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JUSTIÇA ELEITORAL 

 032ª ZONA ELEITORAL DE AREIA BRANCA RN 
 

  
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) Nº 0600001-38.2021.6.20.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL
DE AREIA BRANCA RN 
IMPUGNANTE: PARA AREIA BRANCA VOLTAR A CRESCER 13-PT / 70-AVANTE / 40-PSB / 43-PV / 65-PC DO B,
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 
Advogados do(a) IMPUGNANTE: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS - RN7215, GILDO PINHEIRO
MARTINS - RN18403, TALES PINHEIRO BELEM - RN7012, DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE FRANCA -
RN11714, RAIMUNDO RAFAEL DE PAIVA RODRIGUES - RN14454 
IMPUGNADO: IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUCAS, JOSE BRUNO FILHO 
Advogado do(a) IMPUGNADO: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN5695 
  

Processo: 0600001-38.2021.6.20.0032;

Processos conexos: 0600640-90.2020.6.20.0032 e 0600641-75.2020.6.20.0032

 

S E N T E N Ç A

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo ajuizada por

COLIGAÇÃO PARA AREIA BRANCA VOLTAR A CRESCER e ANTONIO

MARCOS DE SOUZA em face de IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES

REBOUCAS e JOSÉ BRUNO FILHO.

Consta na inicial que nas eleições municipais de 2020 houve abuso de

poder político e econômico por parte dos promovidos, em virtude de contratação

irregular de servidores temporários, uso promocional do programa social “renda

cidadã”, abuso de poder midiático através da Rádio FM Costa Branca, bem como

dos portais de notícias “COSTA BRANCA NEWS” e “PORTAL COSTA BRANCA”.

Os promovidos foram citados e apresentaram contestação alegando em

síntese: a) necessidade de reunião da presente ação com as AIJES n 0600640-

90.2020.6.20.0032 e 0600641-75.2020.6.20.0032; b) preliminar de inépcia da inicial

por falta de documentos essenciais; c) preliminar de inépcia da inicial por falta de

litisconsórcio passivo necessário dos jornalistas proprietários do Blogs COSTA
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BRANCA NEWS, PORTAL COSTA BRANCA e de apresentadores de programas

na Rádio FM COSTA BRANCA; d) no mérito requereu a improcedência dos pedidos

pela ausência de provas do alegado na inicial.

Através de decisão interlocutória foram indeferidos os pedidos

preliminares de inépcia da inicial por falta de documentos essenciais e formação de

litisconsórcio passivo necessário. Na mesma decisão restou deferido o pleito de

reunião do presente feito (AIME) com os processos (AIJE’s) n 0600640-

90.2020.6.20.0032 e 0600641-75.2020.6.20.0032.

Audiência de Instrução e Julgamento fora realizada no dia 27/08/2021,

com oitiva das testemunhas arroladas pela parte impugnante (Blasco Luiz de Souza

Braga, Paulo José Ferreira Saraiva, Antônio Cidenir da Silva e José Mairton de

Freitas Rebouças), conforme termo e mídias digitais acostadas aos autos. A parte

promovida dispensou a oitiva de suas testemunhas.

Ambas as partes apresentaram razões finais escritas, tendo os

impugnantes ratificado a exordial em todos seus termos, enquanto os impugnados

ratificaram a defesa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer

pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o que importa relatar.

Fundamento e decido.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO

Em primeiro lugar, cumpre registrar que o processo comporta julgamento,

eis que houve a finalização da instrução do feito, com as partes devidamente

satisfeitas com as provas já produzidas nos autos, bem como em virtude do

disposto nos artigos 370 e 371 do CPC (sistema do convencimento motivado).

Destaco ainda que por força da reunião de todos os processos conexos na

AIME, devem os feitos serem julgados de forma concomitante em sentença única
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relativa aos processos (AIJE’s) n 0600640-90.2020.6.20.0032 e 0600641-

75.2020.6.20.0032 e (AIME) n 0600001-38.2021.6.20.0032, conforme já decidido

anteriormente.

Nesse mesmo sentido o TSE:

 

“[...] Ação de impugnação de mandato eletivo (AIME). Ação de investigação

judicial eleitoral (AIJE). Recurso contra expedição de diploma (RCED).

Prefeito e vice. Captação ilícita de sufrágio. [...] Multiplicidade de ações

eleitorais. Identidade fática. Proeminência da ação de impugnação de

mandato eletivo. Preferred position da AIME no processo eleitoral.

