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JUSTIÇA ELEITORAL 
 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE 

  
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) Nº 0600001-40.2021.6.06.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL
DE JUAZEIRO DO NORTE CE 
IMPUGNANTE: JOAO PAULO TEIXEIRA RAMOS, JOSE AILTON DE ANDRADE VIANA, CICERA DAMIANA DOS
SANTOS LEANDRO, LETICIA LEANDRO DE SOUZA 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE11677 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE11677 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE11677 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE11677 
IMPUGNADO: GLEDSON LIMA BEZERRA, GIOVANNI SAMPAIO GONDIM, GILMAR LUIZ BENDER 
Advogados do(a) IMPUGNADO: CICERO CARPEGIANO LEITE GONCALVES - CE17888, ROBERVAL RUSCELINO
PEREIRA PEQUENO - CE25959 
Advogados do(a) IMPUGNADO: CICERO CARPEGIANO LEITE GONCALVES - CE17888, ROBERVAL RUSCELINO
PEREIRA PEQUENO - CE25959 
Advogados do(a) IMPUGNADO: VIVIANE ANDRADE ALBUQUERQUE ALENCAR - CE38894, CICERA
EMANUELLY MARTINS BARBOSA RIBEIRO - CE32667, PATRICIA LUCAS MAIA - CE32012, SAMARA DA PAZ
OLIVEIRA - CE24482, SERGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE28561, MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO
GURGEL E SILVA - CE18971, YANNA PAULA LUNA ESMERALDO - CE16696, PAOLO GIORGIO QUEZADO
GURGEL E SILVA - CE16629, SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE2799, LEON SIMOES DE MELLO -
CE29493, ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848, VICENTE MARTINS PRATA BRAGA -
CE19309 
  
  

SENTENÇA
Vistos,
I – RELATÓRIO:
Cuidam-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo promovida por LETÍCIA LEANDRO
DE SOUZA, CÍCERA DAMIANA DOS SANTOS, JOSÉ AILTON DE ANDRADE VIANA e JOÃO
PAULO TEIXEIRA RAMOS em desfavor de GLEDSON LIMA BEZERRA, GIOVANNI SAMPAIO
GONDIM e GILMAR LUIZ BENDER, objetivando a cassação dos registros de candidaturas ou,
caso eleitos, dos diplomas dos dois primeiros impugnados, bem como a declaração de
inelegibilidade do último impugnado, tudo com apoio no art. 22 da LC 64/90 e de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral promovida por GABRIEL IGOR PAIVA SANTANA em desfavor
de GLEDSON LIMA BEZERRA, GIOVANNI SAMPAIO GONDIM e GILMAR LUIZ BENDER,
objetivando a cassação dos registros de candidaturas ou, caso eleitos, dos diplomas dos dois
primeiros representados, bem como a declaração de inelegibilidade de todos os representados.
Em síntese, alegam os autores que os requeridos, GLEDSON LIMA BEZERRA, GIOVANNI
SAMPAIO GONDIM, respectivamente, candidatos a Prefeito e Vice – prefeito de Juazeiro do
Norte, CE, foram beneficiários de condutas indevidas praticadas pelo terceiro impugnado, 
GILMAR LUIZ BENDER, durante as eleições municipais de 2020, caracterizadoras de abuso do
poder econômico e que teriam consistido em: a) Compra indevida de combustível, em 24 de
outubro de 2020, no Posto Fontes, desta Cidade de Juazeiro do Norte, despesas essas não
lançadas em prestação de contas pelos impugnados, GLEDSON LIMA BERRA e GIOVANNI
SAMPAIO GONDIM; b) Uso indevido de helicóptero em campanha durante as carreatas do
dia 24 de outubro de 2020, também não incluído em prestação de contas; c) Derrame de
santinhos feita por helicóptero, no dia 14 de novembro de 2020.
Argumentam, ainda, que as ligações entre os impugnados GLEDSON LIMA BEZERRA e 
GIOVANNI SAMPAIO GONDIM, com o terceiro impugnado, GILMAR LUIZ BENDER, com vistas
a consubstanciar a presente demanda, estão demonstradas através da forma livre e espontânea
com que este último manifestou apoio aos dois primeiros candidatos, inclusive por redes sociais,

