais), no orçamento do município de Salinópolis,

exercício de 2020, que o referido credito adicional especial será para o período de

90 (noventa) dias. Vale mencionar que o credito adicional especial de R$

300.000,00 (trezentos mil) deverá ser utilizado no período de 90 (noventa) dias, e

se houver necessidade de prorrogação do referido período, bem como, abertura de

novo credito adicional especial, que este Poder Executivo encaminhe a casa de

Leis, novo Projeto de Lei para nova abertura de credito especial de Igual Valor.

Art. 6º. A alimentação básica emergencial aos trabalhadores informais e

profissionais autônomos, atingidos pelas restrições imposta no enfrentamento ao

COVID-19 neste município de Salinópolis, consistirá no acesso a cesta básica,

carne e pães, de acordo com a disponibilidade na ocasião.

§1º. A cesta básica será fornecida uma vez por mês e conterá, sempre que possível,

arroz, feijão, açúcar, óleo vegetal, café, leite, bolacha, mortadela, carne moída tipo

conserva e sardinha, acompanhada de 01 (um) quilograma de carne.

§2º. Os pães serão fornecidos semanalmente, em quantidade a ser aferida na

ocasião da entrega, salvo a possibilidade de fazê-lo em periodicidade menor.

CAPÍTULO III – DAS CONDICIONANTES

Art. 7º. A alimentação básica emergencial de que trata esta Lei somente será

fornecida aos trabalhadores informais e profissionais autônomos que, além

das condições dispostas nos artigos anteriores, atenderem as seguintes

condicionantes:

I – não possuir outra renda familiar;

II – manter acompanhamento de saúde;

III – ter os filhos, se houver, matriculados na rede pública de ensino; e,
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IV – não ser beneficiado por rendimentos concedidos por programas oficiais de

transferência de renda, sem prejuízo de outras condicionantes que poderão ser

previstas.

Art. 8º. As pessoas cadastradas que possuírem filhos menores, comprometer-se-ão

a cumprir o calendário do Sistema Público de Saúde, bem como manter isolamento

social, nos moldes recomendados pela Organização Mundial de Saúde – OMS.

Art. 9º. Os trabalhadores informais e profissionais autônomos que tiverem

condições de participar de outras atividades geradoras de produção e renda serão

capacitados para tal, com o fito de diversificar a atuação na sociedade e melhorar a

remuneração familiar.

Art. 10. O descumprimento de qualquer das condicionantes, importará na vedação

ao acesso à alimentação básica emergencial de que trata esta Lei.

CAPÍTULO IV – DA PREVISÃO DOS RECURSOS

Art. 11. O Poder Executivo Municipal está autorizado, em conformidade com o

disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir crédito adicional

especial no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no Orçamento do

Município de Salinópolis, exercício de 2020, nos seguintes termos:

Unidade Gestora 05 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária 10.01 Secretaria Municipal de Assistência Social

Ação 08.334.0011.2.136 Apoio ao trabalhador autônomo

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 Material bem ou serviço para distribuição

gratuita 300.000,00

Fonte de Recurso 10010000 Recurso Ordinário

Parágrafo único. Fica, também, autorizado o Poder Executivo a realizar os

desdobramentos dos elementos de despesa para fins de execução orçamentária.

Art. 12. Os recursos necessários à abertura do crédito especial de que trata o artigo

anterior, serão provenientes de ANULAÇÃO parcial da seguinte dotação
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orçamentária:

Unidade Gestora 01 Prefeitura Municipal de Salinópolis

Unidade Orçamentária 08.01 Secretaria Municipal de Obras

Ação 15.122.000.2.073 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00 Material de Consumo

Outros serviços de Terc. Pessoa jurídica

Equipamento e Material Permanente 100.000,00

100.000,00

100.000,00

Fonte de Recurso 10010000 Recurso Ordinário

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. O Prefeito Municipal, ouvida a Secretaria Municipal de Assistência Social

e a Secretaria Municipal de Turismo, poderá expedir regulamento e instruções para

complementar o disposto nesta Lei, visando a eficácia de seus objetivos.

