
 

 

EXCELENTÍSSIMO MERITÍSSIMO JUÍZ ELEITORAL DA 38ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA PRETA 

(JOAQUIM NABUCO) – ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 

A COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO, formada pelos partidos PSB/PROS, por seu 

representante legal AMARO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 

475.000.004-30, com endereço para intimações/notificações na Rua da Aurora, 24, centro, Município de 

Joaquim Nabuco, Pernambuco, CEP 55535-000; LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRA E PEREIRAL JUNIOR, 

candidato à Prefeito, brasileiro, casado, portador do RG 2878801 – SSP/PE, CPF/MF sob o nº 

443.157.914-15, portador do título de eleitor nº 028497010850 residente e domiciliado na rua da 

Aurora, 240, centro, Município de Joaquim Nabuco, Pernambuco, CEP 55535-000 e WILSON RICARDO 

LINS DE CARVALHO, candidato à vice-Prefeito, brasileiro, solteiro, portador do documento de 

identidade nº 4159834 – SSP/PE, CPF/MF sob o nº 80780512472, residente e domiciliado na Avenida 

Manoel José da Costa Filho, nº 285, Centro, Município de Joaquim Nabuco, Estado de Pernambuco, CEP: 

55.535-000, vem, através de seus advogados subscritos com procuração em anexo (DOC 01), com fulcro 

em captação ilícita de sufrágio (tipificada no artigo 41-A, da Lei 9.504/97) c/c prática de conduta vedada 

aos agentes públicos (artigo 73, § 10 da Lei 9.504/97) c/c abuso de poder político, econômico e 

corrupção (artigo 22 da LC 64/90), propor 

 

AIJE – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM PEDIDO DE MEDIDA 

CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS 

Em face DA COLIGAÇAO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO, formada pelos partidos PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro), MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e Solidariedade, por seu 

representante legal THIAGO FRANCISCO DE LUCENA SANTOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 

OAB/PE 29647, com endereço para fins de intimação a Rua Fernando Augusto Pinto Ribeiro, nº. 129, 

Centro, Joaquim Nabuco – PE, CEP: 55.535-000; ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO 

BARRETO), brasileiro, detentor de Mandato Eletivo (Reeleição), inscrito no CPF/MF sob o nº. 

053.637.584-40, residente e domiciliado na Rua Cel. Austriclínio, nº 129, Centro, Joaquim Nabuco/PE. 

CEP.: 55535-000; ERALDO DE MELO VELOSO, brasileiro, candidato à vice-prefeito, casado, portador do 

documento de identidade nº 3394476 - SSP - PE, CPF nº 59094290430, residente de domiciliado na Rua 

do Comércio, nº 83 Centro, Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55535000, JOSÉ LUIZ DE SOUZA 

(IRMÃO LUIZ), candidato à vereador, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 

4232002 - SDS - PE, CPF nº 024.337.754-18, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas Cabral Da Costa, 

365 Centro, Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55.535-000 e WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA 

SILVA, (SANSA), tesoureiro do partido político, residente e domiciliado à Rua Santiago Costa, nº 62, 

Joaquim Nabuco – PE, inscrito no CPF/MF nº 071.669.394-19, RG: 7.245.010 SDS /PE, ante as razões de 

fato e de direito a seguir articuladas. 

 

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA 

O art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 prevê qualquer partido político, coligação, 

candidato ou Ministério Público Eleitoral como legitimados para a propositura da presente ação. 



 

 

Quanto à legitimidade passiva o candidato e terceiros poderão responder à AIJE, 

eis que o inciso XIV do art. 22 da LC 64/90 prevê a inelegibilidade de qualquer que tenha 

contribuído para a prática do ato abusivo. 

Assim sendo, impõe-se consignar, desta forma, evidenciada a legitimidade das partes. 

 

2. DO LITISCONSÓRCIO 

 

Para fins de evitar a aplicação do princípio da não surpresa, bem como qualquer 

alegação de cerceamento de defesa e do amplo contraditório, necessário o chamamento ao processo de 

todos os envolvidos nas acusações. 

