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COLIGAÇÃO “MARANHÃO QUER MAIS”, já devidamente 

qualificada nos autos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL em 

epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seus advogados abaixo 

assinados, apresentar tempestivamente1  

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com 

 EFEITOS INFRINGENTES 

 
em face do Acórdão de Id. 8756665 que julgou improcedente a ação, pela manifesta 

existência de erro na premissa fática adotada (erro material) e omissão, pelos argumentos a 

seguir expostos: 

 
1O Acórdão embargado foi publicado em 16/12/2020 (quarta-feira), motivo pelo qual o prazo de três dias 
para oposição de embargos finda apenas em 19/12/2020 (sábado). 
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SÍNTESE FÁTICA 
Tratam-se os autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Pedido de 

Tutela de Urgência promovida pela Coligação “Maranhão Quer Mais” em face de Flávio 

Dino de Castro e Costa, Carlos Orleans Brandão Júnior, Jefferson Miler Portela E Silva e 

Jorge Allen Guerra Luongo, em razão de diversas práticas pelos requeridos, as quais 

configuram abuso de poder político, econômico e religioso, devidamente demonstradas por 

meio dos documentos anexados na inicial. 

A ação pretendia a condenação dos Investigados por abuso de político nas 

eleições de 2018 para Governo do Estado do Maranhão, cometido mediante utilização direta 

do poder de polícia na campanha para espionar e perseguir adversários, cooptar votos, usar 

cargos públicos de capelão para buscar apoio de instituições/igrejas evangélicas ostentando 

gravidade suficiente para afetar a normalidade e legitimidade do pleito, já que coloca em 

desvantagem os demais candidatos que não possuíram acesso a todos esses meios.  

Apesar de demonstradas as condutas através de todo o arcabouço probatório 

que acompanhou a exordial, a demanda foi julgada improcedente, através de Acórdão assim 

ementado: 

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO PODER POLÍTICO. 
DESVIRTUAMENTO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA PARA COOPTAR VOTOS DE FORMA ILEGÍTIMA. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. 
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. Conquanto não haja utilização expressa no ordenamento jurídico da 
nomenclatura Abuso do Poder Religioso, tem-se entendido que a figura 
constitui uma modalidade de Abuso do Poder Político ou Econômico, 
cujo núcleo comportamental visa a supressão da autonomia política de 
eleitores vinculados a determinada denominação religiosa. 
2. Em que pese a gravidade da alegação de que o Governo do Estado 
estaria promovendo o monitoramento de adversários políticos, não restou 
demonstrado que o episódio tenha afetado a normalidade e legitimidade 
das eleições, sobretudo porque a determinação expedida foi prontamente 
tornada sem efeito pelo Comando da Corporação, não se vislumbrando a 
obtenção de qualquer aproveitamento eleitoral pelos Investigados desse 
acontecimento. 
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3. Os indícios apresentados pela parte autora, relativos ao envolvimento 
de militares com atividades político-partidária, necessitariam estar 
respaldados por outras provas submetidas ao crivo do contraditório. 
4. A condenação pelo Abuso do Poder, por ensejar as implacáveis sanções 
de cassação e inelegibilidade, reclama a produção de prova robusta da 
ilicitude da conduta praticada, o que, naturalmente, afasta a possiblidade 
de que um decreto condenatório se funde apenas em uma presunção pelo 
encadeamento dos fatos. 
5. Ação julgada improcedente. 

 

No voto relator, foi dito: 

VOTO 
 

Senhor Presidente, Senhores Membros, ilustre Procurador 
Regional Eleitoral, conforme já relatado, a presente ação foi promovida 
visando apurar possível Abuso do Poder Político atribuído a Flávio Dino 
de Castro e Costa, Carlos Orleans Brandão Júnior, Jefferson Miller 
Portela e Silva e Jorge Allen Guerra Luongo. Originariamente, a AIJE 
também havia sido proposta em face de Weverton Rocha Marques de 
Sousa e Eliziane Pereira Gama Melo, mas em relação a esses 
Investigados a ação foi extinta, em virtude da ausência de seus suplentes 
no polo passivo da demanda. 

A acusação descreve uma utilização da estrutura da Administração 
Pública destinada a cooptar apoio político e de prejudicar adversários, e 
pauta sua narrativa na descrição de três fatos: a) ocorrência de Abuso do 
Poder Político Religioso, materializada no aproveitamento da suposta 
influência que lideranças clericais, nomeadas para o cargo de capelão da 
polícia militar, exerciam sobre fieis; b) utilização da Polícia Militar para 
monitorar possíveis adversários políticos no interior do Estado; e c) 
envolvimento na campanha dos Investigados de policiais militares 
responsáveis pela fiscalização da eleição. 

