
PROCESSO  Nº 04900033342012
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: JOSÉ CARLOS BARRETO DE ARAUJO

SENTENÇA

Trata-se  de   representação  (rectius:  ação  eleitoral)  proposta  pelo
Ministério Público Eleitoral em face do candidato José Carlos Barreto de Araújo, que
postula a reeleição para o cargo de vereador nas eleições gerais municipais de 2012,
porque o representado teria praticado conduta vedada pelo art. 73 da Lei nº 9.504/97,
porquanto  na  condição  de  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de  Presidente
Kennedy cedeu veículo  público e  servidor  público para  transportar  eleitor  para  a
Cidade  de  Bom Jesus  do Itabapoana  para  receber  atendimento  médico,  pelo  que
postulou a aplicação de multa e cassação do registro da candidatura ou do diploma.

A inicial  veio  instruída  com os  elementos  contidos  em procedimento
instaurado no âmbito do Ministério Público Eleitoral e após regular “intimação”, veio
aos autos defesa escrita (fls. 78/84) e em seguida foi realizada audiência de instrução,
quando se ouviu o representado e as testemunhas arroladas (fls. 93/98).

Encerrada a instrução, foram apresentados alegações finais em forma de
memorias, quando o Ministério Público Eleitoral (fls. 100/111) reiterou os pedidos
formulados  na  inicial  e  o  representado  (fls.  115/139)  postulou  fossem  julgados
improcedentes os pedidos ao argumento de que não haveria prova para sustentar a
pretensão  formulada  pelo  autor  da  representação  e,  alternativamente,  em caso  de
procedência,  fosse  observado  o  princípio  da  proporcionalidade,  na  fixação  de
eventual sanção. 

Eis, em breve síntese, o relatório. Passo a fundamentar e a decidir.   

Inicialmente registra-se que a instrução da ação se deu de forma regular,
com  observância  do  devido  processo  legal,  pelo  que  passa-se  a  enfrentar  a
postulação, à luz do Direito e das provas produzidas. 

Nesse sentido, observa-se que a chamada “Lei das Eleições” -  Lei nº



9.504;97,  impões  várias vedações de condutas aos agentes públicos,  com vista a
garantir a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral, ou seja, se impõe ao
servidor público um não fazer a fim de evitar, sobretudo, a utilização da “maquina
administrativa” para fins eleitorais e segundo dispõe o Art. 73 da Norma em questão,
são   proibidas  aos  agentes  públicos,  servidores  ou  não,  as  seguintes  condutas
tendentes  a  afetar  a  igualdade  de  oportunidades  entre  candidatos  nos  pleitos
eleitorais:  ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União,
dos Estados,  do Distrito  Federal,  dos Territórios  e  dos  Municípios,  ressalvada a
realização de convenção partidária. 

Aduz  ainda   a  norma  que  a  prática  de  condutas  vedadas,  acarreta  a
suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeita os responsáveis a
multa  (§  4º) e ainda se aplica ao candidato beneficiado,  agente público ou não a
cassação do registro ou do diploma (§ 5º).

Nesse sentido, registra-se que o fato imputado resta  incontroverso nos
autos, pois em momento algum o representado negou que na condição de Presidente
da Câmara de Vereadores tivesse cedido o veículo público, com motorista, a parentes
de servidor para que recebessem tratamento médico em Cidade que fica a 106 km da
sede do Município. 

Aliás, o motorista que levou o particular até Bom Jesus do Itabapoana,
confirmou  perante  o  Ministério  Público  (fls.  35/38)  que  fez  pedido  verbal  ao
Presidente  da Câmara,  ora representado, para que o irmão dele fosse submetido a
endoscopia em clínica naquela Cidade.

Por outro  lado,  a presença  do veículo  da Câmara naquela  Cidade  foi
registrada por fotografia e há nos autos, inclusive,  prova de que a Câmara, depois
que o fato foi notificado para a Justiça Eleitoral, tratou de formalizar o requerido do
particular,  pois  até então nada  havia  sido registrado e esta  circunstância  pode ser
extraída das declarações prestadas pela servidora Sheyla Bahiense Mussi (fls. 49) e
das declarações da própria assessora da Câmara (fls. 56/57) que não soube explicar os
equívocos de datas,  registros,  protocolos e apresentação de documentação, mesmo
diante  de  certidão lançada  nos  autos do “procedimento instaurado” no âmbito  do
Poder Legislativo Municipal. 



