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.
JUSTIÇA ELEITORAL 

 141ª ZONA ELEITORAL DE ITALVA RJ 
  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600492-70.2020.6.19.0141 / 141ª ZONA ELEITORAL
DE ITALVA RJ 
AUTOR: ELEICAO 2020 GEANE CORDEIRO VINCLER PREFEITO 
Advogados do(a) AUTOR: DANYELL BRAGA DIAS - RJ159296-A, ANGELA LUCIA QUINTANILHA CAMPOS
BRAGA - RJ208780-A 
INVESTIGADO: MANOEL SARDINHA NETO 
Advogados do(a) INVESTIGADO: RAQUEL PAES DE SOUZA - RJ220635, JOAO PAULO SA GRANJA DE ABREU -
RJ114560, POLYANA HYGINO DE SOUZA MONTEIRO - RJ217583, LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO - RJ188091 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido de multa eleitoral por propaganda extemporânea
proposta pela Coligação Todos Por Um Sonho em face de Manoel Sardinha Neto e Kênia Quintal fundamentada no
artigo 22 da LC 64/1990 e artigo 36-A da Lei 9.5045/1990.

O autor alega  que no dia 20/09/2020 o primeiro representado, Neto Sardinha, participou de uma live produzida por um
correligionário no bairro Palmeiras em Cardoso Moreira/RJ  intitulada de Resenha Família 27 Palmeiras; que durante o
evento, o primeiro representado convida as pessoas que ali estavam presentes, para declararem apoio, e ainda dizerem
o número 27; que o mesmo representado chama uma correligionária para falar e promete criar um departamento para
ela conduzir;  que ainda diz : “Nós vamos fazer depois de eleito, se Deus permitir, umas lives itinerantes"; que
Mayquinho Brow filmou a carraria estacionada, onde todos os carros estavam adesivados com  “Nele Surge a
Esperança.”;  que havia a presença de diversos pré candidatos a vereador na resenha,  deixando transparecer uma
reunião política, com comida e bebida. 

O autor informou o link com endereço onde as imagens da live produzida e publicada na página do facebook do
correligionário Mayquinho Brow, poderiam ser vistas.

Contestando, os representados, preliminarmente, alegam a ilegitimidade passiva da segunda representada, pois a
mesma não esteve presente no evento, não contribuiu para o mesmo, bem como não teve seu nome mencionado.
Também arguem a falta de interesse processual do autor por ter escolhido como via principal a representação por
propaganda irregular e, em segundo plano, uma AIJE pelo mesmo motivo.

Quanto aos fatos, os representados alegam que no dia 20 de setembro de 2020 o primeiro contestante recebera um
convite para ir à casa de um amigo, onde estava acontecendo um churrasco, realizado pelo proprietário da casa, o
senhor Angelito; que o mesmo não fora convidado para participar de uma live; que qualquer pessoa com um celular
pode fazer uma live; que na confraternização, se fazia presente o senhor Maycon, que, em dado momento da
confraternização, resolveu produzir uma live;  que esta não teve cunho político, pois o primeiro representado se
despediu da reunião de amigos no tempo de 10min18s do vídeo que durou 20min, nem representou ato pré-direcionado
a uma campanha extemporânea; que conforme o artigo 22, XVI da LC 64/1990, a configuração do ato abusivo não será
considerada a potencialidade de alterar o resultado da eleição, mas a gravidade das circunstâncias;  que a Corte
Superior Eleitoral, tem exigido a proliferação, a divulgação geral, que atinja uma camada expressiva da sociedade, da
conduta ilegal. Entretanto, no vídeo, ao tempo de 16min4s, o autor da live enfatiza estarem assistindo a mesma setenta
e quatro pessoas e que num contingente de quase doze mil eleitores de Cardoso Moreira, seria um percentual de 0,62%
do eleitorado. 

Manifestação ministerial.
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Assentada de audiência de instrução e julgamento.

 Alegações finais da parte autora.

 

 Arquivo de gravação da audiência (ID 87781424)

 Alegações finais dos réus. 

Ministério Público Eleitoral opina pela procedência do pedido.

É o relatório. 

Decido

Os representados, preliminarmente, pedem a extinção do processo quanto a segunda representada, porém de acordo
com o artigo 22 da LC 64/1990, há legitimidade passiva para a segunda representada, sendo a mesma candidata e,
conforme artigo 3º, §1º da Lei 9.504/1997,  é de interesse do candidato a vice-prefeito defender a chapa, pois uma vez
eleito o candidato a prefeito, o vice também o é.
A segunda preliminar levantada pelos contestantes é a ausência de interesse processual dos autores ao  escolherem a
via inadequada, pedindo a extinção do processo. Porém a AIJE é mais ampla, comportando a análise dos fatos, sem,
porém, aplicação de multa eleitoral, por falta de fundamentação legal. Esse é o entendimento do TSE como transcrevo:

"TSE 03/03/2017 - Pág. 51 - Tribunal Superior Eleitoral
Diários Oficiais•03/03/2017 • Tribunal Superior Eleitoral
Aplicação de multa em AIJE. Impossibilidade. Via inadequada. Interesse de agir. Propositura. Antes da diplomação. Lei
Complementar n. 135 /2010. Eleições 2010. Inaplicabilidade. Evento religioso....III - Não se aplica multa em AIJE que
apura o abuso do poder econômico ou político por falta de previsão legal "

 
Ultrapassadas as questões formais, passemos para o mérito.