É nesse campo que se situa as imputações atribuídas aos 
Investigados e que será objeto de apreciação por esta e. Corte. 
I – ABUSO DO PODER POLÍTICO RELIGIOSO 

Conquanto não haja utilização expressa no ordenamento jurídico 
da nomenclatura Abuso do Poder Religioso, tem-se entendido que a figura 
constitui uma modalidade de Abuso do Poder Político ou 
Econômico, cujo núcleo comportamental visa a supressão da autonomia 
política de eleitores vinculados a determinada denominação religiosa. 

Essa subespécie de Abuso do Poder[1], por conseguinte, vale-se da 
atuação de líderes religiosos que, resguardado pela garantia de liberdade 
de culto (art. 5º, VI da Constituição Federal), exploram discursos litúrgicos 
com a deliberada intenção de promover determinada candidatura, 
estimulando uma indevida combinação de fé com política, capaz de 
efetivamente afetar o equilíbrio de oportunidades entre os concorrentes. 
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Essa figura típica é a base de uma das alegações apresentadas pela 
parte Autora, que aduz que os Investigados se beneficiaram do poder de 
nomear capelães da Polícia Militar, objetivando conquistar capital político-
eleitoral com essas designações, exercendo influência sobre um sem-
número de fieis “subordinados” a esses “líderes” cooptadas. 

Descreve, na peça vestibular, que o Governador do Estado haveria 
criado mais 36 desses cargos ao longo de sua gestão e que a vinculação 
partidária de parcela desses nomeados evidenciaria o propósito dessas 
indicações. 

No entanto, não logrou êxito em demonstrar, cabalmente, a 
execução desse método de captação ilícita de voto, não servindo a essa 
comprovação (conclusão) a mera associação de fatos que se tem como 
verdadeiros (premissa), como a reconhecida nomeação de inúmeros 
capelães na estrutura da Polícia Militar. 

Outrossim, não é ocioso recordar que as testemunhas inicialmente 
arroladas pela parte Autora e que poderiam oferecer alguma evidência da 
prática de uma conduta ilícita, não compareceram em juízo (e, 
posteriormente, uma nova inquirição dessas mesmas testemunhas foi considerada 
preclusa no Mandado de Segurança nº 0600085-85), não cumprindo a contento, 
como prova de demonstração dos fatos, a simples referência a matérias 
veiculadas em blogs ou a comprovação da presença dos Investigados em 
cultos religiosos. 

Embora de questionável constitucionalidade - a permissão 
legislativa que autoriza o Governador do Estado a indicação de capelães 
sem a submissão de prévio concurso público - verifica-se que tal 
expediente já vinha sendo adotado por administrações anteriores, de 
forma que sequer seria possível vincular tal prática legislativa aos 
Investigados. 

Por fim, observa-se que, dos nomeados a capelães pelo Governador 
do Estado é possível encontrar pessoas sem qualquer vínculo partidário, 
circunstância que enfraquece a tese sufragada pela Coligação Autora de 
que tais indicações tinha motivações políticas. 

Neste ponto, cabe apenas acentuar o seguinte. Conquanto, 
tecnicamente, não seja o caso de se conhecer dos documentos 
apresentados pela Investigante fora do momento processual adequado (id 
3393565), mormente porque não se tratam de documentos 
cronologicamente novos, entendo que a questão merece um registro. 

No escopo de demonstrar que a filiação partidária de capelães da 
Polícia poderia constituir crime militar, a Investigante apresentou cópia de 
denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de outros militares que 
incorreram nessa circunstância, decerto, vislumbrando que esse fato 
reforçaria, em alguma medida, suas alegações. 

Sucede que estes autos tem um objeto absolutamente distinto. Ora, 
se os militares nomeados, no exercício da função, incidiram, 
posteriormente, em qualquer proibição presente no Estatuto da Polícia, 
como seria o caso da manutenção de filiações partidária após ingresso no 
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serviço público, a questão deverá ser discutida no foro adequado e esse 
fato em si é absolutamente irrelevante para análise do possível 
desvirtuamento que se imputa aos Investigados neste feito. 

Logo, além de intempestivos, os documentos apresentados são 
incapazes de demonstrar o que se pretende. 
II – MONITORAMNTE DE LIDERANÇAS OPOSTORAS 

No que diz respeito ao suposto monitoramento de lideranças que 
faziam oposição ao Governo do Estado e que poderiam causar embaraço 
ao pleito eleitoral, aduz-se que a determinação em questão partiu 
do Coronel Heron (filiado ao PC do B), que seria conhecido dentro da 
corporação como “coordenador das eleições de 2018”, a mando do 
Secretário Estadual de Segurança Púbica. 

