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Procedência: Valença do Piauí/PI (18ª Zona Eleitoral- Valença do Piauí)

Relator: Juiz Antônio Lopes de Oliveira

Assunto: Ação de Investigação Judicial Eleitoral-  Recurso- Cargo- Prefeito- Cargo- Vice-

prefeito-  Abuso-  De  poder  político/Autoridade-  Improcedência-  Pedido  de  reforma de

decisão

Recorrente: Coligação “Nossa união é com o povo”, por seu representante

Recorrido: Maria da Conceição Cunha Dias, Benedito Gomes da Silva e Walfredo de

Carvalho Filho

                                     Excelentíssimo Senhor Relator,

Trata-se de ação de investigação judicial  eleitoral ajuizada pela

Coligação “Nossa união é com o povo”, por seu representante, em desfavor de Maria da

Conceição Cunha Dias e Benedito Gomes da Silva, candidatos eleitos, aos cargos de

prefeito e vice-prefeito, respectivamente, e, ainda, em face de Walfredo Val de Carvalho

Filho, à época, prefeito do Município de Valença do Piauí por abuso de poder político.

Inicial acompanhada de documentos e mídias (fls. 29/87).

Defesas apresentadas pela primeira e segundo investigados (fls.

100/109) e pelo terceiro demandado (fls.111/129).

Termo de audiência,  no  qual  ficou  consignado  pelas  partes  a

desistência da produção de prova testemunhal (fls. 143/275). 

A Coligação investigante requereu a juntada de mídia (fls. 155).

Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela improcedência dos

pedidos (fls.163/167). 
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Alegações finais da investigante (fls. 169/187) e dos investigados

(fls. 189/204).

Sentença pela improcedência dos pedidos (fls. 230/235).

Inconformada,  a  investigante  interpôs  recurso  eleitoral  (fls.

243/261)  requerendo  a  cassação  dos  diplomas  dos  candidatos  eleitos  na  chapa

majoritária pela prática do abuso de poder político e apuração pelo Ministério Público da

conduta praticada pelo investigado Walfredo Val de Carvalho Filho.

Contrarrazões dos dois primeiros investigados (fls. 268/284).

II – Preliminar. Ausência de fundamentação da sentença. Nulidade. Não acolhimen-

to.

De saída, a coligação recorrente sustenta nulidade da sentença

por ausência de adequada fundamentação. Argumenta a falta de enfrentamento da maté-

ria, sobretudo, dos seguintes tópicos: uso da cor verde pelo gestor no site oficial do Muni-

cípio; propaganda que fere o princípio da impessoalidade; uso indiscriminado do símbolo

pessoal da gestão; diversas inaugurações de obras de cores da coligação com menção

do prefeito em redes sociais enaltecendo seu grupo político, bem como distribuição de

quites gestante nas cores do partido por pessoas ligadas ao grupo político.”

Com efeito,“  todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” à luz do art.

93, inciso IX, da Constituição Federal.

Após detida análise do caderno processual  é possível  concluir

que a preliminar em tela não merece acolhimento. 

 Isso porque a sentença encontra-se devidamente fundamentada.

Ocorre que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos

no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada

pelo julgador, técnica da “fundamentação suficiente” expressa no art. 489, inciso IV, do

CPC.

Com essas considerações, afasto a presente preliminar.
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III- Mérito – Abuso de poder político- Configuração.

A Constituição Federal albergou em seu art. 14, § 9º a seguinte

garantia: “ Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os pra-

zos de sua cessação,  a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade

para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normali-

dade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abu-

so do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

”(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994).

O art. 22, da LC 64/90, em atenção à prescrição supracitada, dis-

ciplinou que: “Qualquer partido político, 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 judici-

al para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autori-

dade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de

candidato ou de partido político.”

Na lição  de José Jairo  Gomes (Direito  Eleitoral,  9ª  Ed.  2013):

“Destarte,   a expressão abuso de poder   deve ser interpretada como a concretização de

ações- ou omissões- com vistas a influenciar ou determinar opções e comportamentos

alheios;  tais ações denotam mau uso de recursos detidos, controlados pelo beneficiário

ou a ele disponibilizados. As condutas levadas a cabo não são razoáveis nem normais à

vista do contexto em que ocorrem,   revelando existir exorbitância, desbordamento ou

excesso por parte do agente.”

Feitas essas considerações, enveredo pelo mérito.

III.1. Pinturas de prédios públicos com a cor da Coligação “UM NOVO TEMPO”.

A decisão recorrida julgou os pedidos da presente ação de inves-

tigação judicial eleitoral, por abuso de poder político, improcedentes. 

Extrai-se da sentença: “para ser acolhido pedido de cassação de

registro, diploma e mandato em ações dessa natureza, assim como a suspensão dos di-

reitos políticos é necessário que esteja claro o abuso do poder econômico ou do poder 
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de autoridade, assim como a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação

social, em benefício de candidaturas. O que não restou inconteste nos autos.”