Única ação eleitoral com assento constitucional. Reunião das demais

ações na AIME. [...] 10. A multiplicidade de ações eleitorais com fatos

idênticos e, não raro, com sanções idênticas desafia a organicidade e a

racionalidade da sistemática processual, na medida em que ultraja a

celeridade e a economia processuais, podendo ocasionar (i) a proliferação

de ações com objetos idênticos, (ii) a duplicidade de esforços envidados

pelo Tribunal em cada uma delas, fulminando a economia e a celeridade

reitores fundamentais dos processos em geral e (iii) a possibilidade real de

pronunciamentos divergentes acerca dos mesmos fatos, o que

descredibilizaria a Justiça Eleitoral e geraria um cenário de insegurança

jurídica. 11. O cenário atual reclama a racionalização imediata da atual

gramática processual-eleitoral, no afã de conferir, de um lado, segurança

jurídica a todos os envolvidos no processo (partes, advogados, Ministros e

sociedade civil), e amainar, por outro lado, eventuais riscos que ponham em

xeque a integridade institucional do Tribunal Superior Eleitoral, razão pela

qual a concentração de todos os feitos em um único processo me parece a

melhor saída, a fim de se evitar atos processuais repetitivos e de se criar a

indesejável insegurança jurídica. [...] 15. Como consectário, dadas as

consequências jurídicas distintas previstas em cada um dos instrumentos

processuais, impõe-se o enfrentamento da tese jurídica posta em cada um

deles. 16. In casu, as discussões travadas em cada uma das ações (AIJE,

RCED e AIME) possuem o mesmo pressuposto de fato (captação ilícita de

sufrágio, materializada na entrega imediata de R$ 50,00 - cinquenta reais - e

promessa de pagamento de R$ 70,00, caso fossem eleitos), razão pela qual

voto pela reunião de todos os demais feitos, nesse caso concreto, na ação

de impugnação de mandato eletivo [...]” (Ac. de 22.11.2016 no REspe nº

154666, rel. Min. Luiz Fux.)

 

Num. 99253164 - Pág. 3



Em sua exordial, o impugnante alicerça a sua causa de pedir na existência

de suposto abuso de poder político com viés econômico.

A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo encontra previsão no art. 14,

§§ 10 e 11, da CF e constitui ação de índole cível-constitucional que visa

resguardar a lisura, o equilíbrio e a legitimidade do pleito contra interferências

decorrentes de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.

A Constituição Federal preceitua que o mandato eletivo pode ser

impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 (quinze) dias contados da

diplomação, instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou

fraude, senão vejamos:

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo

voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,

mediante:

(…)

§ 10 – O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no

prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com

provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 – A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça,

respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

(Destacado).

 

Conforme doutrina e jurisprudência, a ação de impugnação de mandato

eletivo segue o rito dos arts. 3º a 16 da LC nº 64/90 (Ação de Impugnação de

Registro de Candidatura – AIRC), considerado o rito ordinário do direito eleitoral.

Quanto ao abuso de poder econômico, um dos fundamentos para a

propositura da AIME, caracteriza-se ele pela utilização do poderio econômico como

instrumento impulsionador de determinada candidatura, havendo a prevalência do

candidato detentor de significativos recursos financeiros em detrimento dos demais

concorrentes, que não dispuserem dos mesmos recursos em auxílio às respectivas

campanhas.
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Já a Ação de Investigação Judicial Eleitoral envolve possível violação ao

art. 22 da Lei Complementar n 64/90, o qual preceitua:

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:

 

A AIJE, prevista no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90, tem o objetivo

de impedir o abuso de poder, seja o econômico, o político ou de autoridade, e,

ainda, o uso indevido dos meios de comunicação social, com a finalidade de

garantir a normalidade e a legitimidade das eleições e a igualdade de condições

entre os candidatos em disputa.

Em decorrência do caráter aberto e indeterminado do conceito de abuso

de poder, cabe ao julgador, diante do caso concreto, aferir as circunstâncias em

que os atos foram praticados para verificar o seu enquadramento como ato abusivo,

guiando-se, sobretudo, pela inovação trazida pela Lei da Ficha Limpa, ao inserir o

inciso XVI ao artigo 22 da LC nº 64/90 e estabelecer a necessidade de aferição da

gravidade das circunstâncias como requisito necessário à caracterização do ato

abusivo.

Ressalte-se, ainda, a possibilidade de apuração de abuso de poder

econômico ocorrido antes do período eleitoral, desde que apto a prejudicar a

legitimidade e higidez do pleito (TSE, Recurso Especial nº 16298, rel. Min. Jorge

Mussi, DJE 15/05/2018, Página 32; TSE, Agravo de Instrumento nº 51475, rel. Min.

Maria Thereza de Assis Moura, DJE 02/06/2015, Página 50).

No caso específico dos autos, segundo os autores, os impugnados, nas

eleições municipais de 2020 praticaram abuso de poder político e econômico, em

virtude de contratação irregular de servidores temporários, uso promocional do

programa social “renda cidadã”, abuso de poder midiático através da Rádio FM

Costa Branca, bem como dos portais de notícias “COSTA BRANCA NEWS” e

“PORTAL COSTA BRANCA”, os quais serão analisados abaixo:
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II.1) DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO PELA CONTRATAÇÃO

IRREGULAR DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

Consta na inicial que a promovida Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças,

na qualidade de Chefe do Poder Executivo Municipal de Areia Branca/RN, visando a

obtenção de votos realizou contratações de pessoas por meio de contrato temporário sem

concurso público, através das empresas Instituto de Desenvolvimento Humano – IDH e

Vita Comércio e Serviços Ltda entre os anos de 2019 e 2020, fato este objeto de

investigação pelo Tribunal de Contas do Estado no processo nº 6.451/2019.