O Memorando Circular em apreço determinaria também a remoção 
de policiais ligados a oposicionista e teria sido dirigido a todas unidades da 
Polícia do interior do Estado visando esse mencionado levantamento. 

Considerando que no regime democrático os cidadãos são livres 
para se manifestarem politicamente da forma que bem 
entenderem,  afigura-se, de fato, bastante inusitada uma ordem expedida 
no seio da Polícia Militar do Maranhão, no sentido de catalogar as 
lideranças políticas, intituladas no próprio expediente como 
oposicionistas, a pretexto de evitar embaraços no pleito eleitoral. 

A questão é muita séria porque suscita uma série de indagações e 
desconfianças a respeito da motivação subjacente a essa comunicação, que 
não restou muito clara e, principalmente, por envolver uma respeitada 
instituição de Estado, que tem por finalidade precípua a defesa e a 
preservação da ordem pública. 

Em que pese a importância dos fatos, não restou demonstrado aqui 
também que o episódio tenha afetado a normalidade e legitimidade das 
eleições, sobretudo porque a determinação referida foi prontamente 
revogada, não se vislumbrando a obtenção de qualquer aproveitamento 
eleitoral pelos Investigados desse acontecimento. 

Segundo a defesa, outrossim, a ordem de levantamento de 
informações foi realizada à revelia do Comando da Corporação e, os 
servidores envolvidos, punidos, não havendo nenhuma prova produzida 
pela contraparte que divirja dessa versão apresentada dos fatos. 
III – ENVOLVIMENTOS DE POLICIAIS EM CAMPANHA 

Por fim, no tocante ao último fato, engajamento “político de inúmeros 
militares de alta patente”, assevera-se que foi amplamente divulgado 
por blogs que “Coronéis Comandantes de Unidades da Polícia Militar 
fecharam acordos políticos com o candidato Flávio Dino” e que essa 
aliança colocaria em risco a isonomia e a igualdade de condições entre os 
concorrentes. 

Aqui, tal como nas alegações anteriores, apenas se apresentou 
matérias de blogs e publicações em redes sociais como evidências dos 
fatos, o que se tem como insatisfatório para a comprovação. 
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A condenação pelo Abuso do Poder, por ensejar as implacáveis 
sanções de cassação e inelegibilidade, reclama a produção de prova 
robusta da ilicitude praticada, o que, naturalmente, afasta a possiblidade 
de que um decreto condenatório se funde apenas em uma presunção pelo 
encadeamento dos fatos. 

Ainda que tenha havido publicações na internet e mídias sociais que 
endossem a posição manifestada pela Coligação Autora, não há como se 
emprestar valor absoluto a essa prova pré-constituída, como bem 
sustentou o parquet, porque a disputa eleitoral realmente desponta como 
campo propício para apresentação de versões conflitantes, que é próprio 
do jogo de cena desse ambiente. 

Nesse sentido, os indícios apresentados pela parte autora 
necessitaria estar respaldados por outras provas submetidas ao crivo do 
contraditório, mas, como já se consignou, esse aprofundamento da 
instrução não ocorreu. 

Logo, a Coligação Autora não se desincumbiu do ônus de 
comprovar a veracidade dos fatos alegados, cenário que ocasionará o 
julgamento improcedente da ação, por ausência de provas. 
DISPOSITIVO 

Com estas considerações, na esteira do parecer do parquet, voto 
pela IMPROCEDÊNCIA da presente Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral. 

 

Eis o teor do Acórdão embargado. 

Frise-se. de pronto, que nada obstante o brilho corriqueiro dos fundamentos 

expostos por essa Relatoria em seus julgamentos o Acórdão, data maxima venia ao seu ilustre 

prolator, padece de omissão e erro material que cumpre serem sanados pela via dos presentes 

embargos, sendo, pois, a manifestação expressa desta e. Corte acerca dos temas ora 

apresentados medida de rigor, possibilitando a completa prestação jurisdicional, não havendo 

que se cogitar na oposição de embargos de declaração protelatórios quando presentes os 

requisitos autorizadores da oposição do referido recurso. Vejamos. 

DA EXISTÊNCIA DAS OMISSÕES E ERROS MATERIAIS  

NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 

 
Como cediço, cabem embargos de declaração sempre que presente 

obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na decisão judicial, pelo que dispõe o 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: 
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Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 
judicial para: 
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 
o juiz de ofício ou a requerimento; 
III - corrigir erro material. 
 