Ao revés da linha de raciocínio acima, as provas, em anexo, de-

monstram, de forma clara, o abuso de poder político perpetrado pelos investigados e con-

substanciado, em uma de suas nuances, na pintura - de forma maciça - na cor verde, dos

prédios públicos pelo prefeito, à época, em evidente benefício dos candidatos pertencen-

tes à Coligação “UM NOVO TEMPO”, em especial, os ora recorridos.

As fotografias de fls. 32/61 ratificam a pintura dos prédios públi-

cos da cidade de Valença na cor verde durante o período eleitoral. 

Todavia, com o fim de afastar o liame entre a cor aplicada nos

prédios integrantes da administração municipal e a cor usada na campanha, os deman-

dados afirmam que a escolha do verde pela coligação foi feita em virtude de circunstân-

cias políticas (a cor azul refere-se ao candidato Getúlio; a cor amarela ao candidato Val-

fredo e a cor vermelha à candidata Liduína). 

Ora, esse argumento não é capaz de afastar o ilícito. Isso porque,

independentemente das cores escolhidas pelas demais coligações, o que se observa é

uma ação sincronizada, durante o período eleitoral,  do prefeito que, pertencendo a

partido integrante da coligação dos candidatos, ora investigados, usa o patrimônio públi-

co,  praticando desvio de finalidade ao pintar de verde se não todos, a grande maioria

dos prédios públicos do Município de Valença do Piauí e da coligação dos candidatos

investigados (que escolheram a mesma cor para a campanha eleitoral),  enfatizando,

dessa forma, a ideia de continuidade/permanência de representatividade. 

Isso subtrai a liberdade dos eleitores que não devem estar atrela-

dos a qualquer imposição, seja expressa seja por meios dissimulados, sobretudo, de gru-

pos políticos que defendem interesses próprios em detrimento do bem comum e efetivo

cumprimento das normas constitucionais.

Por outro lado, os recorridos na tentativa de, mais uma vez, des-

constituir o ilícito, sustentam, em contrarrazões, que “a candidata sequer fazia parte da

Administração Municipal de Valença, não possuindo influência sobre as cores dos pré-

dios públicos.” Decerto, o fato de não ocupar um cargo durante a gestão, por si só, não a

isenta de responsabilidade.
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Nesse trilhar ressalto, em sede de abuso de poder, ser pacífico o

entendimento de que para a configuração do ilícito, a lei não exige a anuência do can-

didato quanto à prática abusiva, mas somente a comprovação dos benefícios por

ele auferidos. Assim, o TSE tem decidido:

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ação de investigação

judicial eleitoral. 

 1. Nos termos do art. 22, XIV, da LC n° 64/90, a condenação do

candidato  pela  prática  de  abuso  de  poder  prescinde  da

demonstração  de  sua  responsabilidade  ou  anuência  em

relação à conduta abusiva,  sendo suficiente a comprovação

de que ele tenha auferido benefícios em razão da prática do

ilícito. Precedentes. 

 2.  A alteração da conclusão do Tribunal de origem, de que há

provas suficientes nos autos que demonstram o benefício eleitoral

auferido  pela  agravante  e  a  gravidade  da  conduta  ilícita,

demandaria  o reexame de provas,  vedado em sede de recurso

especial (Súmulas 7/STJ e 279/STF). 

 Agravo regimental a que se nega provimento. 

(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 31540, Acórdão

de  18/09/2014,  Relator(a)  Min.  HENRIQUE  NEVES  DA SILVA,

Publicação:  DJE -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo 179,  Data

24/9/2014, Página 65)

Lado outro,  os dois  primeiros  investigados embasam a defesa

pontuando que a pintura de verde dos prédios públicos teve seu início em 2013, muito

antes do pleito, a fim de atender decisão judicial que determinava ao gestor (Walfredo)

que se abstivesse de realizar pinturas em prédios públicos na cor amarela e que retirasse

a referida cor dos prédios, tendo a partir desse momento passado a realizar a pintura de

verde, por ser uma das cores da bandeira do Município.

A alegativa não se sustenta. O que podemos extrair das provas é

a prática do mencionado abuso de forma reiterada, durante os pleitos eleitorais,

por parte dos recorridos. 
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O documento de fls. 126 (Ofício nº 91/2012 da Promotoria de Va-

lença), anexado pelos próprios investigados, afasta qualquer dúvida acerca da malfazeja

praxe. Senão vejamos.

