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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 8ª ZONA ELEITORAL DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 262-79.2016.6.10.0008 

EMBARGANTE: FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA 

EMBARGADO: COLIGAÇÃO “COROATÁ COM A FORÇA DE TODOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, já qualificado nos 

autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seus 

advogados constituídos, com fulcro no artigo 275 do Código Eleitoral1 c/c o artigo 1.022, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil2, opor 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PRETENSÕES 

INFRINGENTES/MODIFICATIVAS 

 
 

em face da Sentença de fls. 685/704 proferida pelo juízo da 8ª 

Zona Eleitoral do Estado do Maranhão (Coroatá/MA), para, assim, suprir determinadas 

lacunas e provocar posicionamento sobre pontos que demandam manifestações 

específicas, tudo conforme as razões a seguir esmiuçadas. 

 

 

 

                                                            
1 “Art. 275.  São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.” 
2 “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;” 
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1. DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO 

 

A decisão embargada foi publicada no Diário da Justiça 

Eletrônico (DJE) em 09 de agosto de 2018, findando o prazo recursal (03 dias) em 13 de 

agosto de 2018, isto é, na data de hoje. Sendo assim, os presentes embargos atendem ao 

requisito da tempestividade, nos termos do artigo 275, §1º, do Código Eleitoral3. 

 

Além disso, a sentença embargada deixou de abordar questões 

indispensáveis para o deslinde da causa, como também foi omissa e contraditória em 

alguns pontos, de modo que o presente recurso se mostra via processual apta a remediar 

tais inconsistências, em conformidade com o disposto no artigo 1.022, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil. 

 

 

2. DA SÍNTESE DOS AUTOS  

 

A COLIGAÇÃO “COROATÁ COM A FORÇA DE 

TODOS” ajuizou a presente ação de investigação judicial eleitoral em desfavor de 

FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA e outros, alegando, em suma, que os 

investigados teriam praticado abuso de poder visando a obtenção de dividendos eleitorais 

às custas de obras realizadas pelo Governo do Estado do Maranhão. 

 

Da peça inaugural, malgrado o escarcéu retórico que toma 

conta de boa parte da narrativa, é possível perceber que as acusações formuladas se 

resumem à seguinte premissa: as melhorias asfálticas realizadas pelo Governo do Estado 

na cidade de Coroatá/MA, durante o ano de 2016, seriam ilícitas, uma vez que teriam 

apenas o condão de alavancar - sob o viés eleitoral - os candidatos à prefeito, Luís Mendes 

Ferreira Filho, e vice-prefeito, Domingos Alberto Alves de Sousa, concorrentes ao pleito 

municipal daquele ano.  

 

                                                            
3 “Art. 275. [...] § 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de 
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu 
causa. 
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Nesse contexto, devido ao suposto “desvio de finalidade” das 

referidas obras de pavimentação, estariam caracterizados “abusos de poder político, econômico 

e captação ilícita de sufrágio”, motivo pelo qual a Coligação “Coroatá com a Força de Todos” 

requereu a condenação dos investigados nas reprimendas previstas no artigo 22, inciso 

XIV, da Lei Complementar nº 64/90.  

 

Ato contínuo, por meio de aditamento acostado às fls. 

113/120, a Coligação “Coroatá com a Força de Todos” postulou a inclusão do Secretário 

Estadual de Segurança Pública, Jefferson Miler Portela e Silva, no polo passivo da 

demanda, pois a autoridade em apreço teria determinado que a força policial tomasse “as 

chaves do veículo que dá suporte à guarda municipal” e rompesse “os embargos que o poder municipal 

havia feito na obra”, a fim de assegurar a continuidade dos trabalhos de beneficiamento 

asfáltico. 