Esta  postura  do  Presidente  da  Câmara  e  dos  próprios  servidores,
incluindo  aí  a  Assessora  Jurídica,  muito  embora  não  seja  relevante  para  a
comprovação do fato, é importante ser registrada, pois demonstra a preocupação e o
empenho dos agentes em dar aparência de legalidade ao ato, sobretudo o registro do
ato,  isso somente depois que a presença do veículo oficial foi percebida em Bom
Jesus do Itabapoana, fotografado e feita a comunicação a Justiça Eleitoral, porque até
então, não havia registro algum, porque, tal com o próprio motorista afirmou perante
o Ministério Público, o pedido e a autorização do uso foram verbais.

De outra sorte, diante da incontrovérsia do fato, não negado, inclusive,
pelo representado em Juízo (fls. 95/96), tanto ele, como a própria Assessora Jurídica
da Câmara (fls. 56/57) revelaram que tudo seria uma plano arquitetado pela oposição
para atrapalhar a reeleição do Presidente  da Câmara,  circunstância que não restou
comprovada em momento algum, até porque o próprio representado alega que agiu
com  a  crença  de  que  estava  agindo  nos  termos  da  Lei  porque  teria  recebido
orientação de Promotor de Justiça que passou pela Comarca no passado de que seria
lícito  a  Câmara  transportar  doentes  para  outros  centros  urbanos  para  receber
antedimento médico. 

Ora, se o representado defende a legalidade do seu ato, por que então
procurar atribuir má-fé à oposição? Desse modo, não tem sentido algum sustentar a
legalidade do ato e ao mesmo tempo, se colocar na condição de vítima de dolo alheio,
pois se o ato fosse legal não haveria como oposição, inimigo, enfim, quem quer que
seja, tirar proveito algum disso.

Noutro  giro,  não  se  pode  perder  de  vista  de  que  o  veículo  não  era
adequado  para  o  transporte  de  paciente,  não  havia  urgência,  não  se  procurou
atendimento na rede municipal e não se solicitou ambulância ou qualquer outro tipo
de atendimento regular ou não se denunciou, inclusive perante o Ministério Público, a
falta de antedimento e se levou paciente para fazer exame de rotina em clinica que
fica em Cidade distante a 106 KM de Presidente Kennedy, ou seja, não se pode nem
mesmo alegar  inexibilidade  de  conduta  diversa ou mesmo estado de  necessidade,
porque  a  situação  não  justificaria  a  ofensa  aos  princípios  norteadores  da
Administração Pública, sobretudo em período pré-eleitoral. 

Desse modo, não se tem dúvida de que o ato do  Presidente da Câmara,



ao  ceder  veículo  público  para  fins  particular,  divorciado  completamente  de  sua
função administrativa, configurou prática de conduta vedada, até porque é candiado à
reeleição, e tal conduta tende a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais, nos termos do que dispõe o art. 73, I da Lei nº 9.504/97.

Representação. Conduta vedada. Uso de bens móveis.
1. É cabível recurso ordinário quando o feito versar matéria que possa
ensejar cassação de registro ou de diploma estadual ou federal, tenha
sido, ou não, reconhecida a procedência do pedido.
 2. A cessão ou uso de bens móveis ou imóveis, ainda que dissociada
de  sua  finalidade  específica,  pode  configurar  a  conduta  vedada
prevista no inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, se comprovada a
utilização em benefício de candidato, partido ou coligação.
 3. Para a incidência do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não se
faz necessário que a conduta tenha ocorrido durante os três meses que
antecedem o pleito. Recurso ordinário não provido.(Recurso Especial
Eleitoral  nº  93887,  Acórdão  de  25/08/2011,  Relator(a)  Min.
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, Data 16/09/2011, Página 36 )

Destarte,  JULGO  PROCEDENTE  A  REPRESENTAÇÃO  PELA
PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA formulada pelo Ministério Público, com base
no artigo 73, § 4º, c/c art. 78 da Lei nº 9.504/97 e 50, § 4º da Resolução do TSE nº 23.
370, de 13 de dezembro de 2011, pelo que aplico a sanção de multa ao candidato
JOSÉ CARLOS BARRETO DE ARAÚJO  no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais),  bem como  aplico  a  sanção  da  cassação  do  registro  de  candidatura do
representado, na forma do artigo 73, § 5º da Lei nº 9.507/95, sem prejuízo da multa
acima aplicada, eis que é proporcional e condizente com a gravidade da conduta e a
magnitude da lesão ao bem jurídico tutelado (igualdade no pleito).  

Publique-se, registre-se e intimem-se na forma da legislação própria.

Presidente Kennedy, 28 de setembro de 2012.

Ronaldo Domingues de Almeida
Juiz Eleitoral 




