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140ª Zona Eleitoral - ITAPETINGA
Sentenças

Sentenças
PROC. 270-86.2016.605.0140 - AIJE
Protocolo 165.591/2016
Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE - Classe
03
Investigante: Coligação Um Novo Tempo
Adv. Investigante: Bel. Cristiano Pedreira Freitas –
OAB 39.917/BA
Investigados: Rodrigo Hagge e Renan Pereira
Adv. Investigados: Bel. Manoel Guimarães Nunes –
OAB 16.364/BA
Vistos etc.
A COLIGAÇÃO UM NOVO TEMPO propôs a presente
“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL”
em face de RODRIGO HAGGE e
RENAN PEREIRA, todos qualificados nos autos,
afirmando que a Coligação “Vamos Juntos Mudar
Itapetinga”, por seus candidatos, ora
acionados, “ordenou a confecção de camisas
padronizadas na cor amarela que tem sido utilizada
pela coligação, a fim de distribuir aos seus
eleitores e militantes para participação em comícios e
caminhadas, conduta vedada pela legislação de
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regência, notadamente o art. 39, § 6º,
da Lei 9.504/97”.
Para a comprovação de seu alegado, juntou vídeo
onde um policial relata ter flagrando um cidadão
tentando esconder as camisetas (fls. 05).
Devidamente notificados, os acionados apresentaram
as defesas de fls. 16/31 e 34/51, acompanhadas dos
documentos de fls. 33 e 53,
insurgindo-se contra a pretensão autoral.
Requerem, preliminarmente, a extinção do processo
sem julgamento do mérito, por inépcia da inicial, ante a
ausência de documento essencial
(cópia do DVD anexado na peça dianteira). Também,
pugnam pelo reconhecimento da ilicitude da prova
trazida aos autos pela autora, “não só
pelo abuso de poder do mencionado policial militar,
mas, também, pela ilegalidade e nulidade da prova
apresentada”.
Com relação ao mérito, negam ter “ordenado a
confecção de camisetas ou, mesmo, anuído com tal
prática e, muito menos, tenham
distribuído quaisquer espécie de vestimenta aos seus
eleitores e militantes”.
Não houve réplica.
Designada audiência de instrução, não compareceram
as partes, nem as testemunhas arroladas (fls. XXX).
Diante da ausência de requerimento de produção de
outras provas, deu-se por encerrada a instrução
processual (fls. 135), abrindo-se prazo
para alegações finais, tendo a parte autora
apresentado seus memoriais, às fls. 144/145, e a parte
acionada, às fls. 150/160.
Em parecer conclusivo, o representante ministerial
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pugnou pela improcedência da ação, diante da
ausência de suporte mínimo probatório (fls.
146/149).
É o suficiente a relatar.
DECIDO.
Ab initio, e tendo em vista as preliminares arguidas
pelos Representados/Investigados em suas
contestações, cabe verificar se, no presente
caso, se faz mister a extinção do feito sem julgamento
do mérito, sob a alegação de que a parte autora teria
deixado de juntar documento
essencial, o que levaria ao reconhecimento da inépcia
da inicial, bem como, se seria ilícita a prova trazida aos
autos pela Coligação
acionante, diante do evidente abuso de poder cometido
pelo policial militar, que aparece no vídeo anexado a
inicial.
No tocante a primeira preliminar, é sabido que a
petição inicial deve ser considerada inepta quando
eivada de defeitos que tornem impossível
o julgamento da causa pelo seu mérito, uma vez que
inviável a apreciação do pedido do autor ou da lide que
envolve as partes. Assim, a
irregularidade deve ser gravíssima, impedindo que a
parte ré se defenda ou o órgão jurisdicional se
pronuncie sobre o direito de que o autor
se diz titular.