 

Tornou-se pacífico no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral de que o vice deve figurar 

no polo passivo das demandas em que se postula a cassação de registro, diploma ou mandato, uma vez 

que há litisconsórcio necessário entre os integrantes da chapa majoritária, considerada a possibilidade 

de o vice ser afetado pela eficácia da decisão. Por esta razão, revela-se obrigatório a inclusão do 

candidato ao cargo de Vice-Prefeito no polo passivo desta ação. Sob esse espectro jurisprudencial, 

confira-se: 

 

EMENTA – TSE - Representação. Abuso de poder, conduta vedada e propaganda 

eleitoral antecipada. Vice. Decadência. 1. Está pacificada a jurisprudência do 

Tribunal Superior Eleitoral de que o vice deve figurar no polo passivo das 

demandas em que se postula a cassação de registro, diploma ou mandato, 

uma vez que há litisconsórcio necessário entre os integrantes da chapa 

majoritária, considerada a possibilidade de o vice ser afetado pela eficácia 

da decisão. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Recurso 

Especial Eleitoral nº 35.831/MG Rel.: Min. Arnaldo Versiani, publicado no DJE 

em 10.02.2010). 

 

 

3. DA TEMPESTIVIDADE 

Sem embargo, e em que pese a controvérsia não ter se dissipado, nem na doutrina, 

nem na jurisprudência, parece acertado o entendimento de que a AIJE pode ser proposta desde antes do 

registro ou da convenção precipuamente porque se trata do instrumento processual adequado contra 

ilicitudes praticadas desde antes da época eleitoral, haja vista que tais condutas abusivas, mesmo que 

cometidas fora da época do processo eleitoral têm potencial para nele influir. 

De qualquer modo, a corroborar tal posição, o TSE já decidiu que fatos ocorridos em 

momento anterior à escolha e registro do candidato podem ser objeto da AIJE. 

Quanto ao termo final, parece não existir muita divergência de que seria até a 

data da diplomação, até porque com a diplomação tem lugar a Ação de Impugnação de Mandato 

Eletivo – AIME. TEMPESTIVA. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300299/inciso-xiv-do-artigo-22-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11300880/artigo-22-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103970/lei-de-inelegibilidade-lei-complementar-64-90


 

 

4. DO CONTEXTO FÁTICO 

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE, ajuizada pela 

COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO, por LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRA E 

PEREIRAL JUNIOR, candidato à Prefeito e WILSON RICARDO LINS DE CARVALHO, candidato à vice-

Prefeito,  e pela  COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DE JOAQUIM NABUCO por alegadas práticas de abuso 

de poder econômico e de captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 22 da LC 64/90 e do art. 41-A 

da Lei 9.504/97. 

Segundo narra a inicial, os Investigados, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO 

(NETO BARRETO), candidato à prefeito, ERALDO DE MELO VELOSO, candidato à vice-prefeito e A 

COLIGAÇAO UNIÃO POR JOAQUIM NABUCO realizaram vários ilícitos eleitorais com captação 

ilícita de sufrágio, além de abuso de poder político e econômico, conforme será demonstrado: 

 

5. DA CONFIGURAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO: TESTEMUNHAS E ATAS 

NOTARIAIS. 

De acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC 02), DECLARANTE, identificado 

por ADRIANO JOÃO DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da presente ATA NOTARIAL DE 

DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para que fosse colhida sua 

declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que 10 (dez) dias antes das eleições municipais de Joaquim Nabuco, 

ocorridas do dia 15 de novembro de 2020, estava, juntamente com a sua 

companheira, Claudiane Maria da Conceição, em sua residência, 

localizada a Rua da Boa Fama, no 05, Centro, Joaquim Nabuco — PE, 

quando recebeu a visita do prefeito candidato a reeleição, Neto Barreto, 

do candidato a vice-prefeito, senhor Eraldo Veloso e do candidato a 

vereador irmão Luiz. Na ocasião, a primeira coisa que o irmão Luiz falou 

para o Declarante foi: "você sabe que o prefeito pode cortar o seu aluguel." 