Referida disposição é completamente aplicável ao processo eleitoral, em 

virtude da previsão expressa no artigo 275 do Código Eleitoral pelo qual “são admissíveis 

embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.” 

In casu, estão presentes no Acórdão embargado os vícios de omissão e erro 

material, data venia de seu prolator. 

Explica-se. 

Diz-se haver omissão porque, em que pese no voto relator tenha sido 

abordado os três temas configuradores do abuso suscitado na exordial, julga a demanda 

improcedente por: i. ausência de provas do “vínculo de tal prática legislativa aos 

Investigados” com relação ao suscitado abuso de poder religioso; ii. ausência de prova 

robusta acerca do envolvimento de policiais em campanha; e, com relação especificamente 

ao suscitado monitoramento de lideranças opostas à iii. ausência de demonstração de 

“que o episódio tenha afetado a normalidade e legitimidade das eleições”. 

Contudo Excelência, nada foi dito sobre o que invocado pela embargante, 

que desde o início pleiteou que a análise do caso dos autos fosse feita sob o viés da 

gravidade, vez que que não mais se consideraria a potencialidade do fato em alterar 

o resultado da eleição, conforme redação do artigo 22, XVI da LC nº 64/1990 e 

entendimento da jurisprudencial atual. 

Foi dito na exordial sobre o tema: 

A potencialidade dos fatos supracitados para alterar o resultado da 
eleição não é condição essencial para a configuração do ato abusivo, muito 
embora no presente caso, estejamos diante de um ato de gravidade 
evidente.  

A Lei Complementar n° 64/90 prevê que para configuração do ato 
abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o 
resultado da eleição, mas a gravidade das circunstâncias que o 
caracterizam. A conduta dos representados tem o nítido propósito de 
afetar a legitimidade e normalidade das eleições 2018, mesmo que o pleito 
ainda não tenha chegado ao fim, nota-se o clima de medo e terror 
instaurado no Estado do Maranhão. As consequências dos atos dos 
representados afetam não somente as eleições para governador no 
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Maranhão, mas colocam sob a fumaça do medo todo um sistema pautado 
no Estado Democrático de Direito. 

(...)  
As dezenas de fatos que alicerçam a presente investigação 

judicial eleitoral, contendo inúmeros vídeos de discursos, fotos, 
imagens, nomeação de 43 capelães e a criação de mais de 50 
(cinquenta) cargos comissionados dentro da estrutura do estado do 
Maranhão para abrigar aliados políticos-religiosos dos investigados 
provam, categoricamente, tanto a gravidade, quanto até mesmo a 
potencialidade do ilícito perpetrado pelos investigados. (trecho 
constante na petição de id 12092 juntada em 15/10/2018).  

 

Da mesma forma, nas alegações finais foi reforçada a necessidade de 

apreciação da gravidade das condutas, invocando o que dispõe o inciso XVI do artigo 22 

da LC nº 64/1990: 

O inciso XVI, do art. 22 da LC nº 64/1990 preconiza que "para a 
configuração do ato abusivo, não será considerado a potencialidade do 
fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das 
circunstâncias que o caracterizam." (grifou-se). 

21. In casu, referida gravidade das circunstâncias se revela: 
I. A conduta dos representados tem o nítido propósito de afetar a 

legitimidade e normalidade das eleições 2018, mesmo que o pleito ainda 
não tenha chegado ao fim, nota-se o clima de medo e terror instaurado no 
Estado do Maranhão. Pelo alcance de municípios na prática do abuso. 

II. As consequências dos atos dos representados afetam não 
somente as eleições para governador no Maranhão, mas colocam sob a 
fumaça do medo todo um sistema pautado no Estado Democrático de 
Direito. 

[...] 
27. Apesar de ter citado a potencialidade da prática perniciosa 

(novo formato de violar mortalmente e deformar o discernimento político 
do cidadão, no caso presente agravado pela entrega de alma, de fé; do 
desarmamento emocional de tais fiéis que, obviamente, se despem de 
todas as proteções e amarras ao comparecer aos seus cultos religiosos) 
deve-se esclarecer que o inciso XVI do artigo 22 da Lei Complementar nº 
64/90 estabelece que “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”. 

