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Tribunal reverte sentença e valida reeleição de Hélio Pinheiro em Catuti
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CATUTI -- O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), na sua sessÃ£o de quinta-feira, dia 11, reformou
sentenÃ§a de primeiro grau que havia cassado o registro Ã s eleiÃ§Ãµes deste ano do atual prefeito e candidato Ã reeleiÃ§Ã£o
em Catuti, HÃ©lio Pinheiro da Cruz JÃºnior (PP), por abuso de poder polÃ-tico e econÃ´mico. A decisÃ£o acompanhou o
voto da relatora dos processos (RE 55884, RE 56224 e RE 64455), juÃ-za Alice Birchal, que reverteu decisÃµes anteriores
em trÃªs aÃ§Ãµes de investigaÃ§Ã£o judicial eleitoral formuladas pela ColigaÃ§Ã£o "Povo Forte" (PDT, PSD, PSL, PTC).

Como nas eleiÃ§Ãµes realizadas no Ãºltimo dia 7 de outubro, HÃ©lio Pinheiro foi o mais votado no municÃ-pio (com 1.924
votos), a justiÃ§a eleitoral de Porteirinha (226Âª zona eleitoral) foi comunicada da decisÃ£o da Corte Eleitoral, e retotalizou
a eleiÃ§Ã£o no municÃ-pio para que os votos de HÃ©lio fossem computados no sistema e ele seja considerado eleito.

Em uma das aÃ§Ãµes, baseada em uma suposta conduta vedada (utilizaÃ§Ã£o do nome e imagem do atual prefeito e
candidato Ã reeleiÃ§Ã£o, bem como de slogan e sÃ-mbolos de administraÃ§Ã£o pÃºblica em placas e faixas de publicidade
afixadas em diversos Ã³rgÃ£os pÃºblicos e no centro de Catuti), a juÃ-za Alice considerou que "nÃ£o hÃ¡ nos autos provas
robustas o suficiente para que se possa concluir que dela tenha decorrido grave e irreparÃ¡vel prejuÃ-zo Ã normalidade
das eleiÃ§Ãµes vindouras". A juÃ-za do TRE apenas manteve uma multa individual de 5 mil UFIRs a HÃ©lio Pinheiro e Ã sua
candidata a vice, Dedi Batista (PMDB).

Nos outros dois recursos - patrocÃ-nio de festas na regiÃ£o pelo candidato, mediante utilizaÃ§Ã£o sistemÃ¡tica de seu
nome e do slogan "apoio cultural HÃ©lio Pinheiro, com Catuti onde Catuti estiver", e participaÃ§Ã£o do candidato em
carreata para mostrar veÃ-culos doados pela UniÃ£o ao municÃ-pio â€“ tambÃ©m a relatora dos processos fundamentou seu
voto na "inexistÃªncia de provas robustas para deduzir que tenha derivado de um planejamento tÃ£o meticulosamente
arquitetado e preparado e ainda que dela tenha decorrido grave e irreparÃ¡vel prejuÃ-zo Ã normalidade das eleiÃ§Ãµes
vindouras".

Quanto ao patrocÃ-nio de festas, a magistrada avaliou que, "considerando que os eventos foram realizados fora da
cidade, que o recorrente nÃ£o compareceu aos eventos, que os eventos foram de curta duraÃ§Ã£o e que nÃ£o houve
nenhuma atitude dele que agravasse a situaÃ§Ã£o, tenho que as circunstÃ¢ncias nÃ£o guardaram maior gravidade e, por
isso, de fato, entendo que houve uma desproporÃ§Ã£o entre a conduta e a sanÃ§Ã£o".

Nas eleiÃ§Ãµes deste ano, em Catuti, o outro candidato a prefeito, JosÃ© Barbosa Filho (PDT), ficou em segundo lugar, com
1.528 votos.

Em contato com o prefeito reeleito HÃ©lio Pinheiro, ele disse nÃ£o entender os motivos da oposiÃ§Ã£o estar tumultuando o
processo legÃ-timo das eleiÃ§Ãµes em Catuti, onde ele obteve cerca de 52% dos votos o que, por exemplo, caso
acontecesse de anular o pleito, "o segundo colocado nÃ£o seria o beneficiado e sim terÃ-amos outra eleiÃ§Ã£o no
municÃ-pio, como manda a lei", disse. (Fonte: TRE-MG)
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