Nelson Nery Junior, inclusive, ensina que “os casos de
inépcia da petição inicial estão arrolados em hipóteses
taxativas (numerus clausus) no
parágrafo único do CPC 295. Se determinada situação,
ainda que irregular, não se subsumir em nenhuma das
hipóteses da norma ora
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comentada, não pode ser decretada a inépcia da
petição inicial” (Código de Processo Civil Comentado,
Editora RT, 7ª Edição, pág. 678).
Em suma, “a petição inicial só deve ser indeferida, por
inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que
impossibilite a defesa do réu, ou a
própria prestação jurisdicional” (STJ – 3ª Turma, REsp
193.100-RS, rel. Min. Ari Pargendler).
No presente caso, mesmo que ausente a cópia da
mídia que instruiu a inicial, tal fato não impediu que os
investigados se defendessem de
forma ampla, portanto, não há razão para que seja
declarada inepta (Princípio da Instrumentalidade),
devendo ser indeferida tal requerimento.
Da mesma forma, a segunda preliminar não merece
ser acolhida, pois, como bem dito pelo Ministério
Público Eleitoral, “a prova policial
lavrada pela Polícia Civil estadual possui caráter
indiciário e relativo, prestando-se, unicamente, para a
formação do convencimento do
dominus litis (…) seu valor judicial está sempre a
depender da posterior ratificação por outros elementos
de prova, necessariamente
produzidos à luz do contraditório”.
Assim, rejeito as preliminares levantadas pelos
contestantes.
Com relação ao mérito, assiste razão ao Ministério
Público Eleitoral.
Como se sabe, a ação de investigação judicial eleitoral
(AIJE) tem por objetivo impedir e apurar a prática de
atos que possam afetar a
igualdade dos candidatos em uma eleição nos casos
de abuso do poder econômico, abuso do poder político
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ou de autoridade e utilização
indevida dos meios de comunicação social. Tal ação
tem fundamento legal na LC nº 64/90, arts. 1º, I, d e h,
19 e 22, XIV e acarreta as
seguintes sanções para o infrator: Inelegibilidade por
oito anos e Cassação do registro ou diploma.
Também, é entendimento pacífico que as provas da
prática de abuso de poder econômico e de autoridade,
bem como da prática de condutas
vedadas pela Lei nº 9.504/97, como o abuso de poder
político, devem ser robustas e incontroversas, dada a
gravidade da cominação legal
que implicam.
Neste diapasão, a caracterização de um dos ilícitos
descritos na Lei nº 9.504/97, como apontado na peça
dianteira, impõe ao autor da ação o
ônus da provar que os investigados foram
responsáveis pela distribuição das camisetas em
questão ou que tenha com ela anuído. Ou seja, a
imposição das sanções do art. 41-A há de ter suporte
em prova inabalável de que o beneficiário, aqui
investigado, praticou ou anuiu com a
prática das condutas ali tipificadas
Contudo, depreende-se dos autos que as provas
produzidas foram extremamente frágeis, o que
impossibilita a formação de convencimento
isento de dúvidas sobre a prática do suposto ilícito.
Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou,
apenas, dois vídeos contendo imagens de um local
onde estariam sendo
confeccionadas camisetas na cor amarela com a
inscrição “na pegada do saruê”, fazendo alusão,
portanto, ao candidato representado.
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Entretanto, não se pode afirmar, apenas pelas
imagens, a participação dos investigados naquela
empreitada, quer seja direta ou
indiretamente. Tal ligação deveria ser complementada
com outras provas, como, por exemplo, a oitiva de
testemunhas, o que efetivamente
não ocorreu.
Neste cenário, forçoso reconhecer que a Coligação
não se desincumbiu de seu ônus processual.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto e que dos autos consta,
acompanhando, ainda, o parecer ministerial, que
sirvo-me para secundar esta decisão, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do art.
487, I, do NCPC.
P.R.I.
Itapetinga, 18 de setembro de 2017
LUIZ SÉRGIO DOS SANTOS VIEIRA
JUIZ ELEITORAL