Aí o declarante respondeu que sabia, mas era desde a época do prefeito João 

Carvalho que ele recebia tal auxílio e que tinha votado em Neto Barreto nas 

eleições passadas e nem assim o prefeito eleito à época (João Carvalho) teria 

cortado seu aluguel. Em seguida, o prefeito Neto Barreto ofereceu o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) e um botijäo de gás para o Declarante 

desistir da candidatura de vereador pelo partido político PROS Partido 

Republicano da Ordem Social, (oposição ao prefeito Neto Barreto e o vice 

Eraldo Veloso), quantia que foi aceita pelo mesmo, tendo em vista que está 

desempregado e que tem quatro filhos para sustentar. Em seguida o 

prefeito Neto Barreto o ameaçou afirmando que se caso o declarante não 

votasse nele iria cortar o aluguel social no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais). O Declarante afirma ainda que às 9h: 00min tentou realizar um 

Boletim de Ocorrência no dia 25/11/2020, na delegacia de Joaquim 

Nabuco, mas o agente de polícia se negou a realizar o B.O sob o argumento 

de que o prefeito poderia mandar matar o Declarante ou jogar um 

processo contra ele.  



 

 

Por certo que a gravação acima transcrita configura PROVA INEQUÍVOCA, ROBUSTA 

E CABAL de que houve a prática de captação ilícita de sufrágio! 

É nítido o propósito de angariar votos, pois o prefeito Neto Barreto ofereceu o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e um botijäo de gás para o Declarante (...) quantia que foi 

aceita pelo mesmo, tendo em vista que está desempregado e que tem quatro filhos para 

sustentar. 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 03) e VÍDEO (DOC. 04), 

a DECLARANTE, identificada por MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, requereu, verbalmente, a 

lavratura da presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de 

Processo Civil, para que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as 

seguintes declarações:  

“PRIMEIRO que é a pessoa das fotos existentes no vídeo cujo "print" segue 

abaixo, o que pude constatar pelo cotejo entre a sua presença física nesta 

serventia e a reprodução do vídeo, que fica arquivado nestas Notas” (...) 

SEGUNDO — A solicitante declara ainda que confirma o conteúdo do vídeo 

— que foi reproduzido em sua presença neste tabelionato -, sendo ela a 

autora do áudio que consta ali como encaminhado (o qual não possui mais 

em seu aparelho), que possui o seguinte teor:  

"Oh Neca! 0a mulher! Não sou catorze não visse eu sou quarenta, porque eu 

tava lá na casa de uma amiga minha, aí Neto chegou, aí pegou deu dinheiro 

a eu e a minha amiga, e sabia. (inaudível) Vamos tirar uma foto! Eu disse: 

bora! Aí mulher o povo tá pensando que eu sou catorze, não sou catorze não, 

sou quarenta. Tem que comer o dinheiro dessas pestes mesmo, mas eu sou 

quarenta! Vamos votar com carinho, comer o dinheiro de neto e votar no 

lirinho! É pra tomar no cu mesmo!" 



 

 

 

IMAGEM CONFORME ATA NOTARIAL EM ANEXO – DOC 03 E VIDEO DOC 04. 

Por certo que a gravação acima transcrita configura PROVA INEQUÍVOCA, ROBUSTA 

E CABAL de que houve a prática de captação ilícita de sufrágio! 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 05), a DECLARANTE, 

identificada por MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da 

presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para 

que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que no dia 06 de novembro de 2020 enviou um áudio para a sua amiga 

Aparecida (neca) dizendo que não era quatorze (14), que era quarenta (40), 

por que ela estava na casa de uma amiga e Neto (prefeito) chegou, aí chegou 

pegou deu dinheiro a Declarante, a amiga e a Fabinha e falou: "vamos tirar 

uma foto?", ai eu disse: "bora!", aí o povo tá pensan do que eu sou quatorze 

(14), eu não sou quatorze (14) não, eu sou quarenta, tem que comer o 

dinheiro dessas pestes mesmo, eu sou quarenta (40), vamos votar com 

carinho, comer o dinheiro de Neto e votar é em Lirinho, é pra tomar no cu 

mesmo” 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL DE DEGRAVAÇÃO DO AUDIO FEITO PELA 