Afirmam os autores que essa modalidade de contratação teve claro intuito de

angariar votos e influenciar no pleito eleitoral municipal no ano de 2020, causando

desequilíbrio entre os concorrentes.

Acerca do assunto importante destacar o que preceitua a legislação pátria.

O art. 41-A da Lei nº 9.504/97 dispõe que:

 

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, 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.

 

Já o art. 73, inciso V da Lei nº 9.504/97 prevê que:
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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:

 (...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa

causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar

ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir

ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três

meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de

nulidade de pleno direito, ressalvados:

 (...)

 d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao

funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e

expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

 

A doutrina e jurisprudência pátria comungam do entendimento que para

configuração dessa modalidade de abuso de poder (político e econômico) deve

haver claramente a finalidade eleitoreira da medida.

Nesse sentido: “Para a configuração do abuso de poder político, “é

indispensável a finalidade eleitoreira da conduta objurgada (fim especial de

agir)” (TRE/RN, AIJE nº 0601633-06/Natal, j. 8.6.2020, rel. Desembargador

Cornélio Alves de Azevedo Neto, DJe 10.6.2020)”.

Adentrando aos elementos probatórios contidos nos autos, verifica que

realmente há indícios de irregularidades administrativas no quadro pessoal do

município, uma vez constatada a quantidade de servidores temporários contratados

sem deflagração de concurso público.

Entretanto vale destacar que tais situações ocorrem desde o ano de

2019, período bem anterior ao pleito eleitoral, não se podendo presumir que houve

dolo de obter vantagem eleitoral com tal conduta.
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Ademais, não se pode desconsiderar que em março de 2020 teve início

no país e no mundo a pandemia da Covid19, o que certamente exigiu dos entes

federativos maior empenho na contratação de pessoal para atuar na área da saúde,

especialmente para trabalhar em vigilância sanitária, epidemiológica, assistência

social, bem como na própria atividade ambulatorial e hospitalar.

Apesar da existência de indícios de irregularidades administrativas nas

contratações de servidores temporários de forma direta ou por meio das empresas

terceirizadas (VITA e IDH), não se logrou êxito em provar que tais contratações

ocorreram em troca de votos ou em proveito da candidatura dos demandados, não

havendo provas do liame entre tais condutas irregulares e o pleito eleitoral,

especialmente se foram realizadas com intuito de captar votos ou interferir no

resultado das eleições municipais.

No presente feito eleitoral não se pode analisar somente se as

contratações desrespeitaram os ditames legais, mas sim se eventuais contratações

realizadas de forma irregulares do ponto de vista administrativo, tiveram nexo de

causalidade com as eleições municipais, com gravidade potencial para favorecer

determinada candidatura, influenciando na normalidade e legitimidade do pleito,

ensejadora do desequilíbrio nas eleições.

Acerca de tal entendimento assim se manifestou o TSE:

"Para que se chegue à cassação do diploma no âmbito da ação de

investigação judicial eleitoral ou à perda do mandato na via da ação de

impugnação de mandato eletivo, não basta que se verifique a prática de

ilícitos penais ou administrativos, sendo necessário que tais fatos

tenham a mínima correlação, um liame, com o pleito eleitoral" (RO 9-80

e RO 3230-08, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 12.5.2014 e DJE de

9.5.2014, respectivamente).

Assim, “nem toda conduta vedada, nem todo abuso do poder político

acarretam a automática cassação de registro ou de diploma, competindo à Justiça

Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a

sanção a ser imposta’ (REspe nº 336-45/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de

17.4.2015)” (TSE, AgR-A nº 0601618-59/MS, j. 11.3.2021, rel. Ministro Tarcisio

Vieira de Carvalho Neto, DJe 9.4.2021).

No caso dos autos, não foi comprovado que o suposto excedente de
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contratações realizadas pela impugnada, ocorreu visando captar votos e interferir

no resultado final das eleições ocorridas em 2020, estando ausente o requisito do

liame entre a conduta supostamente irregular e o pleito eleitoral, capaz de violar a

normalidade e a legitimidade das eleições.

Não foi demonstrado de forma convincente, seja através de prova

documental ou testemunhal, que essas contratações eram realizadas com dolo de

angariar votos, ou seja, não há prova suficiente que aponte eventual pedido de

votos em troca das referidas contratações.

Em virtude de tal entendimento a jurisprudência se firmou no sentido de

que eventual irregularidade administrativa deve ser apurada na via ordinária

própria: “embora deva ser reputada como importante indício da ocorrência de abuso

do poder político, a eventual prática de ato de improbidade administrativa, por si só,

não caracteriza o tipo do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, devendo ser

apurada em sede própria, haja vista que a relevância dessa circunstância na seara

eleitoral depende da comprovação de que o ilícito tenha violado a normalidade e a

legitimidade do pleito. Precedente. (RO nº 7-25/GO, j. 12.4.2005, rel. e. Min. Carlos

Madeira, DJ de 18.11.2005).” (TRE/RN, RE nº 151-71/Ouro Branco, j. 30.5.2017,

rel. Juiz Wlademir Soares Capistrano, DJe 2.6.2017).