28. No caso em apreço há tanto a gravidade das 
circunstâncias do ato abusivo que é manifesta, diante do grande número 
de fiéis que frequentam os cultos, sem falar no efeito multiplicador junto 
aos familiares e amigos dos fiéis da igreja. 
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No entanto, não é possível identificar, nos fundamentos do Acórdão 

embargado, qualquer menção acerca da apreciação da gravidade ou não das 

condutas, independentemente de sua capacidade de alterar o resultado do pleito. 

O que se vê inclusive, é que acaso tivesse apreciada a demanda sob o 

viés da gravidade, a conclusão nos presentes autos seria diversa. A gravidade da 

conduta dos militares ao determinar o mapeamento dos opositores dos Investigados se 

expressa até mesmo da sua tipificação como crime no Código Militar2. Está em tramitação 

ação penal cuja primeira audiência foi realizada no dia 17.12.2020.  

A gravidade foi demonstrada ao longo da narrativa da exordial e do vasto 

acervo probatório contido nos autos, cuja última prova trazida ao conhecimento dessa eg. 

Corte diz respeito à ação penal número 8896-15.2019.8.10.0001, ajuizada em 08 de julho de 

2019 em trâmite da Justiça Militar Criminal cuja denúncia foi recebida nos seguintes termos: 

Terça-feira, 13 de agosto de 2019. ÀS 09:27:05 - Recebida a 
denúncia. Processo no. 8896-15.2019.8.10.0001 (84362019) Ação Penal 
Incidência Penal: Arts. 169 e 311, §1° do CPM Acusados: Heron Santos - 
CEL PM Antônio Carlos Araújo Castro - MAJ PM DECISÃO 
Compulsando os autos, percebo que se encontram presentes os requisitos 
previstos no art. 77 do CPPM, motivo pelo qual RECEBO A 
DENÚNCIA de fls. 1/2, para o fim de ser instaurada ação penal em 
face dos militares Heron Santos - CEL PM e Antônio Carlos Araújo 
Castro - MAJ PM ante a conduta, supostamente por eles praticadas, 
caracterizada pelos crimes previstos nos artigos Arts. 169 e 311, §1° 
do COM. Isto posto, REQUISITEM-SE os denunciados ao Comando 
Geral da PMMA para que se apresentem, no prazo de 10 (dez) dias, nesta 
Auditoria a fim de serem CITADOS, ouvindo a leitura do mandado e 
recebendo a sua contrafé́, nos termos do art. 280 do CPPM. Após a 
citação, os acusados serão notificados para responder à acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP, devendo 
informar desde logo ao Oficial de Justiça, se dispõem de recursos para 
constituir advogado, sendo-lhes nomeado Defensor Dativo, caso não 
possam arcar com o referido custo. Na hipótese de os citandos não serem 

 
2 Art. 169. Determinar o comandante, sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa, 
movimento de tropa ou ação militar: 
Pena - reclusão, de três a cinco anos. 
Forma qualificada 
Parágrafo único. Se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra força, navio 
ou aeronave de país estrangeiro: 
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, se o fato não constitui crime mais grave. 
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, 
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: 
§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar. 
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encontrados, se ocultem ou oponham obstáculo à citação, determino a 
expedição de Edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias, com o mesmo objetivo, 
nos termos do art. 285, § 3o do CPPM. Cumpra-se. São Luís, 23 de julho 
de 2019. Dr. NELSON MELO DE MORAES RÊGO Juiz de Direito 
Titular da Auditoria da Justiça Militar do Estado Resp: 193250  

 

É que, especificamente com relação ao monitoramento de lideranças 

opositoras, iniciado com a veiculação de Memorando Circular que incutia a dita 

“espionagem” em inúmeros municípios do interior é ventilado no Acórdão que a “questão 

é muita séria porque suscita uma série de indagações e desconfianças a respeito da 

motivação subjacente a essa comunicação, que não restou muito clara e, principalmente, 

por envolver uma respeitada instituição de Estado, que tem por finalidade precípua a defesa 

e a preservação da ordem pública”, mas conclui que “em que pese a importância dos fatos, 

não restou demonstrado aqui também que o episódio tenha afetado a normalidade e 

legitimidade das eleições, sobretudo porque a determinação referida foi prontamente 

revogada”. 

Além de não ter sido apreciada a alegação de gravidade do tal 

comportamento, é possível identificar que o Acórdão o analisou apenas sob o viés de sua 

influência na legitimidade do pleito, reforçando a existência de omissão na espécie, e até 

mesmo, de possível configuração em erro material (erro na premissa fática adotada) 

acerca de tal conclusão. 

Sugere-se haver sobre o mesmo tema erro material porque desde o início 

invocava a coligação embargante a gravidade de tal conduta, requerendo a procedência da 

demanda em virtude da referida gravidade e não pela influência na legitimidade do pleito 

ou potencialidade. 