Num. 84880282 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS - 30/04/2021 17:34:03
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043017340389200000081760222
Número do documento: 21043017340389200000081760222



bem como pela conduta de ter sido o maior doador de recursos, de haver firmado em nome da
empresa que é sócio administrador (Tecnolity do Nordeste Ltda) contrato de locação com o
primeiro impugnado GLEDSON LIMA BEZERRA e, finalmente, de ter sido observada já na
gestão deste último, a nomeação do genro de GILMAR LUIZ BENDER como Secretário
Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, tendo anexado para tanto registros fotográficos,
cópias de documentos e filmagens que constam dos ID’s do processo.
Notificado o impugnado GILMAR LUIZ BENDER, este aduziu por ocasião de sua defesa,
preliminarmente, a inadequação da presente ação para exame da  alegação de conduta ilícita de
arrecadação e despesa em campanha eleitoral, bem como sua ilegitimidade por não ser detentor
de mandato eletivo e carência de provas quanto ao liame causal entre o suposto abuso do poder
econômico praticado e o benefício eleitoral auferido pelos impugnados, GLEDSON LIMA
BEZERRA e GIOVANNI SAMPAIO GONDIM, durante o pleito.
No mérito, asseverou o impugnado GILMAR LUIZ BENDER que inexistiu distribuição gratuita de
combustível e que o fato ocorreu por livre manifestação dos correligionários e simpatizantes,
como apoio político aos então candidatos e ora impugnados e que as provas anexadas em nada
conseguiram demonstrar de efetivo e potencial relevo para a acusação de prática de abuso do
poder econômico, justificando o uso de aeronave de propriedade da empresa Tecnolity do
Nordeste Ltda, apenas para um sobrevoo rápido durante o citado evento, não tendo existido
derrame de panfletos, como frisado, juntando, inclusive, print de plano de vôo demonstrando que
a aeronave esteve em outro local, no dia 14 de novembro de 2020.
Em sede de defesa, os impugnados GLEDSON LIMA BEZERRA e GIOVANNI SAMPAIO
GONDIM, apresentaram como argumentos preliminares a necessidade de reunião da presente
demanda com a AIJE nº 0600238-11.2020.6.06, dada a circunstância de coincidir a causa de
pedir ali constante com a presente AIME, devendo ser aplicada a regra do art. 96 – B, da Lei
9.504/97 que disciplina a reunião de ações eleitorais que envolvem o mesmo fato, ainda que
propostas por partes diversas.
No mérito, sustentaram que a utilização da aeronave, de Matrícula PR-GCJ, por parte do
empresário GILMAR LUIZ BENDER somente ocorreu no dia 20 de outubro de 2020 e que se deu
de forma espontânea, sem prévio ajuste ou comunicação aos outros impugnado, afastando a
alegação de ciência como beneficiários da suposta prática abusiva, negando, inclusive, derrame
de panfletos como aludido na exordial, assim como em relação ausência de provas acerca da
acusação de patrocínio de combustíveis para participantes da carreata, simplesmente pelo fato
do aludido empresário ter sido visto num dos locais utilizados para abastecimento.
Em decisão exarada e constante do ID nº 78431874, houve reconhecimento da ilegitimidade
passiva do impugnado GILMAR LUIZ BENDER, ante a sua condição de não possuir cargo público
eletivo para fins de incidência dos efeitos de uma ação de impugnação de mandado eletivo,
havendo sido declarado, em relação a ele, extinto o processo sem resolução de mérito.
Nessa mesma oportunidade, restou designada audiência de instrução com vistas a oitivas das
testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido colhidos em conformidade com o art. 7º do
Provimento CRE/CE nº 11/2020, os depoimento de KAROLINY MATOS RODRIGUES, LUCIANA
VIEIRA CARDOSO, CICERO YORIO PEQUENO BULHOES, ROBERTO ARRAES SAMPAIO,
SILVANDO ALVES DE SOUSA, GUSTAVO GRANGEIRO DE OLIVEIRA e ADRIANA PEREIRA
SABOYA.
Em sede de diligências, requisitou-se a ANAC e DECEA esclarecimentos quanto a existência de
eventual plano de vôo relativo a aeronave citada no processo, nos dias 24/10, 14/10 e
15/11/2020, informações essas que constam dos ID´s 8276920, 8276921, 8276922 e 8276923.
Ainda na fase de diligências, este juiz determinou por bem que fosse certificado sobre a
existência de denúncias através do sistema Pardal envolvendo helicóptero na noite do dia
14/11/2020, tendo sido informado pela Secretária a utilização do aludido sistema para registro de
reclamação nesse sentido.
Aberto prazo para alegações finais, verificou-se apresentação de razões pelos impugnantes
ratificando os termos do pedido inaugural, com base no conteúdo dos depoimentos testemunhais
colhidos em sede de instrução os quais, segundo eles, foram suficientes para confirmar a prática
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de abuso do poder econômico em favor e sob ciência dos impugnados, especialmente em função
