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SENTENÇA

 
 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Raphael Sousa Martins e PODEMOS – Nova
Módica/MG – Municipal em face de Walter Júnior Ladeia Borborema e Jesus Inácio Ramos, todos qualificados
nos autos.
Afirmam que os investigados, eleitos para o cargo de prefeito e vice-prefeito de Nova Módica/MG, nas eleições
municipais de 2020, praticaram abuso de poder econômico, por meio de transporte ilegal de eleitores e compra
de votos, bem como abuso de poder político em razão de promessa de distribuição de lotes e ameaças a
eleitores que já tinham sido contemplados com a doação, mas que não demonstrassem o apoio a eles no pleito.
Informam a desproporcionalidade entre o número da população do Município de Nova Módica/MG, qual seja,
3579, conforme dados do IBGE, e o número de eleitores, qual seja, 3336, conforme dados do TSE.
Sustentam que, mesmo que as normas aplicáveis ao caso não exijam mais o requisito da potencialidade de a
conduta afetar o resultado das eleições para que se caracterize o abuso de poder, é possível verificar que os
fatos e as provas juntadas nos autos demonstram que o resultado das eleições foi afetado.
Pediram, ao final, a procedência do pedido para que seja cassado o registro e/ou diploma dos candidatos e
ainda, a aplicação de multa proporcional a cada ilícito praticado, bem como a aplicação da sanção de
inelegibilidade de 08 (oito) anos.
Requereram a produção de prova documental, depoimento pessoal dos representados e oitiva de testemunhas.
Citados (ID 70169099 e ID 70178303) os requeridos apresentaram defesa em ID 74021095, alegando,
preliminarmente a nulidade das citações, por descumprimento da norma do artigo 22, I, “a” da LC 64/90. No
mérito aduzem que os requerentes apresentaram provas ilícitas por meio de gravação ambiental sem prévia
autorização judicial; que os vídeos gravados estão fora do contexto dos diálogos, estes que foram travados por
falas de mera disputa política entre rivais; que as demais provas derivadas da gravação ambiental são ilícitas;
que os áudios juntados não possuem interlocução com os investigados; que os fatos narrados na inicial são
mentirosos, consistindo em uma “armação” do grupo político dos requerentes, com o objetivo de subverter a
vontade do sufrágio popular; que é fantasiosa a alegação de promessa de distribuição de lotes e ameaça a
eleitores; que os fatos em questão não apresentam repercussão suficiente na normalidade e legitimidade das
eleições. Ao final, requereram a decretação de nulidade das citações, com repetição dos atos, a instauração de
incidente de falsidade, com realização de perícia nas mídias contendo a suposta gravação ambiental, a
intimação dos requerentes para reduzirem para seis o número de testemunhas arroladas na inicial e a produção
de prova testemunhal. Pediram a improcedência dos pedidos.
Intimado, o Ministério Público se manifestou em ID 74527551, requerendo a intimação da parte requerente para
reduzir o número de testemunhas arroladas.
Em decisão de ID 75025319, a preliminar de nulidade de citação foi rejeitada por este Juízo; foram
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estabelecidas as questões de fato e de direito; deferidos os meios de prova documental e testemunhal
requeridos; postergada a análise de requerimento de produção de prova pericial sobre as mídias apresentadas
com a inicial; indeferidos requerimentos específicos de depoimento pessoal dos representados e certificação de
dados de eleitores que transferiram os títulos para Nova Módica/MG (fundamentos na decisão ID 75025319);
determinada diligência junto à Prefeitura de Nova Módica/MG esta que em resposta, apresentou ofício de n.º
06/2021 informando ausência de Lei ou Decreto Municipal de autorização de doação de lotes/terrenos
mencionados na petição inicial (ID 76560725); designada audiência de instrução e julgamento.
Adequado o rol de testemunhas pelos investigantes (petição de ID 76040599), foram ouvidas 5 (cinco)
testemunhas em audiência (termo em ID 77535803), sendo as declarações colhidas por sistema de captura
audiovisual.
Em decisão de ID 78893936 foi indeferido o requerimento de instauração de incidente de falsidade (prova
pericial anteriormente requerida pelos investigados) e de oitiva de pessoa mencionada em depoimento de
testemunha anteriormente ouvida em juízo.
Em alegações finais, as partes ratificaram suas pretensões e fundamentações, renovando, os investigados, a
contradita das testemunhas ouvidas em audiência, por considerá-las suspeitas.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência do pedido, reconhecendo a existência do abuso do
poder econômico.
O presente feito foi apensado aos autos do processo n. 0600802-59.2020.6.13.0136, este que trata-se de uma
AIME, por guardar semelhança entre as partes, causa de pedir e pedidos.
É o relatório.
DECIDO
Não há preliminares a serem decididas neste momento, inclusive já analisada e decidida a questão levantada
em sede de alegações finais pelos investigados, que novamente sustentaram a suspeição das testemunhas
ouvidas em juízo, ou seja, verificada a ocorrência da preclusão neste ponto, pois julgada a contradita em
audiência de instrução e julgamento.
Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.
O processo encontra-se devidamente instruído.
Desta forma, passo à análise do mérito.
Inicialmente, antes de se analisar e decidir sobre cada questão posta a este juízo, é preciso destacar que
doutrina e jurisprudência envidam esforços para conceituar o que é abuso de poder no âmbito do direito
eleitoral, e mais especificamente, abuso de poder político e econômico.
Neste sentido, apresento a seguir os conceitos da doutrina pátria mais balizada sobre o assunto:

 
No Direito Eleitoral, por abuso de poder compreende-se o mau uso de direito, situação ou posição jurídico-
social com vistas a se exercer indevida e ilegítima influência em processo eleitoral. Isso ocorre seja em razão
do cerceamento de eleitores em sua fundamental liberdade política, seja em razão da manipulação de suas
consciências políticas ou indução de suas escolhas em direção a determinado candidato ou partido político. (…)
Destarte, a expressão abuso de poder econômico deve ser compreendida como a realização de ações (ativas
ou omissivas) que consubstanciem mau uso de recurso, estrutura, situação jurídica ou direito patrimoniais em
proveito ou detrimento de candidaturas. A finalidade do agente é influenciar a formação da vontade política dos
cidadãos, condicionando o sentido do voto, e assim interferir em seus comportamentos quando do exercício do
sufrágio. (…) O abuso de poder político pode ser considerado uma forma de abuso de poder de autoridade,
pois ocorre na esfera público-estatal sendo praticado por autoridade pública. Consubstancia-se no
desvirtuamento de ações ou atividades desenvolvidas por agentes públicos no exercício de suas funções. A
função pública ou a atividade da Administração estatal é desviada de seu fim jurídico-constitucional com vistas
a condicionar o sentido do voto e influenciar o comportamento eleitoral de cidadãos. (Direito eleitoral / José
Jairo Gomes. - 16. ed. - [2. Reimpr.] - São Paulo: Atlas, 2020. págs. 729, 734 e738)

 
Conclui-se, portanto, que qualquer espécie de abuso na seara eleitoral possui escopo ilícito de influenciar o
ânimo dos eleitores, a fim de que estes, por meio do voto, possam ao final escolher determinado candidato na
corrida eleitoral.
Portanto, verificando-se a utilização de tais meios macula-se a lisura das eleições, pois, ao fim, a vontade do
eleitor pode não representar o resultado apurado dos votos depositados nas urnas.
Realizada esta breve introdução, passo à análise de cada questão.
Do abuso de poder econômico
Os requerentes afirmam que os investigados, eleitos para o cargo de prefeito e vice-prefeito de Nova
Módica/MG, nas eleições municipais de 2020, praticaram abuso de poder econômico, por meio de transporte
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ilegal de eleitores e compra de votos.
Em sua defesa, os investigados sustentam que tal abuso não ocorreu, bem como tentam atribuir ilicitude às
provas produzidas nos autos.
No que diz respeito ao vídeo juntado, de forma fracionada, nos IDs 53908563, 53908564 e 53908565, os quais
demonstram uma gravação ambiental em que o segundo representado, Sr. Jesus Inácio Ramos, detalha para
algumas pessoas a realização do transporte ilícito de eleitores, verifico que não se trata de prova ilícita.
Isto porque se trata de gravação ambiental realizada em local público, conversa estabelecida em uma calçada e
via pública ao lado de um estabelecimento comercial do município de Nova Módica/MG.
A gravação em questão foi realizada por um dos interlocutores do diálogo, Sr. Cleverton Melo, o qual, inclusive,
foi ouvido como testemunha em juízo (confirmando todas as narrativas apresentadas na petição inicial quanto a
este ponto). Percebe-se pelo próprio conteúdo da mídia juntada nos autos as características do local e natureza
do diálogo estabelecido.
Em que pese os investigados sustentarem que a jurisprudência pátria inclina-se no sentido da ilicitude de tais
provas obtidas por este meio em análise (captação ambiental de sons e imagens), é necessário destacar que
houve uma mudança progressiva sobre o tratamento dispensado para tal matéria.
Destaco os seguintes apontamentos doutrinários.

 
Sempre que a captação de imagens e sons for realizada em ambiente público ou cujo acesso é franqueado ao
público, lícita será a prova assim obtida. Isso porque em espaço público não há que se falar em proteção da
privacidade nem da intimidade. Problemas surgem quando se tratar de ambiente privado, de acesso reservado
ou privativo, pois aí pode haver violação à privacidade e à intimidade das pessoas. (Direito eleitoral / José Jairo
Gomes. - 16. ed. - [2. Reimpr.] - São Paulo: Atlas, 2020. págs. 913 e 914)

 
Neste sentido apresento também julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal Superior Eleitoral.