Depreende-se  do  mencionado  ofício  que,  durante  as  eleições

2012, foi ajuizada representação eleitoral com pedido de liminar em face, dentre outros

representados, de Walfredo Val de Carvalho Filho, gestor investigado na presente ação,

tendo por objeto a pintura do muro de prédios públicos na cor amarela. Vê-se, dessa ma-

neira, a perpetuação de um ilícito, qual seja usufruir, à margem da lei, de valores públicos

para se beneficiar politicamente. 

Ainda nesse contexto, é necessário destacar que ao contrário do

que afirmam os recorridos, a pintura dos prédios de verde não ocorreu a partir de 2013,

pois é possível verificar no ofício expedido pelo Ministério Público Eleitoral a determina-

ção para a pintura dos prédios “nas cores azul, verde e amarelo, uniformemente dis-

tribuídas, conforme acordado em 30 de julho de 2012”.

Assim, em relação à pintura dos prédios públicos de Valença do

Piauí, é possível vislumbrar uma concatenação de argumentos e provas, de forma a re-

sultar, indubitavelmente, na prática de abuso de poder político.

III.2. Abuso de poder político. Inauguração de obras. Programas sociais.

A recorrente alicerça seu pleito, outrossim, na prática de abuso de

poder político consumado por meio de inúmeras inaugurações de prédios públicos muni-

cipais e realização de programas sociais.  

 Em primeiro lugar, é de conhecimento público e notório que o

prefeito Walfredo Val de Carvalho Filho, ora investigado, apoiou politicamente, à época

das eleições 2016, os candidatos Maria da Conceição Cunha Dias e Benedito Gomes da

Silva. As matérias divulgadas por meio da rede mundial de computadores demonstram

esse fato.

Em que pese a legitimidade dos prefeitos apoiarem candidatos

nas eleições, exorbita a moralidade o fato de disporem dos bens públicos para implemen-

tar esse desiderato. Os documentos de fls. 69/72 e 75/81 esclarecem o modo como se

operacionalizou o ilícito.
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Extraem-se de publicações realizadas por Walfredo, em sua pági-

na no facebook, várias inaugurações de prédios públicos (sempre na cor verde), no mês

de setembro/2016, destacando o trabalho de seu grupo político. Em algumas publica-

ções, atrela claramente as obras à candidatura dos investigados:

“Inauguramos ontem o ginásio esportivo do Bairro Morada Nova,

muito bom ver a alegria dos nossos amigos daquele bairro. Para-

béns  a  todos  por  esse  belíssimo  presente.” (19/09/2016).

Pág.70.

“Enquanto  nossos  adversários  dizem  que  agente  não  fez

nada nos vamos inaugurando obras e mais obras. Nos próxi-

mos dias será a vez do Morada Nova que mais uma vez vai rece-

ber uma bela obra. Um ginasio esportivo. Ainda em setembro en-

tregaremos o posto de saude de Palmeirinha e uma quadra de

esportes na mesma localidade. To prometendo não estamos é en-

tregando obras em quase todos os bairros e localidades.  Como

disse na última reunião do 36 queria muito que cada prefeito

que me antecedeu tivesse feito em 3 anos um terço do que

nós fizemos que Valença teria outra realidade.” (06/09/2016).

Pág. 71.

Obra pública não é presente, pois financiada com capital pú-

blico e não deve ser utilizada como meio de promoção pessoal, tampouco, para be-

neficiar políticos em campanha eleitoral.

Assevero que os investigados atuaram em várias frentes. As foto-

grafias de fls. 75/81 mostram a utilização de programas sociais, às vésperas da eleição,

sempre evidenciando a cor dos candidatos investigados (40 Kits distribuídos para

as gestantes embalados em sacos de EVA verde). 

É patente a associação do evento e trabalho desenvolvido à cam-

panha eleitoral. Pontuo, ainda, a ampla divulgação do fato em redes sociais por apoiado-

res políticos. Segue o texto publicado:

“O projeto SER GESTANTE nesta quinta feira dia 15 de setem-

bro de 2016 foi realizado a entrega de 40 kits para as futuras 
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mamães que participaram do Projeto incluindo a zona urbana

e rural do município de Valença do Piauí.”

As provas acostadas ressaltam que efetivamente houve a utiliza-

ção do aparato estatal em benefício dos investigados perfazendo, dessarte, o abuso de

poder político. Segundo o TSE “o abuso do poder político ocorre quando agentes pú-

blicos se valem da condição funcional para beneficiar candidaturas (desvio de fina-

lidade), violando a normalidade e a legitimidade das eleições.”(Ac. de 27.4.2010 no AgR-

REspe nº 36.357, rel. Min. Aldir Passarinho Junior)  .

IV- Benefício político dos investigados.

Com  efeito,  para  a  condenação  de  candidato  pela  prática  de

abuso de poder, nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/90, é suficiente a comprovação

de que ele tenha auferido benefícios em razão da prática do ilícito.

No presente caso, o benefício dos investigados é evidente. 