Art. 14. A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de

Turismo deverá, obrigatoriamente, manter o Ministério Público informado sobre a

existência desta lei, disponibilizando todos os meios necessários para que esse

órgão ministerial promova o acompanhamento de sua execução financeira e

administrativa.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Dê-sê ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal

Salinópolis – (PA), 26 de Março de 2020

PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES
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Prefeito Municipal de Salinópolis

 

 Do conjunto probatório verifico que a distribuição de bens nos termos da  Lei Municipal nº 2.911
de 26 de março de  coaduna-se com decreto de calamidade Pública.

E analisando todas, as mais de uma centena de fotos juntadas aos autos, verifiquei a presença o
sr. Prefeito Municipal em várias distribuições de bens notadamente  cestas básicas , porém não
identifiquei a presença de nenhum candidato na companhia do Prefeito Paulo Henrique Gomes,
bem como não identifiquei a presença dos demais investigados CARLOS ALBERTO DE SENA
FILHO , ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO ,ANA PAULA SILVA GOMES DE FREITAS

 

DIZ A lei 9.504/97

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

 § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de•
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei é
já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.

É sabido que durante a distribuição dos bens o Município, o Estado e o próprio PAÍS estavam em
estado de Calamidade Pública e não existe proibição, na legislação Eleitoral, que o próprio
Prefeito Municipal efetue a entrega , logicamente não sendo candidato , nem se fazendo
acompanhar de candidato ou pedindo voto direta ou indiretamente para qualquer candidato.

Qualquer descumprimento da Lei Municipal, nas suas dotações orçamentárias, promoção pessoal
etc..., deve ser apurado, porém não encontro relevância para qualquer punição no âmbito da
Justiça Eleitoral.

E não configuradas condutas ilícitas em relação aos investigados CARLOS ALBERTO DE SENA
FILHO , ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO ,ANA PAULA SILVA GOMES DE FREITAS E
 PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES   neste tópico

 

 

 

 

 QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES  das 8 toneladas de peixe distribuídas no feriado do
dia 10.04.2020 (Páscoa).
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 QUANTO a origem do pescado distribuído as teses dos investigados são conflitantes:  

Nas  defesas apresentadas nos processos, houve afirmação comum que os peixes foram doados
por particulares, mas durante a instrução algumas testemunhas/informantes , afirmaram que o
pescado foi apreendido pela secretaria do Meio Ambiente acusando  a irmã do Investigado
CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO , a então secretaria de meio ambiente  Sra. Cyntia Carolina
Gomes, de ter destinado o pescado apreendido para distribuição em desobediência a legislação
ambiental que determina  a lavratura do auto de infração e o posterior descarte do pescado.

Não se comprovou nos autos a origem do pescado.

Já a sua distribuição se deu de forma caótica , porém não foram carreadas aos autos
comprovação que qualquer dos investigados CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO , ANA
DENISE DA SILVA MONTEIRO ,ANA PAULA SILVA GOMES DE FREITAS tenha participado
efetivamente da distribuição de peixes ou dela se beneficiado.

Quando ao investigado PAULO HENRIQUE , embora negue qualquer irregularidade de sua parte
atribuindo as falhas na distribuição ao seu secretariado, e certo que não foi provada sua presença
física, ao contrario das cestas básicas, na distribuição do peixe.

Não se comprovando nenhum beneficiário Eleitoral da distribuição de Peixes.

 

Utilizando-se o mesmo permissivo legal para sua distribuição a lei 9.504/97

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

 § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de•
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei é
já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.

 

 E não configuradas condutas ilícitas em relação aos investigados CARLOS ALBERTO DE SENA
FILHO , ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO ,ANA PAULA SILVA GOMES DE FREITAS E
 PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES   neste tópico

 

DISPOSITIVO

 

ENTÃO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AIJE/REPRESENTAÇÃO E entendo
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configuradas as condutas previstas no art. 73, IV, e § 10, da Lei n° 9.504/1997, o que
acarreta a aplicação das penalidades de cassação dos diplomas (art. 73, § 10, da Lei n°
9.504/1 997), inelegibilidade por 8 anos (art. 22, XIV, da LC n° 64/1 990) dos investigados
CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO e ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO e multa no valor
de  10.000 ufir em razão da prática da condutas vedada pelo incisos IV  da Lei n° 9.504/1
997 tudo nos termos da fundamentação.

 

  

Sem prejuízo, remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral (art. 22,

inciso XIV da LC 64/90).

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo

 

Salinópolis, 06 de fevereiro de 2022

 

                                              ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY

                                                                    JUIZ ELEITORAL
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