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JUSTIÇA ELEITORAL 
 016ª ZONA ELEITORAL DE IPOJUCA PE 

 
  
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) Nº 0600864-60.2020.6.17.0016 / 016ª
ZONA ELEITORAL DE IPOJUCA PE 
NOTICIANTE: GILSON JEFERSON OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR 
Advogados do(a) NOTICIANTE: KETTY FILIZOLA PINEDA FALCAO - PB21907, JAILSON BARBOSA PINHEIRO
FILHO - PE39739, JESSICA DE ARAUJO FERREIRA - PE36077, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE23101,
MARIA STEPHANY DOS SANTOS - PE36379 
NOTICIADO: CELIA AGOSTINHO LINS DE SALES, HELENA PATRICIA COSTA ALVES, ANDREIA FERNANDA
FONSECA DE OLIVEIRA, COLIGAÇÃO POR AMOR A IPOJUCA E AO IPOJUCANO - PSD, REPUBLICANOS, PSC,
DEM, REDE, PARTIDO VERDE, PODEMOS, PL 
  
  
 

 
Vistos os autos... 
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL COM PEDIDO LIMINAR

proposta por COLIGAÇÃO JUNTOS POR IPOJUCA, em face de CELIA  AGOSTINHO
LINS DE SALES, de HELENA PATRICIA COSTA  ALVES, contra ANDREIA
FERNANDA  FONSECA DE OLIVEIRA, e contra COLIGAÇÃO POR AMOR A
IPOJUCA E AO IPOJUCANO, devidamente qualificados. 

  
Narra a exordial que os representados articulam-se para a prática de

condutas vedadas, tendentes a vulnerar o processo eleitoral, mediante utilização de
agentes públicos exercentes das funções de monitores dos ônibus escolares, os quais
pretendem atuar dentro dos ônibus de transporte oficial dos eleitores nas eleições do
dia 15.11.2020. 

O autor junta arquivo de áudio, no qual a representada ANDREIA
FERNANDA FONSECA DE OLIVEIRA realiza instruções à equipe de monitoras. 

  
Esta magistrada realizou a análise do arquivo de áudio juntado, do qual é

relevante citar os seguintes trechos: 
 

 
 
1. A partir de 11min e 06 seg:
 
"então a gente precisa unir forças; unir forças e a gente é que vai fazer as
coisas acontecer, porque se os ônibus, a gente vai tá com noventa, cem
ônibus; era noventa passou pra cem e o TRE resolver isso; a gente vai
estar com cem ônibus, cem ônibus, na rua domingo; se eu não fizer uma;
se eu não traçar uma rota; não fizer uma logística que atenda todos os
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munícipes, eles chegam na escola pra votar? [resposta da plateia] não.
Não, então a gente precisa se decicar. A prefeita nos incumbiu isso; à
gerência de transportes, aos monitores e à gerência de transporte a
responsabilidade de levar os eleitores pras urnas; igual a responsabilidade
que ela nos deu de levar os alunos pra escola; porque se o aluno não
chegasse na escola, a mãe vai no Ministério Público e denuncia porque o
bolsa escola é cortado. Quantas monitoras aqui responderam algum
processo no Ministério Público por denúncia de um aluno não chegar à
escola? Quantas? Nenhuma. Sabe por quê? porque o trabalho foi feito e
muito bem feito. Porque quando eu cheguei na gestão anterior tinha cento
e oitenta e oito processos no Ministério Público de mãe reclamando que o
aluno não chegava à escola porque o ônibus não chegava até o aluno e
vocês tiveram o trabalho de dizer, Andréia, entra um pouquinho mais na
rua, esse pouquinho foi seis quilômetros; quem faz cachoeira sabe.
Andréia, entra um pouquinho mais aqui;  Andréia, entra por aqui". Tem lá
em Pindoba uma aluna cadeirante que precisa; troca o ônibus. Esse
trabalho foi feito, com cuidado; e foi atendido pela prefeita Célia Sales.
Então quem tá de parabéns não é só a prefeita não, é vocês; uma salva de
palmas! E o nosso trabalho hoje é eleger a prefeita Célia Sales porque se
os eleitores não chegarem na urna porque o ônibus não chegou; que a
gente tem setenta e oito engenhos sem ônibus; não sei quantas rotas;
porque vai ser cinco viagens em cada engenho; se não chegar, a gente
não vai ter feito o nosso operacional bem feito, né isso? Então vou precisar
da ajuda de cada uma, de cada uma, pra que esse operacional aconteça.
As Kombis, eu preciso que vocês procurem Belinha pra dar o nome. E para
os ônibus; eu recebi uma denúncia do Ministério Público ontem, doutora
Bianca, ela me notificou, notificou a prefeita, notificou o TRE, eu vou, tô
indo agora preparar minha defesa, é processo viu gente" [inaudível]...
Andréia não gente, é luta, é batalha, é guerra; porque Carlos Santana foi
no Ministério Público, me denunciou, disse que eu ia colocar monitor
dentro dos ônibus pra tá direcionando voto; a juíza ontem mandou me
chamar. Eu fui ontem na juíza, Ildete, quando cheguei lá ela disse: dona
Andréia, isso vai acontecer? eu disse: é mentira! Isso não vai acontecer.
Porque isso não acontece com a gente. A gente não direciona ninguém.
Eu não vou botar monitor dentro do ônibus. Vai quem quer."
 