Assim, em que pese as alegativas autorais, os fatos alegados na

impugnação são desprovidos de consistência probatória, tratando-se meras

suposições sem amparo documental ou testemunhal suficientemente aptos a

convencer este Juízo de que houve abuso de poder econômico pelos impugnados

capazes de influenciar diretamente no resultado da campanha eleitoral de 2020.

Destaco ainda que a prova testemunhal produzida em Juízo, com oitiva

das testemunhas arroladas pelos autores, também foi insuficiente para confirmar as

alegativas dos impugnantes.

Vale destacar que duas testemunhas (Blasco Luiz de Souza Braga e

Paulo José Ferreira Saraiva) foram ouvidas apenas na qualidade de informantes,

sendo certo consignar que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido que:

“Testemunhas ou declarantes, que demonstrem ligações políticas ou interesses

pessoais no resultado final da lide, devem ser vistos pela ótica da parcialidade

revelada em suas narrativas em Juízo” (TRE/RN, RCED nº 1-84/Jardim de

Piranhas, j. 29.4.2014, rel. Desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, DJe
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2.5.2014). No mesmo sentido: TSE, AgR-REspe nº 356-74/RJ, j. 7.6.2016, rel.

Ministra Luciana Lóssio, DJe 3.8.2016).

No mesmo sentido o representante do Ministério Público Eleitoral

apresentou parecer opinando pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Por fim, destaco que em caso similar assim decidiu recentemente o E.

TRE/RN, ao apreciar a conduta dos gestores públicos na contratação de pessoal

sem observância das diretrizes legais:

 

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LC Nº

64/1990). PREFEITO E VICE-PREFEITO. REELEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA

EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE ELEVADO NÚMERO DE

SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM ANO ELEITORAL SEM CONCURSO

PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO INTENTO

ELEITOREIRO. ELEMENTO ESSENCIAL À CONFIGURAÇÃO DO TIPO

EM FOCO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.

1- “Consoante a jurisprudência [da] Corte Superior, o abuso do poder

político caracteriza-se quando determinado agente público, valendo-se de

sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a

igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua

candidatura ou de terceiros.” (TSE, AC nº 1936-66.2, j. 4.2.2016, rel.

originário Ministro João Otávio de Noronha, rel. designado Ministra Luciana

Lóssio, DJe 31.3.2016).

2- Para a configuração do abuso de poder político, “é indispensável a

finalidade eleitoreira da conduta objurgada (fim especial de agir)” (TRE/RN,

AIJE nº 0601633-06/Natal, j. 8.6.2020, rel. Desembargador Cornélio Alves

de Azevedo Neto, DJe 10.6.2020). Nesse exato sentido, confiram-se

também os seguintes precedentes deste Regional: AIJE nº 0601628-

81/Natal, j. 6.4.2021, rel. Desembargador Ibanez Monteiro, DJe 14.4.2021;

RE nº 0600607-37/Boa Saúde, j.15.4.2021, rel. originária Juíza Erika de

Paiva Duarte Tinoco, acórdão por mim redigido, DJe 26.4.2021.

3- É assente o entendimento de que, “embora deva ser reputada como

importante indício da ocorrência de abuso do poder político, a eventual

prática de ato de improbidade administrativa, por si só, não caracteriza o tipo

do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, devendo ser apurada em sede
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própria, haja vista que a relevância dessa circunstância na seara eleitoral

depende da comprovação de que o ilícito tenha violado a normalidade e a

legitimidade do pleito. Precedente. (RO nº 7-25/GO, j. 12.4.2005, rel. e. Min.

Carlos Madeira, DJ de 18.11.2005).” (TRE/RN, RE nº 151-71/Ouro Branco, j.

30.5.2017, rel. Juiz Wlademir Soares Capistrano, DJe 2.6.2017).

4- No caso concreto, na linha do entendimento consignado na

sentença de improcedência, é rigor concluir pela não demonstração do

abuso de poder político, haja vista que, malgrado o forte indício de

irregularidade do ponto de vista administrativo, não restou

demonstrada a finalidade eleitoreira das contratações de servidores

temporários, circunstância essencial à configuração do abuso de

poder político, em favor da qual milita apenas prova oral inconsistente

e contaminada pelo vício da parcialidade. Com efeito, na espécie, a

parte investigante, ora recorrente, sequer logrou demonstrar – como

lhe cabia – que as contratações tidas por ilegais destoaram da prática

habitual do ente público, em ordem a estabelecer intento eleitoreiro

dos atos administrativos.

5- “A jurisprudência do TSE e deste regional é uníssona em exigir, nos

processos que versam sobre abuso de poder, provas robustas que gerem a

certeza do órgão julgador quanto à prática da conduta ilícita, não se

contentando com meras ilações ou presunções, especialmente em face das

graves consequências advindas de uma condenação. Precedentes.”