PRÓPRIA DECLARANTE (INTERLOCUTORA) – DOC 06 e GRAVACAO AMBIENTAL CONFORME ATA 

NOTARIAL (DOC 07) a DECLARANTE, identificada por MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, 

requereu, verbalmente, a lavratura da presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 

384 do Código de Processo Civil, para que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou 

induzimento, fez as seguintes declarações:  



 

 

“PRIMEIRO - que é a pessoa em destaque na imagem abaixo, o que pude 

constatar pelo cotejo entre a sua presença física nesta serventia e a 

fotografia (não foi me apresentado o aparelho no qual foi tirada a foto). 

Segue a imagem mencionada:” 

IMAGEM CONFORME ATA NOTARIAL EM ANEXO – DOC 06. 

 

 

SEGUNDO — A solicitante declara ainda que é uma das interlocutoras do 

áudio gravado em formato "AAC" (não foi me apresentado o aparelho no qual 

foi gravado), que me fora apresentado e fica arquivado nestas Notas, sendo os 

outros interlocutores, conforme afirma as pessoas denominadas de "Neto 

Barreto", "Eraldo Veloso" e "Irmão Luiz", cuja degravação, com a indicação 

dos interlocutores feita pela declarante, transcrevo a seguir:  

Mulher: "O senhor";  

Neto Barreto: "Tem certeza mulher?";  

Mulher: "tenho, se você...(inaudível), a gente pode tirar uma foto... Quiser postar, 

pode postar o que o senhor quiser";  

Neto Barreto: " Pode postar uma foto pra mostrar com ela?"  

Mulher; "Pode tirar a vontade";  

Eraldo Veloso: é japonesa num é?";  

Mulher: "Não, sou não";  

Outra mulher: "Minha família é do Japão, mas não é"; Audio inaudível;  

Mulher: C'Se você não tá confiando na gente";  

Neto Barreto: "Eu confio mulher";  

Neto Barreto: "Tirar foto é besteira, tirar foto é besteira, é o mínimo";  

Mulher: "Pode postar eu to nem ai";  

Neto Barreto: "Foto é o mínimo, tem problema não"•  



 

 

Eraldo Veloso: "Tirar foto é o mínimo, é verdade?";  

Irmão Luiz: "Bom é a palavra";  

Neto Barreto: "Bom é a palavra, sabe porque? A gente vai ganhar de novo, e 

quando vocês precisarem da gente durante os quatro anos, a gente pode ajudar 

vocês mais ainda...Uma oportunidade de emprego, uma ajuda de alguma coisa, 

terreno ali que eu posso dar a vocês... Aqui deve ser alugado, né? Não é teu, é?; 

Mulher: É, é alugado;  

Neto Barreto: Pronto, eu posso dar um terreno, ajudar a construir a casa, a ela 

também";  

Mulher: .Com certeza";  

Irmão Luiz: "Tu tá com teu título?";  

Mulher: "lnaúdível... Deixei na casa de minha mãe..... Inaudível?";  

Irmão Luiz: "Tua identidade?";  

Neto Barreto: "Como é teu nome?"; Áudio inaudível;  

Neto Barreto: "Parece que tem 15 anos essa menina 14";  

Mulher: "Eu esqueci lá também irmão Luiz?";  

Irmão Luiz: "Que você gostou dela";  

Neto Barreto: "Gostei demais, e ela vai nos ajudar muito, e eu vou ajudar ela... 

gostei dela";  

Irmão Luiz: "Já to falando com a irmã que mora no recife e vota aqui";  

Neto Barreto: "Resolva"; Audio Inaudível;  