 
 
2. A partir de 15min e 56 seg:
 
[...] "Então, domingo vamos ter todas as rotas do transporte escolar. Cada
monitor sabe quem é sua rota. Eu não preciso dizer ao monitor quem é sua
rota. Eu não vou colocar monitor dentro de rota. Mas quem quiser ir, sinta-
se à vontade. Eu tenho camisa e material pra trabalhar. [plateia]... eu vou,
eu vou. [Andréia]... eu mudei. Eu não mudei, gente? Mudei. 2018 a gente
fez isso, não fez? Então quem for, dê o nome a Kêu. Kêu vai pegar o nome
de todas que forem pra suas rotas porque eu não posso dizer a você: vista
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branco porque vai caracterizar; o que eu tenho é camisa, que eu tenho pra
todas as monitoras. Eu disse à prefeita olhe não esqueça não viu. Ela me
deu pra todas as monitoras camisa. Só que se eu der a vocês vai
caracterizar. Então eu preciso que vocês vão com uma blusa branca
normal, branca normal, normal."
 
 

Esta magistrada conheceu pessoalmente e reuniu-se presencialmente com  ANDREIA
FERNANDA FONSECA DE OLIVEIRA no dia 11.11.2020, ocasião em que a mesma
se comprometeu que não iria colocar monitores nos ônibus, de modo que não me
restam dúvidas de que as alegações feitas no arquivo de áudio anexado pela parte
autora são autênticos e de autoria desta representada, até mesmo porque em suas
afirmações cita a representante do Ministério Público, Dra. Bianca, e esta magistrada
nominalmente, o que constitui um deboche para com este Juízo Eleitoral, o que poderá
acarretar prisão se os fatos arquitetados vierem a ocorrer conforme a prova constante
do áudio da reunião presidida por ANDREIA FERNANDA FONSECA DE OLIVEIRA. 

 
Os trechos acima destacados revelam condutas da mais extrema gravidade, tendentes
a vulnerar a igualdade de condições na disputa eleitoral, havendo indícios de abuso de
poder político e do poder econômico, de uso das estruturas de poder na qual insere-se
o funcionalismo público, na figura das monitoras dos ônibus escolares, para criar
vantagem na disputa eleitoral, uma vez que estas pretendem realizar militância no dia
das eleições, que apurados poderão prejudicar a candidatura das representadas. 

 
Diante disso, entendo presentes os elementos que autorizam a concessão de tutela de
urgência, nos termos do art. 300 do CPC, o qual fixa que a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

  
  
Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, e DETERMINO: 
  
  
1. O afastamento imediato de ANDREIA FERNANDA FONSECA DE

OLIVEIRA dos assuntos relativos aos veículos cedidos pela prefeitura do Ipojuca-PE,
cedidos para transportes de eleitores, com a nomeação de outro servidor ou servidora
para assuntos administrativos; 

  
2. Determino que as representadas CELIA  AGOSTINHO LINS DE SALES,

HELENA PATRICIA COSTA  ALVES e  ANDREIA FERNANDA  FONSECA DE
OLIVEIRA, ABSTENHAM-SE de arregimentar, orientar ou induzir os servidores da
prefeitura do Ipojuca-PE, efetivos ou comissionados, sejam monitores ou ocupantes de
outros cargos, para atuarem influenciando eleitores dentro dos ônibus do transporte de
eleitores, ou mesmo nos pontos de parada/embarque, ao longo dos percursos e rotas,
no dia 15.11.2020. 

  
3. Determino que CELIA  AGOSTINHO LINS DE SALES e HELENA

PATRICIA COSTA  ALVES  juntem a estes autos, no prazo de 12 (doze) horas, a
relação de TODAS as monitoras e monitores dos transportes escolares do município,
com nome completo e indicando o tipo do vínculo jurídico de cada um com a Prefeitura
do Ipojuca. 
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4. Em caso de descumprimento dos itens "1.", "2." e "3.", fixo multa no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais, em caso de descumprimento total ou parcial
de cada uma das determinações acima elencadas. 

  
5. Determino ao comando da Polícia Militar que, no dia 15.11.2020, das 7h

às 17h (período da votação), mobilize efetivo suficiente para cumprimento desta
decisão e, caso verifique a presença das monitoras ou monitores atuando nos
transportes de eleitores, realizando arregimentação de eleitores, seja efetivada a
IMEDIATA PRISÃO EM FLAGRANTE, sob as sanções do art. 39, § 5º, II, da lei
9.504/97 e do art. 330, do Código Penal. 

  
Citem-se e intimem-se as partes para cumprimento imediato. 
  
Defesas no prazo de dois dias. 
P.R.I. 
Após a dilação, remeta-se ao Ministério Público Eleitoral. 
  
Ipojuca, nesta data. 
ILDETE VERÍSSIMO DE LIMA, Juíza da 16ª ZE 
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