(TRE/RN, RE nº 0600667-57/Senador Elói de Souza, j. 15.6.2021, rel. Juiz

Geraldo Mota, DJe 17.6.2021).

6- Recurso a que se nega provimento.

(RECURSO ELEITORAL n 060034945, ACÓRDÃO n 060034945 de

09/11/2021, Relator: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA, Publicação:

DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 12/11/2021, Página 03/04)

 

E conforme reiterada jurisprudência do TSE, a caracterização do abuso de

poder econômico ou político, até mesmo pelas graves consequências que

acarretam, não podem ser fundamentados em meras presunções ou ilações, mas

devem ser demonstrados por meio de provas robustas que afastem qualquer

dúvida razoável acerca da sua ocorrência e da gravidade dos fatos.
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II.2) DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO PELA EXECUÇÃO DO

PROGRAMA RENDA CIDADÃ

Os autores sustentaram ainda que os demandados fizeram utilização

indevida do programa social “Renda Cidadã” com o fito de captar votos e causar

desequilíbrio ao pleito eleitoral.

Acerca do tema veja-se a legislação sobre a matéria contida no §10 do art.

73 da Lei nº 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 e já em execução orçamentária no

exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o

acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Sem maiores delongas verifica-se facilmente que o programa “Renda

Cidadã” trata-se de auxílio social concedido aos cidadãos do município de Areia

Branca e foi instituído pela Lei Municipal nº 1.449/2019, cuja publicação da referida

lei se deu em 29 de outubro de 2019 no Diário Oficial do Município (Id 88169891, p.

4-6).

Assim sendo, conclui-se de plano que não há que se falar em violação

ao §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, pois o programa “Renda Cidadã” foi instituído

ainda no ano de 2019 pela Lei nº 1.449/2019 e já estava em execução

orçamentária no ano anterior às eleições, conforme previsão do art. 14 do referido

diploma legal.

A legislação em tela, regulamenta o recebimento do auxílio, estipulando

regramento para seu recebimento, tais como: requisitos para a inscrição dos

beneficiários, número de pessoas atendidas, etc., estando ainda condicionado à
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disponibilidade financeira do município.

Nesse sentido o teor do art. 14 da Lei Municipal nº 1.449/2019:

Art. 14º - As despesas correrão à conta das dotações alocadas no Fundo

Municipal de Assistência Social, excluindo as transferências voluntárias via

Governo Federal através do Fundo Nacional de Assistência Social,

conforme repasse compulsório dos recursos ordinários, bem como de outras

dotações do Orçamento da Seguridade Social do município que vierem a ser

consignadas do Programa”

 

Portanto, a distribuição do auxílio encontra amparo no § 10 do art. 73 da

Lei nº 9.504/97, não se podendo falar em existência de abuso de poder econômico

ou captação ilícita de votos pelos impugnados pela instituição de tal programa de

distribuição de renda.

Cumpre asseverar que a pandemia causada pelo novo coronavírus,

(COVID-19), a qual já matou milhões de pessoas ao redor do mundo e centenas de

milhares no Brasil, afetou todos os municípios brasileiros, gerando uma crise

econômica e social de grande porte, gerando desemprego e consequentemente

maior procura por auxílios assistenciais, como ocorreu também a nível federal e

estadual.

Assim, eventual incremento na distribuição do auxílio social pode

encontrar justificativa no contexto social vivido.

Ressalte-se que a Lei Municipal que autoriza a concessão do supracitado

auxílio é datada de 2019, não tendo sido editada e promulgada no mesmo exercício

da campanha eleitoral, o que seria vedado segundo redação do art. 73, § 10, da Lei

nº 9.504/97.

Assim, não há como se concluir, pelas provas constantes no caderno

processual, que houve suposto abuso de poder econômico por parte dos

impugnados ao conceder auxílio assistencial, uma vez que o benefício está

autorizado por lei devidamente aprovada pela casa legislativa e já vinha sendo

concedido desde o ano de 2019, inexistindo prova concreta de que foi distribuído

indiscriminadamente no intuito de captar votos.
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Não há elementos capazes de comprovar que os impugnados

vincularam o auxílio às suas imagens, o que poderia indicar sua utilização para

angariar votos, prova que seria ônus dos impugnantes, nos termos do art. 373, I, do

CPC.

Com relação ao fato da referida legislação ser objeto de questionamento

acerca da sua constitucionalidade, como bem apontou o representante do

Ministério Público Eleitoral: “(…) o eventual desrespeito às normas do processo

legislativo quando da criação da lei não possui o condão de resultar na procedência

de uma Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo, uma vez que tal fato não

demonstra a ocorrência de abuso do poder econômico ou político por parte dos

impugnados quando da instituição e execução do programa social.”

Ora, para haver condenação por abuso de poder econômico a prova deve

ser concreta, robusta, insofismável e incontestável, não se podendo basear em

meras suposições e conjecturas.