Isso porque a pintura de todos os prédios públicos com a cor

representativa da campanha dos recorridos sugestiona o eleitor em razão do impacto

visual, colocando-os em evidência em relação aos demais candidatos, considerando

se tratar de cidade do interior do Estado do Piauí.

 

 Demais  disso,  referida  ação  relaciona  a  permanência  do

serviço  público  à  escolha  dos  investigados.  Podemos  concluir,  ainda,  que  as

inúmeras inaugurações realizadas pelo prefeito,  às vésperas da eleição, sempre

atrelando  e  enaltecendo  o  trabalho  do  seu  grupo  político,  somadas  à  ampla

divulgação em redes sociais, lança os ora recorridos à frente na disputa eleitoral. 

O  benefício  se  perfez,  outrossim,  na  implementação  de

programas sociais, às vésperas da eleição, com distribuição de kits para eleitores em

imensos sacos, sempre na cor verde. 

Não se trata de simples apoio político ou coincidência de cores,

conforme  abundante  jurisprudência  inserta  na  sentença,  mas  de  colocar  os  cofres

públicos  a  serviço  de  candidaturas  ferindo,  em  sua  integralidade,  o  princípio  de

moralidade.
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 Segundo  o  STF,  “A atividade  estatal,  qualquer  que seja  o

domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à 

observância  de  parâmetros  ético-jurídicos  que  se  refletem  na  consagração

constitucional  do  princípio  da  moralidade  administrativa.  Esse  postulado

fundamental,  que  rege  a  atuação  do  Poder  Público,  confere  substância  e  dá

expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva

do  Estado.  O  princípio  constitucional  da  moralidade  administrativa,  ao  impor

limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos

os atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o

comportamento dos agentes e órgãos governamentais.” (STF, ADI 2661, Rel. Min.

Celso de Mello, DJ 23.08.2002).

V- Gravidade da conduta

Passo à análise da gravidade da conduta. 

A  Lei  Complementar  nº  135  de  4/06/2010  introduziu  no

ordenamento jurídico novo paradigma de configuração dos abusos a que se refere

o caput do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Decerto, dispõe o inciso XVI do

mencionado dispositivo legal que, para a configuração do ato abusivo, não será

considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a

gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

Pois  bem.  O ilícito  em comento é  grave.  A uma,  em razão do

descumprimento da norma constitucional (princípio da moralidade) que, por si só, ostenta

a gravidade requerida; a duas, a prática reiterada da conduta nas eleições 2012 e 2016

pelo terceiro investigado;  a três, as inúmeras inaugurações às vésperas da eleição e,

ainda, a ampla divulgação em redes sociais desses fatos atingindo muitos eleitores da

citada urbe.

Logo, o abuso praticado, no caso em tela, é hábil a comprometer a

normalidade e legitimidade das eleições, bens jurídicos protegidos pela presente ação,

sendo desnecessária a alteração do resultado do pleito. Nesse sentido, entende o TSE:

ELEIÇÕES  2012.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. APOIO POLÍTICO. 



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí

NEGOCIAÇÃO.  CANDIDATOS.  ABUSO  DE  PODER

ECONÔMICO.  CONFIGURAÇÃO.  REGISTRO.  CASSAÇÃO.

INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

 1.  A oferta de valores a candidato, com intuito de comprar-lhe a

candidatura, configura a prática de abuso do poder econômico. 

 2.  A aferição da gravidade, para fins da caracterização do

abuso de poder, deve levar em conta as circunstâncias do fato

em si, não se prendendo a eventuais implicações no pleito,

muito embora tais implicações, quando existentes, reforcem a

natureza grave do ato.

 3.  A negociação de candidaturas envolvendo pecúnia, sobretudo

quando  já  deflagradas  as  campanhas,  consubstancia  conduta

grave,  pois  exorbita  do  comportamento  esperado  daquele  que

disputa  um  mandato  eletivo,  e  que  deveria  fazê-lo  de  forma

equilibrada em relação aos demais concorrentes.

 4.  Recurso desprovido.

(Recurso  Especial  Eleitoral  nº  19847,  Acórdão  de  03/02/2015,

Relator(a)  Min.  LUCIANA  CHRISTINA  GUIMARÃES  LÓSSIO,

Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo  42,  Data

04/03/2015, Página 219/220)

Portanto,  evidenciada  a  prática  de  abuso  de  poder  político,  no

contexto  da  campanha  dos  investigados  e,  outrossim,  a  gravidade  da  conduta

perpetrada, adequada se mostra a aplicação das penas previstas no art. 22, inciso XIV,

da LC Nº 64/90, posto que se revelam plenamente proporcionais à gravidade dos ilícitos.

VI

Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo

conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Teresina, 25 de maio de 2017.

Israel Gonçalves Santos Silva

Procurador Regional Eleitoral