da admissão de utilização da aeronave da empresa Tecnolity do Nordeste Ltda.
Os impugnados, por seu turno, arguiram em manifestações derradeiras que não houve
demonstração pelos meios de prova carreados para o bojo processual de abuso do poder
econômico, reiterando que a utilização de aeronave ocorreu por ato espontâneo do empresário, 
GILMAR LUIZ BENDER, como fruto de um apoio a candidatura dos impugnados mas que não
contou com a ciência dos mesmos e não trouxe efetivo desequilíbrio ao pleito eleitoral.
O órgão do Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela improcedência da impugnação, por
observar que não houve constatação de provas robustas quanto que justifiquem conclusão pelo
abuso do poder econômico, lançando também manifestação no mesmo sentido na AIJE nº
0600238-11.2020.6.06.  
Relatados, no essencial, passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
De início, faz-se necessário o enfrentamento de questão de ordem consistente na junção do
presente processo com a AIJE nº 0600238-11.2020.6.06, dada a circunstância de envolverem as
demandas o mesmo fato, o que realmente se verifica pela análise das causas de pedir, razão
pela qual acolho essa arguição para efeito de aplicar o disposto no art. 96 – B, da Lei 9.504/97,
reunindo ambas as demandas para apreciação e julgamento em conjunto.
DOS FATOS:
O quadro fático objeto de apreciação e julgamento neste processo consiste nas condutas de: a)
Compra indevida de combustível (Nada ficou provado); b) uso indevido de helicóptero em
campanha (Fato incontroverso) (A questão é de qualificação jurídica); c) derrama de santinhos
feita por helicóptero – (há registro de que houve o ato, embora todos neguem participação nele).
Entretanto, mister se faz a análise individualizada das condutas dos impugnados, a respectiva
tipificação no âmbito da legislação eleitoral, bem como a consequente repercussão jurídica, o que
passo a fazer adiante.
DA CONDUTA DE GILMAR LUIZ BENDER:
Ab initio, cumpre-nos registrar que este impugnado teve no curso  desta AIME – Ação de
Impugnação de Mandado Eletivo -, reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam, com a
consequente declaração de extinção do processo sem resolução de mérito, dada a circunstância
de não possuir cargo eletivo.
Entretanto, sua conduta precisa ser individualizada a fim de possibilitar não só o cumprimento do
disposto art. 96 – B, da Lei 9.504/97, já objeto de aplicação, mas também seu aproveitamento
neste processo, assim como no que processo que ainda remanesce contra a sua pessoa, qual
seja, a AIJE nº 0600238-11.2020.6.06, ingressada pelo Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, acerca de GILMAR LUIZ BENDER, é importante destacar sua conduta e
responsabilidade quanto aos atos por ele praticados durante a carreata do fatídico dia 
24.10.2020.
Pois bem, identifico ser inquestionável a propriedade sobre o helicóptero Matrícula PR-GCJ, de
propriedade da empresa Tecnolity do Nordeste Ltda, onde GILMAR LUIZ BENDER figura como
sócio quotista e administrador, bem assim o fato de ter sido utilizado nesse referido dia para
adornar ato de propaganda, fato esse absolutamente incontroverso entre as partes pelo substrato
probatório carreado para o processo, especialmente durante a audiência de instrução.
Embora sob o argumento de ter realizado a aeronave um rápido sobrevôo a partir de ato
espontâneo e que não contou com a autorização dos candidatos impugnados, GLEDSON
BEZERA e GIOVANNI SAMPAIO, ficou clara a intenção de que isso buscava dar mais
visibilidade ao evento político de grandes proporções que acontecia naquele dia, qual seja, uma “
mega carreta” como afirmado pelo próprio candidato e ora impugnado GLEDSON BEZERRA em
seu espaço de rede social.
Essa situação praticada e ora sob análise trouxe forte impacto visual e grande amplitude social,
com verdadeiro intuito de causar distinção e certeza de que as candidaturas dos impugnados
tinham forte respaldo econômico.  
Os vídeos acostados e os depoimentos das testemunhas foram harmônicos nesse sentido e
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deixaram claro que a dimensão do evento teve como papel a execução de lançamento pelo
espaço aéreo da Cidade de Juazeiro de uma chuva de papel picado, confirmada pelo próprio
piloto da aeronave.
Além dos vídeos e imagens constantes nos autos que demonstram isso, cito ainda, a título de
reforço argumentativo, que este magistrado, inclusive, com vistas a formação de seu melhor
convencimento, teve o cuidado de assistir detidamente aos vídeos postados no Facebook
constantes das páginas a seguir:
https://www.facebook.com/sougledson19/videos/v%C3%ADdeo-oficial-da-mega-carreata-
do-19/642250363107533/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/sougledson19/videos/megacarreata/1254353874941955/
 