Para o Ministro Celso de Mello:

 

“(…) meras conjecturas (que sequer podem conferir suporte material a

qualquer imputação) ou simples elementos indiciários desvestidos de maior

consistência probatória não se revestem, em sede judicial, de idoneidade

jurídica. Não se pode tendo-se presente o postulado constitucional da não-

culpabilidade atribuir relevo e eficácia a juízos meramente conjecturais,

para, com fundamento neles, apoiar um inadmissível decreto de cassação

do diploma” (Voto proferido no REspe nº 21.264/AP, rel. Min. Carlos Velloso,

julgado em 27.4.2004).

 

Em casos análogos ao dos autos, assim tem se manifestado o TSE:

“[...] Distribuição de benefícios assistenciais e de lotes aos munícipes.

[...] 4. Concessão de benefícios assistenciais. Art. 73, § 10, da Lei nº

9.504/1997 e abuso de poder. O acórdão regional expressamente

consignou que: i) a concessão de benefícios assistenciais estavam

amparados em lei e em execução orçamentária no ano anterior; ii) o

aumento das concessões não ocorrera de forma abusiva; iii) existia

critério na distribuição dos benefícios, padronizado desde 2009; iv)
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ausência de mínima prova indiciária acerca de conotação eleitoral,

como pedido de votos, entre outras circunstâncias; v) o prefeito sequer

participava da distribuição, mas apenas os servidores do município.

Não há, pois, violação ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997, valendo

ressaltar o entendimento do TSE no sentido de que ‘o incremento do

benefício (de 500 para 761 cestas básicas) não foi abusivo, razão pela qual

não houve ofensa à norma do art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/97’ [...] 5.

Concessão de direito real de uso Lotes. Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 e

abuso de poder. O acórdão regional demonstrou que: i) a distribuição de

terrenos se dera em continuidade a programa social estabelecido em lei e

em execução orçamentária no ano anterior ao da eleição; ii) não há provas

de desvio de finalidade do programa, a ensejar o reconhecimento de abuso

de poder; iii) a simples leitura da Lei Municipal nº 740/2004 revela que há

regramento específico a respeito da possibilidade de concessão de direito

real de uso de modo oneroso, o que afasta de plano o art. 73, § 10, da Lei nº

9.504/1997, que pressupõe distribuição gratuita. [...]” (Ac. de 20.9.2016 no

REspe nº 15297, rel. Min. Gilmar Mendes; no mesmo sentido o Ac. de

1º.3.2011 no AgR-REspe nº 997906551, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior.)

 

“[...] Conduta vedada. [...] 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem

afastou a incidência dos dispositivos contidos no art. 73 da Lei nº 9.504/97

com base na apreciação do conjunto probatório dos autos e concluiu ter

restado comprovado que: (i) o programa social já se encontrava em

plena execução orçamentária no exercício anterior ao da eleição; e (ii)

a adesão do Município se deu dentro dos moldes e prazos previstos

pelas normas de regência [...].”. NE: Trecho do voto do relator: “[...] o ora

Recorrido, Prefeito de Petrolina/PE e candidato a reeleição na campanha de

2012, no ano eleitoral, promoveu a distribuição gratuita de computadores a

estudantes da rede pública daquela cidade. [...] No caso dos autos, o

Tribunal a quo [...] considerou preenchidos os requisitos previstos na

exceção contida na parte final do §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 [...]”

(Ac. de 17.3.2016 no REspe nº 1514, rel. Min. Henrique Neves da Silva, red.

designado Min. Henrique Neves da Silva.)

 

Assim, não apresentadas provas induvidosas e robustas a comprovar a

gravidade do abuso de poder defendido na exordial, há de prevalecer o voto

popular depositado nas urnas, evitando-se maior instabilidade social e política

ocasionada por um novo escrutínio no Município de Areia Branca/RN, de modo que
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o presente feito deverá ser julgado improcedente.

 

II.3) DO ABUSO DO PODER MIDIÁTICO

Os autores alegaram ainda que houve abuso de poder midiático por parte

dos impugnados, sustentando que os mesmos utilizaram a imprensa local para se

beneficiarem, através da Rádio FM Costa Branca, bem como dos portais de

notícias “COSTA BRANCA NEWS” e “PORTAL COSTA BRANCA”.

Com relação ao uso indevido de meios de comunicação, como forma de

garantir o direito constitucional de liberdade de expressão, previsto no art. 220 da

Constituição Federal, a imprensa escrita ou jornal eletrônico podem livremente

manifestar opinião e crítica sobre candidato, partido político ou coligação, bem

como publicar reportagens sobre candidaturas e campanhas eleitorais que

desejarem dar maior destaque e preferência, sem que isso, por si só, implique em

tratamento privilegiado ou velada propaganda eleitoral.

Logicamente, não há autorização para abusos e excessos, que deverão

ser punidos na forma do instrumento adequado.