Irmão Luiz: " E o marido... Já mandaram foto dos títulos aqui pra mim";  

Mulheres: Audio inaudível;  

Irmão Luiz: "Ai tu não sabe o nome da mãe";  

Irmão Luiz: "Teu título tá onde?";  

Mulheres: "Casa de minha mãe em Palmares";  

Neto Barreto: "Vamos juntos todo mundo né, todo mundo juntos agora né"; 

Mulher: "Eu fui pra o bolsa família essa semana";  

Irmão Luiz: " Você vai mandar uma foto depois né, só pra eu conferir?";  

Mulher: "Pronto, amanhã eu peço à ela e mando pro senhor";  

Neto Barreto: "Fala Luiz";  

Neto Barreto: "Hoje eu tô morto, acordei seis horas da manhã hoje... Desde seis 

hora da manhã tô na rua";  

Neto Barreto: "Inaudível... Pra tu não pagar mais aluguel";  

Mulher: " Pronto";  

Neto Barreto; "Vou te dar um terreno ali... Em janeiro eu dou o terreno pra você 

construir sua casinha, pra sair do aluguel";  

Mulher: "Se o senhor puder ajudar numa feira é bom também";  

Neto Barreto: C'Vou deixar uma ajuda pra você ai... Você mesmo resolve... Feira, 

aluguel, você paga o que você quiser ai";  

Mulher: Ela tava me dando conselho e tudo, num foi amiga, porque faz tempo que 

ela vota no... InaudíveP';  

Neto Barreto: "vamos simborajunto... Inaudível";  

Irmão Luiz: " Ela veio de cuiambuca, ela veio de cuiambuca?";  

Neto Barreto: "Desde ontem que olhei} parecia uma liderança, ela não é uma 

eleitora normal"; 



 

 

Irmão Luiz: " E é... Fui na casa da mãe dela hoje";  

Neto Barreto: "No negócio dela, vou ajudar ela também Luiz";  

Neto Barreto: "Certo?";  

Mulher: "Certo"; Neto Barreto: "Vou deixar uma ajuda pra vocês duas, aqui... 

Ok?... Agora vamos firme mesmo";  

Mulher: bora"; Áudio inaudível; 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO EM ANEXO (DOC. 08) a 

DECLARANTE, identificada por MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, requereu, verbalmente, a 

lavratura da presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de 

Processo Civil, para que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as 

seguintes declarações:  

“que no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 09:00 da manhã recebeu uma 

mensagem no Whatsapp de irmão Luiz perguntando onde ela estava, a 

Declarante respondeu que estava na casa da sua avó, então o irmão Luiz 

perguntou que horas ela ia descer, a Declarante respondeu: "daqui a pouco eu 

desço, é alguma coisa?  

O irmão Luiz perguntou: "você esta disposta a falar com o prefeito?  

A Declarante respondeu que sim, mas que naquele momento não dava para 

descer, que quando tivesse um tempinho respondia.  

Aí o irmão Luiz falou que Neto Barreto ia a noite à casa da prima da declarante, 

que esperaria a Declarante lá para conversar com a mesma. A Declarante relata 

que desceu as 10:00 horas da manhã para casa de sua prima junto de sua amiga 

Amanda, não encontrando o irmão Luiz, voltaram para casa, encontrando o 

irmão Luiz na Rua Dr Silas, o mesmo parou o carro e buzinou, a Declarante 

perguntou "foi o que?" e desceu a escadaria da rua para conversar com o mesmo. 