A questão a ser decidida é se a live produzida pelo correligionário Mayquinho Brow,  com participação do primeiro
representado, dentre outras pessoas, no dia 20/09/2020, durante um churrasco na casa de um apoiador da chapa dos
representados, o Senhor Angelito, testemunha neste feito,  representou abuso de poder econômico do artigo 22 da LC
64/1990 e, caso seja, se a segunda representada seria alcançada.

O primeiro representado alega que fora convidado pelo Senhor Angelito, a participar do churrasco em sua casa, no
bairro Palmeiras, em Cardoso Moreira/RJ, no dia 20/09/2020 e, sem intenção premeditada, acabou participando da live
produzida pelo correligionário Mayquinho Brow. 

A testemunha, dono da casa onde houve o churrasco, o Senhor Angelito, diz que os amigos e parentes o ajudaram com
o custo do evento, que estiveram mais de vinte pessoas presentes.
A testemunha Mayquinho Brow disse que fez a live por conta própria, não fora a pedido de ninguém e que destacava a
chapa dos representados,  porque era apoiador como o dono da casa; que não era contratado pelo primeiro
representado,  fazia o trabalho de divulgação/animação,  porque em sendo eleitos os representados, poderia ser
retribuído de alguma forma. 

Assistindo ao vídeo de cerca de  vinte minutos de duração, pode-se verificar a presença de várias pessoas na rua e no
quintal da casa do Senhor Angelito, chamado pelos amigos de tilil, inclusive haviam carros estacionados com adesivo "
Nele Surge a Esperança".
 Durante a live produzida por Mayquinho Brow,  foi reiteradamente citado o número 27 que seria da chapa dos
representados. Muitas pessoas, ao serem chamadas para participar da filmagem, anunciavam sua preferência pela
chapa vinte e sete.  Alguns pré candidatos a vereador também foram chamados para declarar seu apoio ao vinte e sete.
Nesse contexto, o primeiro representado endossou a live,  usando máscara com número 27, convidando algumas
pessoas para se achegarem e o apoiar, prometendo, se eleito, criar cargo para uma apoiadora e fazer lives itinerantes,
lincando, desta forma, a churrascada à candidatura da chapa 27,  composta pelos representados.

Apesar do primeiro representado alegar que compareceu ao churrasco por ter sido convidado pelo dono da casa, não
ter programado a live que participara e as testemunhas corroborarem essa tese,  o vídeo mostra o inegável:  o abuso do
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poder econômico praticado pelo primeiro representado. Se era para ser um churrasco despretensioso, tornou-se meio
de angariar a simpatia das pessoas presentes e das que assistiam ao vivo ou em outro momento.

Desde início de 2020, temos enfrentado as consequências da pandemia da Covid 19, dentre elas o empobrecimento e
desemprego da população. Nesse cenário,  é temerário participar de um evento com comida e bebida e  aproveitar para
fazer  propaganda de sua chapa e, ainda,  de forma extemporânea.  Somado a estas considerações, a cidade de
Cardoso Moreira/RJ é pequena, pacata, com cerca de treze mil habitantes, o que aumenta a repercussão desse evento.

Durante a live, o correligionário que a produzia, diz estarem assistindo setenta e quatro pessoas e, de acordo com a
defesa,  seria uma porcentagem pequena em relação ao número de eleitores de Cardoso Moreira/RJ, porém a
gravidade das circunstâncias que caracterizam o ato é o que importa, não o poder de alterar o resultado das eleições,
conforme determina o artigo 22, XVI da LC 64/1990.
O objetivo desta Ação é proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico,
inclusive. Assim nos revela o artigo 14, §9º da CF/1988, como transcrevo a seguir:

" 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:
§9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta ."

O primeiro representado praticou abuso do poder econômico do artigo 22 da LC 64/1990, quando fez propaganda
eleitoral contundente, com promessas de vantagens como criar cargo a apoiadora e realizar lives itinerantes, caso fosse
eleito. Toda essa fala registrada no vídeo produzido e publicado na página do correligionário Mayquinho Brow no
facebook, cujo link com o endereço encontra-se anexo à inicial, por ocasião de um evento com comida e bebida, numa
cidade pequena,  de interior, como Cardoso Moreira/RJ.

Vale lembrar que a propaganda realizada pela live era extemporânea. As propagandas eleitorais das eleições de 2020
foram liberadas a partir do dia 27/09/2020, conforme Resolução/TSE n. 23.627 de 13 de agosto de 2020. E até esta data
fora usada para a propaganda da chapa de número 27. Esse fato demonstra a disposição do primeiro representado em
contrariar a lei eleitoral e seu desprezo por ela.

Quanto a segunda representada, embora beneficiária, não há prova concreta de sua participação ou anuência na
realização da live, objeto desta ação e, conforme o artigo 18 da LC 64/1990, a declaração de inelegibilidade do
candidato a prefeito não atinge o candidato a vice.

Por todo exposto, extingo o processo quanto à representaçao para aplicação de multa,  com fulcro no artigo 485, VI do
CPC e JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração de inelegibilidade do primeiro representado,   para as eleições a
se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020, conforme artigo 22, XIV da LC 64/1990.
PRI.
Transitado em julgado, arquive-se este feito.
Italva, 22/06/2021.
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