Mas vejamos o que dito no decisum: 

 

II – MONITORAMNTE DE LIDERANÇAS OPOSTORAS 
No que diz respeito ao suposto monitoramento de lideranças que 

faziam oposição ao Governo do Estado e que poderiam causar embaraço 
ao pleito eleitoral, aduz-se que a determinação em questão partiu 
do Coronel Heron (filiado ao PC do B), que seria conhecido dentro da 
corporação como “coordenador das eleições de 2018”, a mando do 
Secretário Estadual de Segurança Púbica. 

O Memorando Circular em apreço determinaria também a remoção 
de policiais ligados a oposicionista e teria sido dirigido a todas unidades da 
Polícia do interior do Estado visando esse mencionado levantamento. 
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Considerando que no regime democrático os cidadãos são livres 
para se manifestarem politicamente da forma que bem 
entenderem,  afigura-se, de fato, bastante inusitada uma ordem expedida 
no seio da Polícia Militar do Maranhão, no sentido de catalogar as 
lideranças políticas, intituladas no próprio expediente como 
oposicionistas, a pretexto de evitar embaraços no pleito eleitoral. 

A questão é muita séria porque suscita uma série de indagações e 
desconfianças a respeito da motivação subjacente a essa comunicação, que 
não restou muito clara e, principalmente, por envolver uma respeitada 
instituição de Estado, que tem por finalidade precípua a defesa e a 
preservação da ordem pública. 

Em que pese a importância dos fatos, não restou demonstrado aqui 
também que o episódio tenha afetado a normalidade e legitimidade das 
eleições, sobretudo porque a determinação referida foi prontamente 
revogada, não se vislumbrando a obtenção de qualquer aproveitamento 
eleitoral pelos Investigados desse acontecimento. 

Segundo a defesa, outrossim, a ordem de levantamento de 
informações foi realizada à revelia do Comando da Corporação e, os 
servidores envolvidos, punidos, não havendo nenhuma prova produzida 
pela contraparte que divirja dessa versão apresentada dos fatos. 

 

Ora, se tivesse sido apreciada a gravidade suscitada pelo investigante pouco 

importaria se a determinação – ilegal e seríssima conforme dito na própria decisão – foi 

posteriormente revogada, e os servidores envolvidos punidos. 

E mais. Na ementa consta a confessa gravidade vislumbrada pelo ilustre 

relator – único momento em que se identifica a expressão “gravidade”, mas ainda assim 

não no sentido da valoração de tudo o que trazido nos autos pela autora -, senão 

vejamos: 

Em que pese a gravidade da alegação de que o Governo do Estado 
estaria promovendo o monitoramento de adversários políticos, não restou 
demonstrado que o episódio tenha afetado a normalidade e legitimidade 
das eleições. 

 
Tal fato reforça que se tivesse sido apreciada a demanda sobre o viés da 

gravidade, teria alcançado a procedência. 

Outrossim, a decisão ignora as provas contidas nos autos (quanto a este fato) 

constantes, por exemplo, nos ids. 116489, 116489, 116490, 116499 e a ação penal que está 

em tramitação.  
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A motivação das decisões judiciais é uma garantia expressamente prevista no 

art. 93, IX, da Constituição e é fundamental para a avaliação do raciocínio desenvolvido na 

valoração da prova, motivo pelo qual merece aclaramento. 

Logo, evidente não só o erro material – por não ter sido a gravidade 

determinante na espécie, ainda que sempre assim invocado pela coligação autora, aqui 

embargante - mas a omissão acima relatada, já que nada foi dito na fundamentação do 

Acórdão acerca da gravidade das condutas combatidas na presente AIJE, ainda que 

amplamente demonstrado pela autora a sua existência, desde a inicial, sobretudo porque tal 

fato é determinante para a procedência de ações como a presente. 

Ora, cumpre reforçar, sem medo de ser redundante: o fato é que, 

considerando que a gravidade do ato configurador de abuso de poder é ponto nodal para o 

julgamento procedente de uma ação de investigação, e não a potencialidade do mesmo em 

afetar diretamente o pleito, é inafastável a apreciação da mesma! 

Nessa toada, ainda que não fosse reconhecida a referida gravidade, deveria 

ter sido ao menos afastada (o que se admite apenas para argumentar, pois entende o 

embargante que acaso apreciada, a gravidade seria suficiente para a procedência da demanda, 

ainda que de forma parcial), já que é o ponto chave para casos como o presente. 