Compulsando os autos verifico que as matérias veiculadas têm cunho

jornalístico e informativo e mesmo nos casos em que o veículo de comunicação

assume postura favorável ou desfavorável a determinado candidato, concluo tais

condutas são lícitas, em face da ampla liberdade de imprensa que lhe é peculiar.

Sendo amplo o direito da imprensa prestar informações e manifestar

opinião quanto a tema que entenda pertinente veicular, inclusive apoiando

abertamente determinado candidato, partido ou coligação, não há de se suscitar o

uso indevido deste veículo, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de apuração

de eventual abuso, o qual somente se verifica quando caracterizado o excesso ou a

deturpação de sua finalidade jornalística precípua.

Após análise das provas é possível afirmar que as reportagens não

ultrapassaram os limites da prestação de serviços jornalísticos, ora noticiando atos

da gestão municipal, ora abordando assuntos correlatos, criticando-os ou

elogiando-os.
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Ora, os autores elencaram que nos dias 01 de junho de 2020 e 19 de

setembro de 2020 um locutor da Rádio FM Costa Branca teria enaltecido a gestão

municipal, especialmente a então Prefeita, Sra. Iraneide Xavier, tratando-se de

apenas duas matérias supostamente favoráveis, o que se revela irrelevante para

eventual enquadramento em conduta ilícita apta a desequilibrar o pleito eleitoral.

Ademais, verifica-se que desde 2017 já havia contrato com a emissora

Rádio FM Costa Branca para prestação de serviços de veiculação dos atos oficiais

do Município (ID n 91551994, p. 26-30), não se tratando de contratação feita em

ano eleitoral com intuito de usufruir de tal meio de comunicação para fins de

captação de votos.

Nesse sentido, debruçando-se sobre a prova documental e testemunhal

carreada aos autos, constato que houve divulgações de matérias relativas aos atos

de governo e divulgação de ações, tratando-se assim de notícia de interesse

público da cidade, estando dentro do princípio da liberdade de expressão.

Destaco ainda que as opiniões favoráveis eventualmente publicadas pela

imprensa não podem ser tolhidas, tendo em vista restar pacífico que até mesmo os

jornais e periódicos podem manifestar-se favoravelmente a determinado candidato.

Ora, na democracia pátria as liberdades de expressão, incluindo a de

imprensa e de informação ostentam, posições preferenciais (preferred position),

sendo que a liberdade de expressão e seus corolários liberdade de imprensa e de

informação consubstanciam pressupostos ao adequado funcionamento das

instituições democráticas, exigindo, para a sua concretização, a existência da livre

circulação e divulgação de ideias.

Assim, a exteriorização de opiniões, especialmente na seara eleitoral,

sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, faz parte do processo democrático, não

podendo, ser afastada, sob pena de comprometer a liberdade de expressão,

legitimada e legitimadora do ideário de democracia, conforme já assentado pelo

TSE em diversas oportunidades.

Conforme reiterada jurisprudência do TSE, a caracterização do abuso de

poder econômico, político ou dos meios de comunicação, até mesmo pelas graves

consequências que acarretam, não podem ser fundamentados em meras

presunções ou ilações, mas devem ser demonstrados por meio de provas robustas
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que afastem qualquer dúvida razoável acerca da sua ocorrência e da gravidade dos

fatos.

No caso sob exame, com efeito, o caderno processual não sinaliza, com

um mínimo de segurança necessária, um juízo de confirmação acerca da

ocorrência dos ilícitos eleitorais narrados nos autos.

A jurisprudência pátria dos tribunais eleitorais também comungam do

mesmo entendimento:

 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA

FORMULADO PELA COLIGAÇÃO AVANÇA PINDA COM EXPERIÊNCIA.

DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. PARQUET ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA VEICULADA

EM IMPRENSA ESCRITA. CONTEÚDO DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVO.

POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SEUS

COROLÁRIOS NA SEARA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO

JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO REGIONAL EM SEDE

EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

ATACADA. DESPROVIMENTO. 1. A exteriorização de opiniões, por meio da

imprensa escrita, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, faz parte do

processo democrático, não podendo, bem por isso, ser afastada, sob pena

de amesquinhá-lo e, no limite, comprometer a liberdade de expressão,

legitimada e legitimadora do ideário de democracia. 2. In casu, infere-se da

moldura fática delineada no acórdão regional que as notícias veiculadas no jornal

local, "Jornal Pindense", cujo conteúdo encerra crítica a outro candidato, não

desbordam do limite da liberdade de expressão, porquanto encontram-se

ancoradas em indubitável interesse público. 3. O reenquadramento jurídico, que

não se confunde com o reexame do arcabouço fático-probatório, é possível, em

sede extraordinária, por tratar-se de quaestio iuris. 4. Agravo regimental

desprovido. (TSE; RESPE 68579; Relator: LUIZ FUX; Publicação: DJE - Diário de

justiça eletrônico, Tomo 205, Data 25/10/2016, Página 30/31)

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DOS MEIOS DE

COMUNICAÇÃO SOCIAL. JORNAIS ELETRÔNICOS. SITES DA INTERNET.

PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O
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MÉRITO, COM ELE DEVE SER JULGADA. ART. 22, INCISO XIV, DA LEI

COMPLEMENTAR N.º 69/1990. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

POSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ALEGADO ABUSO.

TRATAMENTO DE IMPRENSA ESCRITA. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDENTE.

(…)

Como forma de garantir o direito constitucional de liberdade de expressão,

previsto no art. 220 da Constituição Federal, a imprensa escrita ou jornal

eletrônico podem livremente manifestar opinião e crítica sobre candidato,

partido político ou coligação, bem como publicar reportagens sobre

candidaturas e campanhas eleitorais que desejarem dar maior destaque e

preferência, sem que isso, por si só, implique em tratamento privilegiado ou

velada propaganda eleitoral. Logicamente, não há autorização para abusos

e excessos, que deverão ser punidos na forma do instrumento adequado,

que é a AIJE. Para a caracterização do abuso/uso indevido dos meios de

comunicação para fins de AIJE, deve-se levar em consideração os

seguintes fatores: a divulgação maciça das matérias contendo opinião

favorável ao candidato; a quebra da isonomia entre os candidatos com a

divulgação das matérias; o direito à liberdade de imprensa garantido

constitucionalmente e o caráter privado dos jornais impressos, o que lhe

confere um tratamento diferenciado em relação ao rádio e à televisão. Se as

matérias veiculadas em jornal eletrônico têm cunho jornalístico e

informativo, ou se este veículo assume postura favorável ou desfavorável a

determinado candidato e tais condutas são lícitas, em face da ampla

liberdade de imprensa que lhe é peculiar, não há de se cogitar de abuso de

poder econômico dos representados, até mesmo porque as matérias

postadas nos sítios eletrônicos o foram igualmente repercutidas em tantos

outros veículos de comunicação social do Estado, o que não

consubstancia, de modo algum, o ilícito apontado na petição inicial. Para

que se caracterize o ilícito eleitoral, considerada ainda a maior liberdade

que detém os meios de comunicação em questão, é necessária a presença

de um enaltecimento desproporcional ou a uma desconstrução ilegítima da

imagem do candidato, e não a mera crítica ou veiculação de notícias

atreladas a fatos ocorridos envolvendo pessoa pública, as quais não podem

ser consideradas abusivas. Sendo amplo o direito da imprensa prestar

informações e manifestar opinião quanto a tema que entenda pertinente

veicular, inclusive apoiando abertamente determinado candidato, partido ou

coligação, não há de se suscitar o uso indevido deste veículo, ressalvada,

evidentemente, a possibilidade de apuração de eventual abuso, o qual

somente se verifica quando caracterizado o excesso ou a deturpação de sua

finalidade jornalística precípua, o que entendo não configurado nestes
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autos. Não havendo elementos da participação dos candidatos representados no

conteúdo ou na divulgação das matérias jornalísticas, sendo que a mera

suposição de abuso de poder econômico não é suficiente para essa prova, não

se pode cogitar de responsabilização sob pena de proferir julgamento com base

em mera presunção, o que não pode ser admitido. Se a pretensão dos

representantes comportam relação com o texto normativo, não sendo caso de

abuso do direito de petição ou acesso ao judiciário, direito este garantido

constitucionalmente, não há que se falar em sanção referente à litigância de má-

fé, porquanto não configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 17 do

CPC. Julgada improcedente a AIJE a par da ausência do alegado abuso,

porquanto (I), somente aquele que tenha conhecimento do exato endereço

virtual do sítio eletrônico pode acessar as matérias; restrito o acesso,

limitada a possível influência sobre eleitores, o que inibe e mitiga eventual

gravidade do ato; (II), porque é ampla a liberdade conferida aos veículos de

comunicação social que independem de concessão pública, cabendo a

esses escolher o tema e o conteúdo do que noticiam; (III), porque à

imprensa escrita é deferida, até mesmo, a prerrogativa de apoiar candidato

ou partido, e (IV), porque parece clara a natureza jornalístico-informativa

das manchetes juntadas aos autos. (TRE-MS - AIJE: 94205 MS, Relator:

ROMERO OSME DIAS LOPES, Data de Julgamento: 05/10/2015, Data de

Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 1379, Data 14/10/2015,

Página 04/05)

 

Ante essa ordem de considerações, portanto, verifico a carência de prova

apta para, à luz da jurisprudência, sustentar o decreto condenatório pela prática de

abuso por uso indevido dos meios de comunicação, sendo, por conseguinte, a

pretensão autoral insuscetível de acolhimento.

 

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público

Eleitoral, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos nas ações de n 0600001-

38.2021.6.20.0032; 0600640-90.2020.6.20.0032 e 0600641-75.2020.6.20.0032,

resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Caso haja interposição de recurso, certifique-se quanto à tempestividade e

intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo de 03 (três) dias, remetendo-
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se os autos em seguida para o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com baixa na

distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Areia Branca/RN, data do sistema eletrônico.

 

Thiago Lins Coelho Fonteles

Juiz Eleitoral – 32ª Zona Eleitoral
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