Em tais vídeos, pude realmente enxergar que o quadro fático é de típico o abuso do poder
econômico, posto que existiu e restou potencializado comportamento por parte de GILMAR LUIZ
BENDER reprovável àqueles que se prestam somente a apoiar uma candidatura, eis que além
dos valores que já havia registrado como doação de campanha, não se contentou apenas com
sua presença à “mega carreata”, mas também de demonstrar publicamente e através do aludido
evento, todo um poderio econômico que estava disponibilizando e associando à campanha
eleitoral dos impugnados, especialmente quando utilizou o helicóptero de sua empresa para fazer
a cobertura do ato de propaganda com requinte de exagero.
Ademais, tal conduta ganhou relevo ainda maior quando se constatou que não restou declarado
em prestação de contas o valor correspondente a repercussão financeira da utilização dessa
aeronave em prol da propaganda dos candidatos impugnados, quando já tinha sido doado o valor
correspondente a R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) como pessoa física.
Segundo dados públicos e oficiais divulgados no site https://divulgacandcontas.tse.jus.br/, o total
de recursos recebidos para a campanha de GLEDSON BEZERRA foi de R$ 787.846,25, dos
quais R$ 265.000,00 oriundos de doação de pessoas físicas, totalizando 33,64%.
Todavia, partindo de análise mais percuciente, vê-se que a doação de GILMAR LUIZ BENDER 
no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) representou efetivamente 32,37%
dos recursos totais da campanha e 96,22% dos recursos de pessoas físicas recebidos, o que o
tornou praticamente, o único doador pessoa natural da campanha dos beneficiários e ora
impugnados, já que sua doação correspondeu a quase 1/3 do recurso total arrecadado.
A título de respaldo a consubstanciar sua conduta, GILMAR LUIZ BENDER apresentou
precedente jurisprudencial do TRE-SP segundo o qual não teria visto problema na utilização de
helicóptero em campanha política.
O Julgado citado pelo GILMAR LUIZ BENDER, está assim assentado:
“RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. UTILIZAÇÃO DE HELICÓPTERO EM CAMPANHA ELEITORAL.
SUPOSTA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA
RECURSAL E CERCEAMENTO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA AFASTADAS. ILEGITIMIDADE
DE PARTIDO, COLIGAÇÃO E PESSOA JURÍDICA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM RELAÇÃO À
COLIGAÇÃO. MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CONDUTAS NARRADAS NA INICIAL.
NEGASE PROVIMENTO AO RECURSO. 1. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO
EM DECORRÊNCIA DO USO DE DOIS HELICÓPTEROS PLOTADOS COM O SÍMBOLO DO
PARTIDO INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO RECORRIDA EM CARREATA PROMOVIDA NO DIA
ANTERIOR À ELEIÇÃO. [...] 6. QUANTO AO MÉRITO, AS CONDUTAS NARRADAS NA
EXORDIAL NÃO CONFIGURAM ABUSO DE PODER ECONÔMICO. REALMENTE, O USO DOS
HELICÓPTEROS, EM ATO ÚNICO DE CAMPANHA, NÃO SE REVESTE DA INDISPENSÁVEL
GRAVIDADE, SUFICIENTE PARA VICIAR A LEGITIMIDADE DO PLEITO, MORMENTE
QUANDO NÃO OMITIDA A INFORMAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADEMAIS, O
ALUGUEL DE AERONAVES CONSTITUI-SE EM FERRAMENTA LÍCITA DE CAMPANHA
DISPONÍVEL A TODOS OS CANDIDATOS. 7. AFASTADAS AS DEMAIS QUESTÕES
PRELIMINARES, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
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QUANTO À REPRESENTADA COLIGAÇÃO "RENOVAÇÃO MUDAR PARA MELHORAR", POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA E, QUANTO AOS DEMAIS REPRESENTADOS, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 2 (grifo acrescido) TRE-SP - RE: 206939 SP, Relator:
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO, Data de Julgamento:30/07/2013, Data de Publicação:
DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 06/08/2013.
Pelo que se depreende do julgado, percebe-se que o caso é totalmente distinto do que ora se
analisa, eis que a aeronave foi contratada e devidamente escriturada em prestação de contas,
situação essa que não ocorreu na presente impugnação cuja situação nasceu de utilização de um
helicóptero para adornar evento político não é o mesmo caso no qual pessoa física doa quase 1/3
do valor da campanha do eleito e, além disso, usa helicóptero de sua empresa para adornar
evento, enquanto acompanha ao lado do candidato esse mesmo evento.
DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA GILMAR LUIZ BENDER:
Consoante previsto pela Lei das Inelegibilidades (LC 64/90), em seu art.  22, XIV, assim está
disposto:
 

“Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído
para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela
interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou
dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação
penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;”       
 

Com efeito, pelo abuso do poder econômico flagrantemente praticado por GILMAR LUIZ
BENDER, a sanção correspondente é a declaração de sua inelegibilidade, matéria essa objeto de
reivindicação na AIJE nº 0600238-11.2020.6.06, ora reunida ao presente feito.
DAS CONDUTAS DOS IMPUGNADOS: GLEDSON BEZERA E GIOVANNI SAMPAIO.
Ao que se depreende do arcabouço processual, ficou também suficientemente caracterizadas as
condutas dos impugnados GLEDSON BEZERRA e GIOVANNI SAMPAIO quanto as
repercussões advindas de seus comportamentos condescendentes com as práticas
desencadeadas nas carreatas dos dias 24.10 e 14.11 de 2020 e que lhes trouxeram grande
benefício a ponto de tornar injusta e desproporcional a propaganda eleitoral praticada.
A dimensão dos eventos ocorridos em tais datas, foi marcada por atos ilícitos do ponto de vista da
legislação eleitoral. O primeiro, pela conivência dos impugnados GLEDSON BEZERRA e
GIOVANNI SAMPAIO, quanto ao abuso do poder econômico praticado pelo apoiador GILMAR
LUIZ BENDER e que lhes trouxe direto benefício no dia 24.10.2020.
Além desse ilícito, houve, por parte dos requeridos, omissão quanto ao dever de vigilância 
sobre o modus operandi de divulgação responsável de seu material de campanha, ocorrido no 
dia 14.11.2020, onde se observou um derrame aéreo por meio de helicóptero sobre a Cidade de
Juazeiro do Norte de grande quantidade de santinhos do candidato GLEDSON BEZERRA,
aeronave essa não identificada.
No tocante a conivência, trago à baila o fato do próprio candidato GLEDSON BEZERRA ter
demonstrado seu contentamento em sua própria página de rede social, com o benefício recebido
ao afirmar veicular a mensagem: “Vídeo oficial da Mega Carreata do 19. Vamos tentar mostrar
tudo que vivemos em poucos minutos. Estava muito ansioso para dividir essa emoção com vocês.
Uma carreata historica em Juazeiro. Junto com os juazeirenses mostramos nossa forca! O povo
sabe e fala quem é o melhor para essa cidade. Todos os dias recebemos uma energia incrível.
Preparem-se que vai ter mais. Vem com Glêdson, vem!” (Postagem do dia 25/10/2020. <
https://www.facebook.com/sougledson19/videos/v%C3%ADdeo-oficial-da-mega-carreata-
do-19/642250363107533/?__so__=permalink&__rv__=related_videos> Acesso em abril de
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2021.).
No vídeo citado, vê-se claramente o helicóptero jogando papel picado no evento, bem como o
candidato GLEDSON BEZERA lado a lado com seu apoiador GILMAR LUIZ BENDER, no
mesmo veículo da carreata, o que induz a conclusão de que foi condescendente com a utilização
da referida aeronave em seu benefício.
Em outro momento na sua página do facebook, é possível vislumbrar que a qualificação do
evento como sendo de grande amplitude foi feita pelo próprio beneficiado, GLEDSON BEZERRA
, de sorte que qualquer consulta pública, possibilita a seguinte leitura: “Nossa carreata foi
grande. Foi histórica. Assistam mais um pouquinho do nosso mega encontro. Sintam a
emoção. Daqui a pouco tem mais” (Postagem do dia 26/10/2020. <
https://www.facebook.com/sougledson19/videos/mega-carreata/1254353874941955/>
Acesso em abril de 2021).
Assim, não há como extrair outra conclusão senão o fato de que os impugnados, em especial o
candidato GLEDSON BEZERRA, eram concordantes com a prática laborada por seu principal
apoiador e financiador de campanha, GILMAR LUIZ BENDER, quanto a utilização do
Helicóptero, em benefício de sua “mega carreata”, até porque em nenhum momento se mostrou
surpreso ou contrário ou mesmo tratou de tornar público que tal conduta não teve sua anuência,
ao contrário, fez foi ostentar grau de orgulho pelas proporções que o evento atingiu.
Deve ser acrescentado o fato de que GILMAR LUIZ BENDER esteve na própria carreata do dia