Outra quaestio que merece esclarecimentos e que aponta para um erro 

material (erro na premissa fática adota) diz respeito ao seguinte trecho do acórdão 

embargado: 

No escopo de demonstrar que a filiação partidária de capelães da 
Polícia poderia constituir crime militar, a Investigante apresentou cópia de 
denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de outros militares que 
incorreram nessa circunstância, decerto, vislumbrando que esse fato 
reforçaria, em alguma medida, suas alegações. 

Sucede que estes autos tem um objeto absolutamente 
distinto. Ora, se os militares nomeados, no exercício da função, 
incidiram, posteriormente, em qualquer proibição presente no 
Estatuto da Polícia, como seria o caso da manutenção de filiações 
partidária após ingresso no serviço público, a questão deverá ser 
discutida no foro adequado e esse fato em si é absolutamente 
irrelevante para análise do possível desvirtuamento que se imputa 
aos Investigados neste feito”. 

 

As denúncias e documentos que a decisão referencia diz respeito às ações 

penais números 3785-16.2020.8.10.0001 e 3788-68.2020.8.10.0001, em trâmite perante a 
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Vara de Auditoria Militar ajuizadas em 29 de abril de 2020. A presente AIJE foi proposta 

em dezembro de 2018. Logo, os documentos são cronologicamente novos e tratam do 

mesmo objeto contido na AIJE. 

Ainda na mesma toada, diz o acórdão “a Investigante apresentou cópia de 

denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de outros militares que incorreram nessa 

circunstância, decerto, vislumbrando que esse fato reforçaria, em alguma medida, suas 

alegações”.  

Excelência, os militares denunciados nas duas ações penais declinadas 

são os mesmos capelães dos presentes autos.  

A ação penal ajuizada é consequência da presente AIJE que, ao ganhar 

notoriedade ocupando a imprensa local e as manchetes dos maiores jornais do país, a 

exemplo do Estadão, fez com que os fatos que provocaram graves consequências no 

processo eleitoral maranhense, chegassem ao conhecimento do Ministério Público. Ao tomar 

conhecimento, instaurado procedimento investigatório administrativo, promoveu o 

Ministério Público o ajuizamento das citadas ações penais por restar provado que os atos 

praticados era também crimes no âmbito da legislação penal militar. 

O erro material está provado merecendo o devido enfrentamento, vez que o 

julgado fora proferido com desvirtuamento das premissas quanto à análise do acervo 

probatório.  

Esclarece: na denúncia de número 3788-68.2020.8.10.0001 os réus são Pedro 

de Lima Villela, Jesse Lemos Coutinho, Cicero Batista Martins Guimarães. Francisco 

Fabio Silva Leite e Ernamilson Gomes Macedo.  

Na ação penal 3785-16.2020.8.10.0001 os réus são Paulo Guilherme 

Fernandes De Oliveira Antonio Marcio Da Silva Ailton Cesar Alves De Sousa.  

  Todos os réus são capelães e constam no objeto da presente ação de 

investigação judicial eleitoral. Os capelães apontados na presente AIJE são: 
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O vício apontado corrobora a existência de erro material a ensejar a oposição 

dos aclaratórios. 

Outros pontos fáticos contidos na AIJE que acompanham provas 

fortes deixaram de ser apreciados e não constam do v. acórdão ferindo o princípio da 

devida prestação jurisdicional. Só a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da 

decisão. Trata-se de uma garantia fundamental e cuja eficácia e observância legitimam o 

poder contido no ato decisório. 
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Passa-se, então, a pontuá-los – os pontos omissos - para que sejam analisados, 

enfrentados e aquilatados por esta Egrégia Corte e o acórdão embargado devidamente 

integralizado.  

 

01. A exordial demonstrou que a criação e nomeação dos cargos de capelania ocorreram 

ao arbítrio e vontade dos Investigados e como os cargos foram usados para nomeação 

de aliados políticos dos Investigados. Abordou, ainda, como ponto nevrálgico a 

situação esdrúxula – provada por meio de pesquisa elaborada pelo G1 – de que 

nenhum estado do país possui uma estrutura de 50 cargos comissionados para 

capelães. O estado que possui maior número de cargos tem o máximo de 05 (Alagoas) 

e o estado mais populoso do país - São Paulo - extinguiu essa estrutura por ser esse 

um serviço ofertado de maneira gratuita pelos religiosos, confirmando que os atos 

praticados pelos Investigados não correspondem a uma política pública, a uma 

necessidade pública.  