 
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS . ESCUTA
AMBIENTAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO INTERLOCUTOR. LICITUDE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.937 QO-RG, Rel. Min. CEZAR
PELUSO, DJe de 18/12/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 237), decidiu pela validade da
prova produzida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STF – RHC n. 125.319 AgR/CE – 2ª T. Rel. Min. Teori Zavascki – DJe 39,
02/03/2015).

 
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. Penal e processo penal. CRIME ELEITORAL. Falsidade ideológica eleitoraL.
Competência do STJ. Desmembramento do processo. Acusado com prerrogativa de foro. Possibilidade.

Mudança na capitulação legal do fato descrito na denúncia, sem alteração da conduta fática imputada ao réu.
Pedido formulado pelo ministério público antes do recebimento da denúncia. Viabilidade. Inépcia da denúncia

não configurada. Justa causa demonstrada. gravação ambiental por um dos interlocutores. LICITUDE. Conduta
típica. Denúncia recebida.(...)5. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos

interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro. Precedente do STF decidido em repercussão geral (RE
583.937, Rel. Ministro CEZAR PELUSO). (STJ – Ap n. 693/PA – Corte Especial – Rel. Min. Raul Araújo – DJe

04/08/2015)

 
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
REFORMA, EM PARTE, PELO TRIBUNAL A QUO. OFERTA DE BENS EM TROCA DE VOTO. OMISSÃO NO
JULGADO. AFRONTA AO ART. 275 DO CE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PRINT DE CONVERSAS EM APLICATIVO DE CELULAR. WHATSAPP. PROVA
ROBUSTA PARA CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
2. Para os feitos relativos ao pleito de 2016, deve ser admitida, como regra, a licitude da gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente
público ou privado, avaliando-se, com cautela, caso a caso, a prova obtida mediante gravações ambientais, de
modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetem a lisura e a legitimidade das eleições.
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(…) (TSE – REspe n. 45.502/PR – DJe, t. 98, 27/05/2019, p. 38-39).

 
Assim, tratada a matéria no âmbito criminal pelo STF e pelo STJ, o TSE passou a adotar o mesmo
entendimento na seara eleitoral.
Portanto, não somente lícita é a gravação em análise como também moralmente aceita e válida, ao contrário do
que sustenta a defesa dos investigados, pois, ao fim, travado o diálogo em local público, capturado em imagem
e som por um dos seus interlocutores, nítido o interesse público do seu conteúdo, considerando que o próprio
assunto em si traz à tona o expediente adotado pelos réus para a captação ilegal de votos nas eleições
municipais de 2020, no âmbito do município de Nova Módica/MG.
Consequentemente, não somente o vídeo em questão trata-se de prova lícita, como também lícitas são todas
as provas derivadas dela, em especial a testemunhal, que relata em específico a forma e o conteúdo do diálogo
estabelecido entre o segundo investigado e cidadãos do município de Nova Módica/MG.
Ultrapassada a questão da licitude da prova, verifico que os fatos apresentados na inicial, que dizem respeito
ao abuso do poder econômico, foram cabalmente comprovados por farta prova apresentada em juízo
(documental e testemunhal).
Extrai-se do vídeo juntado, de forma fracionada, nos IDs 53908563, 53908564 e 53908565, que o segundo
representado, Sr. Jesus Inácio Ramos, detalha para algumas pessoas a realização do transporte ilícito de
eleitores no dia das eleições municipais de 2020, no município de Nova Módica/MG.
Tal investigado apresenta, com riqueza de detalhes, indicando forma, meio, local, horário, dentre outros
aspectos, como era realizado o transporte ilícito de eleitores na data supramencionada, principalmente
daqueles que residem fora do município. A partir de 1:27, do vídeo de ID 53908563, os interlocutores começam
a debater sobre o transporte destes eleitores, momento em que o segundo investigado confirmou que houve
fretamento de 04 (quatro) ônibus para transporte de eleitores, ao preço de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada,
bem como a contratação de vans e veículos que destinavam ao desembarque de eleitores no Posto Bicho
Grosso, que dali eram transportados para o município de Nova Módica/MG.
Analisando o tom da conversa, o comportamento dos interlocutores, bem como as próprias expressões verbais
e corporais destes, conclui-se que de forma alguma tratava-se de um mero diálogo em tom fantasioso e jocoso,
travado entre eleitores rivais, como pretende emplacar a tese defendida pelos investigados.
O conteúdo do vídeo é autoevidente neste sentido, bastando sua análise.
Não obstante, conforme sustentou o Ministério Público Eleitoral em seu parecer de ID 82545670 (sendo
desnecessária a repetição da transcrição dos pontos de maior relevância dos depoimentos das testemunhas),
ainda estão presentes nos autos outros vídeos e fotos, os quais ainda foram corroborados por testemunhas
ouvidas em juízo, que formam um arcabouço robusto de prova no sentido de ocorrência efetiva do transporte
irregular de eleitores no município de Nova Módica/MG, no dia das eleições municipais de 2020, o que,
consequentemente, prova o abuso do poder econômico perpetrado pelos investigados.
Tais fatos ocorreram por meio de carros, ônibus e vans, os quais, contratados diretamente pelos investigados,
levavam e buscavam eleitores para o município de Nova Módica/MG, tendo iniciado no dia anterior, na parte da
noite, e se intensificado no dia das eleições, em especial, na parte da manhã.
Todas as provas mencionadas outrora são neste sentido.
Menciono ainda a prova documental que demonstra depósito em nome de Rosilene Alves Batista, conforme se
verifica em ID 53905568, que traz prova indiciária de compra de voto, o que tão somente atrai maior valor de
prova aos demais fatos, relacionados também à captação ilícita de sufrágio alegada em inicial.
Ressalto que é importante e relevante o fato apresentado de que a população local do município de Nova
Módica/MG, conforme o IBGE (2020), apresentava o número de 3579 pessoas, em cotejo com o número de
3336 eleitores para o mesmo município.
Tal fato é mais uma prova indiciária que leva à presunção da ocorrência da questão principal em análise.
Ressalto que o abuso de poder econômico configurado no caso possui relevância, e produziu efeito prático no
comprometimento da integridade, lisura, normalidade e legitimidade das eleições, bens jurídicos tutelados na
ação em tela.
Não se confunde o mencionado supra, com a necessidade de alteração no resultado das eleições, considerada
a regra do artigo 22, XVI da Lei Complementar 64/90 que assim dispõe:

 
XVI – 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.

 
Assim, desnecessária a prova da efetiva alteração do resultado da eleição, o que em última análise seria
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praticamente impossível de se provar, restou cabalmente provado que o transporte irregular de eleitores e a
captação ilícita de sufrágio ocorreram por meio de abuso do poder econômico por parte dos investigados
(ressaltando que bastaria o mero benefício eleitoral angariado por tais atos), o que maculou ao fim a
integridade, lisura, normalidade e legitimidade da corrida eleitoral do ano de 2020 no município de Nova
Módica/MG.
Feriu-se assim as regras do artigo 5º, da Lei 6.091/74 e artigo 39, § 6º da Lei 9.504/97, o que leva à
procedência do pedido conforme determinado pelo artigo 22 da Lei Complementar 64/90.
Por fim, verifico que a gravidade dos fatos impõe todas as penalidades cabíveis legalmente, considerando a
intensidade das condutas, o resultado apertado das urnas, e a grande mácula verificada no pleito eleitoral em
debate.
Do abuso de poder político
No que se refere ao abuso do poder político alegado na inicial, em razão de suposta promessa de distribuição
de lotes e ameaças a eleitores que já tinham sido contemplados com a doação, verifico que tais fatos não foram
provados de forma cabal.
A princípio, tais doações não foram formalizadas pelo município de Nova Módica/MG, conforme ofício juntado
em ID 76560725.
Por outro lado, há de se destacar que é possível a análise de tal fato sob a perspectiva do direito de
propriedade em si, mas não em relação ao direito de posse.
Considera-se assim pois não há prova, por meio de certidão da matrícula dos imóveis supostamente doados,
que tais contratos de doação ocorreram, muito menos com finalidades eleitorais.
A prova testemunhal dos senhores José Victor Schultz dos Santos e Luciana Alves de Almeida, que afirmaram
receber tais doações, são únicas e singulares neste sentido, não corroborada por qualquer outra prova.
Portanto, não restou provado o abuso de poder político por meio de entrega de lotes a eleitores do município de
Nova Módica/MG, considerando que à época das eleições o investigado Walter Júnior ocupava o cargo de
prefeito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanhando o pronunciamento ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados pelos investigantes, para, com fundamento no artigo 22, XIV, da Lei Complementar 64/90,
decretar a inelegibilidade dos investigados, Sr. Walter Júnior Ladeia Borborema e Sr. Jesus Inácio Ramos, pelo
prazo de 08 (oito) anos, contados da data da eleição, e a cassação dos diplomas.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral, inclusive para fins da norma do artigo 22, XIV, parte final, da Lei
Complementar 64/90.
Intime-se. Cumpra-se.

 
André Luiz Alves

Juiz Eleitoral
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