20.10.2020, no mesmo carro no qual se encontravam os candidatos beneficiados pela conduta
abusiva, como bem demonstram as imagens do evento, o que os tornou complacentes com a
prática.
Em relação a omissão quanto ao dever de vigilância em função da grande chuva de material de
campanha, praticada em no dia 14.11.2020, também através de um helicóptero que relativamente
a esse dia não se conseguiu identificar, há se chamar ainda assim à responsabilidade objetiva
que segundo a lei eleitoral está a cargo dos candidatos em todos os momentos durante o
processo eleitoral, principalmente quando são utilizadas de forma indevida, como ocorreu nas
circunstância em que se deu o fato, ou seja, nas vésperas do dia da eleição, causando no espaço
aéreo de Juazeiro e sobre suas ruas e avenidas, grande despejo e sujeira.
A Lei 9.504/97, em seu art. 19, §8º, impõe responsabilidade ao candidato por derrama de
material e suas consequências são de ordem objetiva porque os candidatos respondem como
verdadeiros e inescusáveis guardiões do seu material de campanha.
Portanto, entendo que há elementos que consubstanciam inequívoca ciência e omissão que
acabou por contribuir para a prática de abuso de poder econômico, com uso de veículo de
uso dispendioso (helicóptero), sem registro na prestação de contas, como se verificou no dia
20.10.2020 e com a inobservância de cuidado e responsabilidade quanto guarda de material de
campanha, no dia 14.11.2020.
Concluo, portanto, pela gravidade e potencialidade das condutas omissivas e contributivas
levadas a efeito pelos candidatos ora impugnados, em face da prática do abuso de poder
econômico que lhes trouxe benefício direto através do uso de meio que por si só, não poderia
estar ausente das prestações de contas, dada circunstância do proprietário da empresa
responsável pela aeronave já ter doado quase 33% (trinta e três porcento) dos recursos de
campanha em favor dos impugnados, sendo mecanismos contra tais práticas, o manejo das
reprimendas através de AIJE e AIME.
DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA GLEDSON BEZERRA E GIOVANNI SAMPAIO:
De primeiro plano, faz-se indispensável relembrar os conceitos acerca do que consiste o abuso
de poder econômico, político e de autoridade.
Consoante doutrina mais abalizada, “O abuso de poder econômico em matéria eleitoral 
consiste, inicialmente, no financiamento direto ou indireto, dos partidos políticos e candidatos,
antes ou durante a campanha eleitoral, com ofensa à lei e as instruções da justiça eleitoral, com o
objetivo de anular a igualdade jurídica (igualdade de chances) dos partidos, afetando a
normalidade e a legitimidade das eleições. Portanto, pode-se definir abuso de poder econômico
como qualquer atitude em que haja uso de dinheiro que venha a prejudicar a liberdade de voto”.
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[1]
Éindispensável relembrar o que a Constituição Federal quis na verdade salvaguardar em termos
de bem jurídico tutelado e nesse ponto o art.14, § 9º indicou a legitimidade das eleições como
alvo contra a influência do poder econômico, com vistas a garantia da lisura do pleito eleitoral,
assegurando a igualdade de condições, a imparcialidade e a moralidade da Administração
Pública. 
A Magna Carta, em seu art. 14 estabelece como consequências pela violação desse comando
que:
[...]
“§10º O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude.”
Já com relação a condescendência dos candidatos impugnados quanto a chuva de santinhos
ocorrida no dia 14.11.2020, há de se enquadrar tal situação no campo da responsabilidade por
presunção legal onde se imputa o ilícito ao candidato beneficiado quando envolvem atos de
derrama, uma vez que no presente caso nenhuma circunstância foi revelada quanto dos
beneficiários não terem tido conhecimento da prática, especialmente pelo grande volume de
material de campanha derramado por aeronave pelos céus de Juazeiro do Norte, o que bem
demonstra a tipificação do art. 19, §§ 7º e 8º da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), in verbis:
 