02. As igrejas evangélicas foram aparelhadas, suas rádios e suas estruturas foram 

usadas como palanque político por diversas vezes ostensivamente durante todo o 

processo eleitoral.  Como prova dessa assertiva a embargante trouxe aos autos: 

 

§ 2.1 - Vídeo e degravação do vídeo do discurso do Investigado Flávio 

Dino no evento da CEADEMA, ocorrido no munícipio de Chapadinha, 

em dezembro de 2017; (Ids 116591, 116592, 116593, 116596, 116597, 

116598 e 116599); 

 

§ 2.2 - Matérias jornalísticas contendo fotografias do Governador Flávio 

Dino, ora investigado, fazendo campanha eleitoral dentro das 

igrejas/templos em diversas oportunidades (Id 116600, 116601) e vídeos 

de pastores fazendo pedidos explícitos (Id 119966, 119924, 119925, 

119926 119927, 119928); 

 

§ 2.3 - Nos ids 116515 a 116519 constam vídeos, publicações e 

postagens em redes sociais (atestada em ata notarial também 

constante na AIJE) do Pastor Capelão Paulo Guilherme Fernandes 

de Oliveira, nomeado no cargo comissionado de capelão pelo 
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Investigado, que já recebeu de salário do Governo do Maranhão nos 

anos de 2018 a 2020 o valor de R$ 437.691,36 (quatrocentos e trinta e 

sete mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) 

afirmando ser proprietário do “latifúndio religioso) de igrejas 

quadrangulares sendo 6 unidades no município de Pinheiro, 2 no bairro 

do Coroadinho, em São Luís, 2 Araçagi/Raposa, localizadas na Grande 

Ilha,  recebendo o Investigado e aliados políticos para o culto. Há provas 

do Investigado ocupando o púlpito, o centro da igreja com microfone 

na mão fazendo campanha. 

 

§ 2.4 - Postagens em redes sociais – todas atestadas por atas notariais 

– contendo declaração de apoio ao Investigando, demonstrando a 

presença do Investigado nos templos religiosos conduzidos pelos 

capelães nomeados e o Investigados ocupando púlpitos e se fazendo 

presente no centro do culto; 

 

§ 2.5 - Vídeo com degravação da então candidata Eliziane Gama, eleita 

senadora, no dia 09/10/2018 realizando do púlpito na igreja 

pronunciamento sobre o segundo turno das eleições presidenciais e 

outros vídeos em que a senadora eleita fez uso da estrutura da igreja 

como se comitê fosse pedindo voto pra si para seus aliados (Id 120921 

a 120927 e 710215, 710315, 710365) 

 

§ 2.6 - Postagem feita pelo Pastor Enos Ferreira, Secretário Estadual da 

SEPE e Coordenador da UMADESL, divulgando carta assinada pelo 

Pastor José Guimarães Coutinho, um dia antes do pleito eleitoral, com 

pedido explícito de votos para os então candidatos Flávio Dino, 

Weverton Rocha, Eliziane Gama; 

 

§ 2.7 - Vídeos, link dos vídeos no youtube e degravações do 

pronunciamento do Pastor Pedro Aldir, o comandante máximo de todas 

as igrejas Assembleia de Deus do Estado do Maranhão, se pronunciou 
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acerca da temática por meio da rádio evangélica, rádio 92 FM, na manhã 

do dia 09/10/2018 (Id 710265) 

 

Data venia em nenhuma passagem a decisão embargada enfrenta o argumento 

contido nos autos acerca do uso das estruturas religiosas como palanque e como comitês de 

campanha, tema enfrentado no TSE com julgados relevantes determinando a cassação de 

diversos mandatos a exemplo dos julgados Proc. n. 5370-03.2014.6.13.0000 - Recurso 

Ordinário BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, 27/09/2018 do TSE, RO n. 2653-

08.2010.6.22.0000, classe 37, Porto Velho, Rondônia, Recurso Ordinário nº 8047-

38.2014.6.19.0000 – RJ. 

 

Com efeito, nada obstante o brilho corriqueiro dos fundamentos expostos 

por essa d. Relatoria em seus julgamentos o Acórdão, data maxima venia ao seu ilustre prolator, 

padece de omissão e erro material que cumpre serem sanados pela via dos presentes 

embargos – com efeitos infringentes, possibilitando a completa prestação jurisdicional. 

PEDIDO 

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e 

provimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões e o erros materiais 

aqui apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que seja julgada procedente a AIJE 

em epígrafe, já que graves as condutas em questão. 

                                        Termos em que, pede deferimento. 

          São Luís (MA), 19 de dezembro de 2020. 
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