 

Já em sede de defesa, o investigado Flavio Dino, ora 

Embargante, esclareceu que o “Programa Mais Asfalto”, lançado em março de 2015, 

retomou investimentos do Governo do Estado iniciados ainda no ano de 2013 e previu, 

muito antes do pleito municipal de 2016, pavimentação de vias urbanas de diversos 

municípios, dentro os quais o município de Coroatá (6.965,00m), por intermédio da 

Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA). Destacou, ainda, que as ilações 

suscitadas pela Coligação “Coroatá com a Força de Todos” eram nitidamente falaciosas 

e inservíveis para demonstrar o suposto abuso de poder, porquanto o “Programa Mais 

Asfalto” jamais foi empregado para promover a imagem pessoal ou eleitoral de terceiros, 

seja em terras coroataenses, seja em qualquer outra localidade deste estado. 

 

Os demais investigados apresentaram defesa às fls. 151/163, 

166/177, 271/278, 386/408, e 410/432. 

 

Em seguida, esse juízo deflagrou a etapa de dilação probatória, 

mas acusação e defesa renunciariam ao direito de produção de prova testemunhal, 

dispensando a oitiva das testemunhas arroladas, como também a produção de novas 

provas além daquelas já colacionadas aos autos, ao passo que ofereceram suas últimas 

alegações logo após o encerramento dessa fase processual.   
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O Ministério Público Eleitoral, então, foi instado a se 

manifestar, ocasião em que emitiu parecer favorável ao arquivamento da presente 

representação (fls. 678/683), uma vez que a Coligação “Coroatá com a Força de Todos” 

fez uso tão somente de suposições que “não podem ser levadas em consideração, posto que o 

Direito se baseia na lei e não pode permear, data máxima vênia, no ‘mar vago da imaginação’, sendo 

necessário um liame entre a conduta, provas e o fato definido como ilegal”. No mais, o parecer 

ministerial consignou que “não existe proibição legal para os chamados ‘apoios políticos’, ainda que 

advindo de ocupante de cargo eletivo e outro não” (fl. 682), carecendo os autos de motivos 

“suficientes e contundentes” para o deferimento dos pedidos. 

 

Não obstante, em desacordo com o parecer exarado pelo 

Parquet eleitoral, esse juízo acolheu parcialmente os pedidos declinados na exordial, 

proferindo sentença condenatória mediante a qual reconheceu que “ficou suficientemente 

provado [...] que o Programa ‘Mais Asfalto’ foi utilizado para beneficiar a candidatura dos atuais 

Prefeito e Vice-Prefeito de Coroatá” e, ao final, aplicou ao Embargante a sanção de 

inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos. 

 

Era o que, de essencial, cabia relatar. 

 

 

3. DOS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS 

 

3.1. DA CONTRADIÇÃO VERIFICADA NA SENTENÇA 

EMBARGADA NO QUE SE REFEREM AO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA 

LESÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 1.022, I, C/C O ART. 10, CPC, 

AMBOS DO CPC) 

 

O primeiro ponto que merece a devida atenção diz respeito à 

contradição verificada na sentença embargada, precisamente em dois posicionamentos 

totalmente antagônicos manifestados por esse juízo. 

 

Ao refutar o cerceamento de defesa levantado pelo 

Embargante em sede de alegações finais - suscitado em virtude da juntada de documentos 

novos em momento inadequado -, esse juízo considerou que não houve qualquer ofensa 
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aos cânones do contraditório e da ampla defesa em decorrência desse fato, uma vez que 

essas provas sequer foram utilizadas como substrato para o seu convencimento e as 

partes puderam se manifestar sobre elas oportunamente, pois “antes da realização da 

audiência de instrução e julgamento tais documentos já haviam sido juntado aos autos”. 

 

Ocorre que, logo em seguida, a sentença estampa flagrante 

contradição. 