[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura 
propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da
Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do
art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
§ 8º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 7º deste
artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias
que revelem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda.

Finalmente, há de se trazer à tona o que a lei de inelegibilidades (LC 64/90), estabelece apenas
como essencial para o reconhecimento do ato omissivo ou ao abuso de poder econômico,
quando em seu art. 22, dispõe:

[...]
XVI – 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.

Apenas para dar destaque enxergo que a gravidade da conduta permissa quanto a prática do
abuso, verificou-se pela ausência de tomadas ou de registros posteriores de providências para
evitar ou cessar o grande derrame/chuva de material de campanha promovido na noite do dia
14.11.2020, por aeronave de alto custo (helicóptero que não chegou a ser identificado), mas que
curiosamente sobrevoava o espaço aéreo juazeirense com o fito de tão somente favorecer os
candidatos ora impugnados, às vésperas das eleições.
Permitir ou deixar de estabelecer sanções àqueles que promovem ou se beneficiam com
situações iguais ou desta natureza, implica criar às próximas campanhas eleitorais verdadeiro
regime de desigualdade para os candidatos que não dispõem de recursos ou aparato econômico,
como também franquear a prática de condutas potencialmente relevantes para a quebra de
isonomia e lisura ao processo eleitoral como acontecendo em favor dos candidatos GLEDSON
BEZERRA e GIOVANNI SAMPAIO, que por duas ocasiões tiveram benefício direto com a
utilização de aeronave de alto custo operacional para ostentar poderio econômico, embora
apenas em um delas, a da “mega carreata” do dia 20.10.2020, tenha sido incontroversa a
responsabilidade pela sua promoção a cargo do empresário e principal apoiador financeiro, 
GILMAR LUIZ BENDER.
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Assim, considerando o conjunto de fatores declinados em harmonia, quais sejam,  doação de
quase 1/3 (um terço) do valor da campanha (mais de R$250 mil reais) + uso do helicóptero para
enfeitar adornar mega carreata, inclusive com chuva de papel picado + veiculação ampla disso
em mídias sociais pelos próprios candidatos eleitos foi preponderante no entender deste julgador
para balar a normalidade e a legitimidade das eleições municipais em Juazeiro do Norte.
III - DISPOSITIVO:  
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que os autos consta:

JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE IMPUGNÇÃO POR
MANDATO ELEITORAL para efeito de CASSAR os DIPLOMAS expedidos pela JUSTIÇA
ELEITORAL à GLEDSON LIMA BEZERRA e GIOVANNI SAMPAIO GONDIM,
respectivamente eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito da Cidade de Juazeiro do
Norte, por reconhecê-los diretamente beneficiados pela prática abuso de poder
econômico, durante as eleições de 2020, bem assim DECLARAR suas 
INELEGIBILIDADES pelo prazo de 8 (oito) anos subseqüentes a esta última eleição, o que
faço com apoio no art. 22, inciso XIV da Lei Complementar 64/90;
 DECLARO, por força da reunião com base no art. 96 – B, da Lei 9.504/97, do presente
processo com a AIJE de nº AIJE nº 0600238-11.2020.6.06, a INELEGIBILIDADE de 
GILMAR LUIZ BENDER, pelo prazo também de 8 (oito) anos, consubstanciado no art. 22,
inciso XIV da Lei Complementar 64/90.

Publique-se. Registre-se. Notifiquem-se.
Cumpra-se.
Juazeiro do Norte, CE, 30 de abril de 2021.
 
 

GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
Juiz Eleitoral da 28ª ZE
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