
P A R E C E R  
 
A Coligação “Mudar pra Valer” ingressou com investigação judicial eleitoral contra 

Adevaldo Martins dos Santos, Agnaldo Araújo dos Santos e Coligação “Retirolândia no Caminho 
Certo”, alegando abuso de poder econômico, tendo em vista que o primeiro réu teria utilizado, 
indevidamente, os serviços do segundo, funcionário público municipal, para manobrar o carro de 
som da propaganda eleitoral de sua candidatura a Prefeito, como candidato pela terceira 
requerida. 

Citados, os réus contestaram. 
O primeiro (fls. 27 a 32) levantou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, 

alegando que o segundo réu, quando funcionário público, era vinculado ao Secretário de 
Administração, e não diretamente a si, Chefe do Poder Executivo. No mérito, afirmou que Agnaldo 
Araújo de Souza ocupou cargo em comissão até 1º de julho de 2004, quando pediu exoneração para 
trabalhar na campanha dele, não mais sendo remunerado pelos cofres públicos. 

O segundo (fls. 36 a 39) suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam porque 
as sanções legais não lhe poderiam ser aplicadas, uma vez que se destinam ao agente político e não 
ao servidor. Argüiu também preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, repetindo as mesmas 
razões. No mérito, afirmou que trabalhou para a Prefeitura até 1º de julho de 2004 e que, somente a 
partir de então, passou a dirigir o carro de som da coligação investigada.  

A terceira (fls. 20 a 24) destacou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, 
alegando que nenhuma conseqüência lhe poderá advir caso o processo logre êxito porque todas 
as sanções seriam de cunho pessoal. No mérito, declarou que o segundo réu passou a dirigir seu 
veículo a partir de 06 de julho de 2004, quando não mais era servidor público municipal. 

Foram juntados diversos documentos, entre os quais folhas de pagamento de servidores 
públicos municipais e autorização de transferência de recursos para estes, a título de remuneração. 

A MM. Juíza Eleitoral, acompanhando manifestação ministerial, declarou desnecessária 
a prova testemunhal, devido à documental, que seria suficiente para o deslinde da questão. 

As partes não apresentaram alegações finais. 

DAS PRELIMINARES 

De início, cabem algumas considerações sobre a espécie de ação sob exame: seria ela 
uma típica investigação judicial eleitoral ou uma representação referente à conduta prevista no art. 
73, caput, III, da Lei nº 9.504/97? É importante verificar-se isso, pois divergem as sanções e até 
mesmo a legitimidade passiva, a depender da resposta a essa indagação.  

A representação busca punir condutas que prejudiquem a igualdade de oportunidades 
entre candidatos, desequilibrando o pleito por conta do uso indevido dos bens públicos (art. 73, 
caput, da Lei nº 9.5404/97); a investigação judicial eleitoral visa a apurar situações que interfiram 
diretamente na liberdade de voto (art. 19 da LC 64/90). Assim, na primeira, apenas deve-se 
demonstrar, na inicial, que um agente público tenha atuado de forma a beneficiar a si próprio ou 
outro candidato, utilizando-se da Administração Pública, sem necessariamente interferir na vontade 
do eleitor; já na segunda, o autor deverá relatar a forma pela qual o requerido teria influído no desejo 
do eleitorado. 

Da análise dos autos, nota-se que o investigante não mencionou a interferência na 
liberdade de voto; ao contrário, sempre se refere à vantagem que a coligação e o candidato aferiram 
em virtude dos serviços de um suposto servidor público municipal, inclusive citando, como 
fundamento jurídico, o texto do art. 73, caput, III, da Lei nº 9.504/97. Entendemos, pois, que não se 
trata de AIJE, mas de típica representação daquela norma, cabendo, portanto, em tese, as sanções dos 
§§ 4º e 5º do artigo supracitado, e não as previstas na LC 64/90. Ressalte-se que, para definir a ação, 
não importa o nome dado pelo autor, e sim a causa de pedir. 



Feitas tais considerações, passamos a analisar as preliminares. 
Não merece acolhida a levantada pelo primeiro requerido. A legitimidade das partes 

deve ser sempre aferida em tese, sem adentrar-se no exame do mérito. A passiva decorre do fato de 
ser ele a pessoa indicada na inicial a suportar os efeitos oriundos da sentença, caso esta dê razão ao 
autor. Ora, no caso concreto, ainda que, na contestação, ele afirme que o servidor seria vinculado ao 
Secretário Municipal de Administração, não há como se negar que este, sendo-lhe subordinado, pode 
ter agido por sua determinação; além disso, se provado que o abuso de poder favoreceu a sua 
candidatura, a multa lhe será infligida e o seu diploma poderá vir a ser cassado, pois “a sanção 
alcança quem age ilicitamente, bem como o beneficiário da ilicitude, ainda que dela não tenha 
conhecimento ou que não tenha colaborado para a sua consecução”, independentemente de culpa 
subjetiva do candidato, como leciona Adriano Soares da Costa (in Teoria da Inelegibilidade e o 
Direito Processual Eleitoral, Del Rey, 1998, p. 507). 

Por sua vez, assiste razão ao segundo réu quanto à ilegitimidade passiva ad causam, já que 
as sanções só podem ser aplicadas ao agente que utiliza os serviços dos servidores públicos, bem como 
aos candidatos e às agremiações partidárias beneficiadas, não mencionando a lei penalidade para a pessoa 
cedida. 

O mesmo não se pode dizer quanto à Coligação investigada. Levando-se em consideração 
que se trata de uma representação, a multa do art. 73, § 4º, poderá ser-lhe aplicada nos termos do § 8º do 
mesmo artigo, motivo pelo qual também deve ser rejeitada sua preliminar. 

DA PROVA DOCUMENTAL 

Como ressaltamos na manifestação de fl. 518, a controvérsia se resume na seguinte 
questão: Agnaldo Araújo da Silva, durante a campanha eleitoral, teria sido remunerado, ou não, 
com recursos da Prefeitura Municipal? 

Analisando os documentos de fls. 472 e 488 a 511, nota-se que os depósitos efetuados 
na conta-corrente de Agnaldo Araújo de Souza em 12/07/2004 e 11/08/2004 referem-se 
respectivamente aos vencimentos dos meses de junho e julho/2004, afinal, logicamente, a 
remuneração nunca é paga antecipadamente. Por sua vez, o valor de R$ 10, 75, depositado em 
agosto/2004, condiz com o correspondente a um dia de trabalho de julho, uma vez que ele foi 
exonerado no primeiro dia desse mês, conforme decreto de fl. 55. Não se pode, pois, falar que, 
depois de deixar de ser servidor público, Agnaldo Araújo de Souza continuou sendo remunerado 
pelos cofres da Prefeitura de Retirolândia. 

Por tais razões, o Ministério Público Eleitoral entende que o processo deve ser extinto 
sem julgamento do mérito quanto ao segundo suplicado, devido à ilegitimidade passiva ad causam, 
e, por considerar que não houve cessão de servidor público para execução de campanha eleitoral, 
pugna pelo julgamento improcedente dos pedidos dessa ação quanto ao primeiro e à terceira 
investigada. 

Valente (BA), 16 de junho de 2005. 

                   Millen Castro M. de Moura 
                   Promotor Eleitoral 


	                   Millen Castro M. de Moura                   Promotor Eleitoral