 

Isso porque, referindo-se dessa vez aos elementos de prova que 

serviram para convencê-lo da prática de abuso de poder político, esse juízo invoca mídia 

completamente estranha ao processo. Trata-se de um vídeo, hospedado no link 

www.youtube.com/watch?v=urwdKQEEw3o, acessado em 06 de agosto de 2018 e 

juntado aos autos somente após a prolação da sentença (quando as partes já 

haviam apresentado suas últimas razões), senão vejamos: 

 

 

As partes, portanto, foram absolutamente tolhidas das 

garantidas do contraditório e da ampla defesa. 
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Nas valiosas lições de Freddy Didier Jr., verifica-se contradição 

no momento em que a sentença “traz proposições entre si inconciliáveis, cujo principal exemplo é 

a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”4. 

 

No caso dos autos, a contradição que reclama posicionamento 

judicial reside exatamente em assertivas inconciliáveis no bojo da fundamentação, 

porque um pouco depois de refutar os argumentos que noticiavam cerceamento 

de defesa ainda na fase de dilação probatória, escorando-se no direito 

supostamente assegurado às partes de manifestação sobre todo o acervo 

probatório constante nos autos, esse juízo tomou providência exatamente oposta, 

utilizando como fundamento para condenação vídeo completamente estranho ao 

processo e às próprias partes, em nítida violação ao princípio da não surpresa, 

esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil: 

 

“Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de 
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 
se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” 

 

No mesmo sentido: 

 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ELEITORAL. 
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE 
DE PARTE. IRREGULARIDADE NA 
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO 
SANÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL 
CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]  
3- É vedado ao magistrado decidir com base em fundamento 
fático-jurídico a respeito do qual as partes não tenham se 
manifestado previamente, sob pena de violação ao princípio 
da não surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10º do CPC.  
[...]  
5- Agravo Regimental conhecido e desprovido. 
(TRE-GO - RE: 32529 CIDADE OCIDENTAL - GO, 
Relator: LUCIANO MTANIOS HANNA, Data de 

                                                            
4 DIDIER JR., Fredie. “Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. Meios de Impugnação às decisões judiciais e 
processo nos tribunais” 8ª ed. Salvador: Editora JUS PODIVM, 2010.pág. 181. 
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Julgamento: 25/01/2018, Data de Publicação: DJ - Diário 
de justiça, Tomo 018, Data 30/01/2018, Página 22-25)” 
 
(grifos ausentes no texto original) 

 

Desse modo, a incoerência aqui observada necessita de 

improrrogável manifestação, considerando que o mencionado vídeo serviu, sem 

sombra de dúvidas, como alicerce para a condenação imposta ao Embargante. 

 

 

3.2. DA OMISSÃO A RESPEITO DE QUESTÃO SOBRE 

A QUAL DEVERIA SE PRONUNCIAR E DA EQUIVOCADA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA 

 

Por fim, é oportuno destacar a omissão na qual incorreu esse 

juízo relativa à distribuição do ônus da prova. 

 

Da leitura do comando sentenciante, é possível observar que 

operou-se nítida inversão do ônus da prova em desfavor da defesa, conforme se verifica 

no seguinte trecho da decisão embargada: 

 

 

Entretanto, não existe qualquer indicação dos motivos 

pelos quais essa distribuição foi aplicada de forma invertida (omissão), razão pela 

qual é indispensável que esse juízo explique o porquê de tamanha afronta às 

regras processuais relativas aos deveres probatórios, em homenagem aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. 
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Ora, de que forma o Embargante poderia provar que 

alguém não falou e seu nome, ou seja, como seria possível produzir aquilo que se 

convencionou denominar de “prova impossível”?  

 
Ademais, por qual motivo as alegações da Coligação 

“Coroatá com a Força de Todos” foram consideradas presumidamente 

verdadeiras, enquanto coube ao Embargante (defesa) o encargo de demonstrar 

que as suposições levantadas contra si eram falsas?  

 
Aliás, no bojo da defesa apresentada às fls. 135/147, o 

Embargante foi muito claro ao afirmar que: (A) “não ordenou, aquiesceu ou tolerou práticas de 

seus subordinados que traduzissem qualquer interferência nas eleições municipais de 2016”; (B) “não 

praticou nenhuma das determinações a seus secretários e demais autoridades 

estaduais, e também não tomou conhecimento do modo de execução das obras. 

igualmente, não teve qualquer ingerência sobre tais obras, nem ordenou que 

policiais garantissem sua execução”; (C) não promoveu ou participou “de 

qualquer ato político eleitoral nos locais destas obras”, nem muito menos 

condicionou “a execução de obras ao apoio político da comunidade beneficiada, 

de forma a desvirtuar qualquer programa ou ação administrativa”; (D) “rechaça 

veementemente as acusações constantes na inicial, em especial a utilização do 

programa ‘mais asfalto’, ainda mais com o intuito de beneficiar qualquer 

candidatura”; (E) “é inverídica a alegação inicial de que o Representado teria ‘aparelhado’ os órgãos 

públicos estaduais com opositores de Teresa Murad”; (F) “os candidatos representados não 

foram beneficiados com programas estaduais, tampouco o programa ‘mais 

asfalto’, bem como o governador Flávio dino jamais utilizou ou mandou utilizar 

a máquina estatal para beneficiar qualquer candidatura no município de 

Coroatá”. 

 
Ocorre que tais declarações foram inexplicavelmente ignoradas 

por esse juízo, o que motivou, ao que parece, uma espécie de confissão quanto à matéria 

de fato: 
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Essa providência, a saber, é vedada em matéria eleitoral 

ante o status de indisponibilidade dos direitos políticos envolvidos, senão 

vejamos: 

 

“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
IMPROCEDÊNCIA.  
1. Revelia do 3º investigado. Não se aplicam os efeitos do 
art. 319 do Código de Processo Civil. Em sede de ação de 
investigação judicial eleitoral não se admite a decretação de 
revelia e confissão, por depender a procedência da 
representação de prova inconcussa dos fatos tidos como 
violadores do texto legal e houve contestação dos demais 
investigados, aplicando-se a regra do art. 320, I, do Código 
de Processo Civil.[...]  
(AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
n 796337, ACÓRDÃO de 28/01/2015, Relator(a) 
ALEXANDRE DE CARVALHO MESQUITA, Relator(a) 
designado(a) FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA 
MONTENEGRO, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça 
Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 029, Data 06/02/2015, 
Página 54/56 )”  
 
(grifos ausentes no texto original) 

 

Não obstante, ao contrário da suposta apatia citada na sentença 

embargada, o Embargante foi inegavelmente enfático quanto à impertinência das 

alegações levantadas em seu desfavor, negando de forma específica e categórica a 

prática dos atos que lhes foram atribuídos na petição inicial.  

 

Dessa forma, caberia à Coligação Embargada provar a prática 

desses comportamentos, isto é, fazer prova do fato constitutivo do direito invocado, mas 

isso não aconteceu. 

 

Nesse cenário, de aplicação equivocada do instituto da 

confissão e de inversão total e injustificada do ônus da prova - e não de mera distribuição 

-, necessário se faz que a sentença embargada seja devidamente esclarecida, a fim de que 

o Embargante saiba as razões pelas quais suportou um ônus probatório que não deveria 

ter sido atribuído para si. 
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Eis, portanto, o ponto omisso, que por sua vez precisa de 

inadiável manifestação. 

 

 

4. DOS REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto, requer sejam acolhidos os embargos de 

declaração opostos nesta oportunidade, para o fim de avaliar a contradição e a 

omissão apontadas, de modo que sejam emprestados efeitos modificativos ao 

referido meio de impugnação e, por consequência, seja reformada a sentença proferida 

por esse juízo em sua totalidade.  

 

Tendo em vista a pretensão modificativa alhures, requer, 

ainda, seja a Coligação “Coroatá com a Força de Todos” intimada para se 

manifestar acerca deste recurso, no prazo definido em lei. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

São Luís/MA, 13 de agosto de 2018. 

 

 

CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS 

OAB/MA Nº 4.947 

 

BENNO CÉSAR NOGUEIRA DE CALDAS 

OAB/MA Nº 15.183 

 