Irmão Luiz convidou para almoçar em "Jacira" (restaurante em frente a casa do 

Prefeito Neto Barreto), a Declarante relata que depois do almoço o irmão Luiz a 

deixou na casa de sua prima, falando que voltaria mais tarde com Neto Barreto 

para conversar com a Declarante. A Declarante esperou na casa de sua prima até 

aproxidamente as 22:00 horas, nesse momento a Declarante foi para a casa de 

sua amiga A Declarante relata que por volta das 23:00 horas o irmão Luiz, junto 

com Neto Barreto, Eraldo e outra pessoa que a declarante não sabe identificar 

chegaram a casa da amiga da declarante de nome Amanda Gabriely. A 

Declarante relata que Neto Barreto após conversar com sua amiga 

Amanda, começou a conversar com ela, pediu para ver o título da 

Declarante para ver se a declarante era eleitora. A declarante informa que 

depois de olhar o título Neto Barreto perguntou "o que você está 

precisando", a mesma respondeu que estava precisando de R$ 550,00 

(Quinhentos e cinquenta reais) para comprar tijolos para ajudar a 

construir a casa. Neto Barreto falou que só podia ajudar com R$ 200,00 

(Duzentos reais), a declarante afirma que nesse momento Neto Barreto 

entregou a Declarante a quantia de R$ 200,00 (Duzentos reais) para que 

ela votasse nele. A declarante afirma que após a entrega do dinheiro tirou 

uma foto com Neto Barreto, Eraldo, Amanda e o Irmão. A declarante relata 



 

 

ainda que após a foto o candidato Neto Barreto se despediu com um abraço, pediu 

para alguns eleitores que estavam do lado de fora da casa para retirar o adesivo 

do 40 e colocar o adesivo de Neto Barreto. 

 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 09) E VÍDEO (DOC. 10), 

o DECLARANTE, identificado por JANDSON DOMINGOS DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura 

da presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, 

para que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes 

declarações:  

“PRIMEIRO que é a pessoa do vídeo cujo "print" segue abaixo, o que pude 

constatar pelo cotejo entre a sua presença física nesta serventia e a reprodução 

do vídeo constante na galeria de seu aparelho celular, que fica arquivado nestas 

Notas. Segue o "print" mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM CONFORME ATA NOTARIAL EM ANEXO – DOC 09 e VÍDEO DOC 10. 

SEGUNDO — O solicitante declara ainda que confirma o conteúdo do vídeo — que 

foi reproduzido em sua presença neste tabelionato -, tendo sido ele próprio que o 

gravou, cuja degravação possui o seguinte teor: "Oiai oh! Prefeito, vice Jogou! 

Enquanto vocês brigam ai por causa de política, 0a, eles tão nem ai, eles tão rico! 

Olha o que consegui ele jogando! Consegui pegar 0a! Aihhhh pai!"; 

CERTIFICAÇÃO: Pelo solicitante me foi apresentado um aparelho móvel celular da 

marca Samsung, modelo J2, habilitado junto à operadora Claro em nome de 

Raiane Priscila da Silva, sob o número de telefone (81) 99172-0161, de uso do 

solicitante. Acessando o aplicativo "Galeria" do referido aparelho verifiquei 

constar o vídeo acima mencionado, gravado no próprio aparelho em 17/11/2020 

às 13:01h” 



 

 

Excelência, como se pode notar pelas imagens e pelo vídeo gravado do próprio 

declarante, o mesmo pegou o dinheiro arremessado pelo vice-prefeito, o qual foi jogado da 

varanda de sua residência, matéria que será abordada a seguir, ponto a ponto. 

NOTA-SE QUE O DINHEIRO NA MÃO DO DEPOENTE ESTÁ TODO AMASSADO, 

REALMENTE COMPROVANDO QUE NÃO SE TRATOU DE ALGO “FÁCIL DE PEGAR”, JÁ QUE TINHA 

VÁRIAS PESSOAS TENTANDO FAZER A MESMA COISA! 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 11) o DECLARANTE, 

identificado por JADSON DOMINGOS DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da presente ATA 

NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para que fosse 

colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que no dia 15 de novembro de 2020, após o resultado das eleições, por volta 

das 20h;30min, estava na frente da casa do vice prefeito Eraldo Veloso, que 

fica localizada no Centro da cidade, quando o vice prefeito apareceu na 

sacada e começou a jogar dinheiro, O Declarante imediatamente pegou 

algumas notas que estavam sendo jogadas pelo vice prefeito, no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). Em seguida, o vice-prefeito, Eraldo Veloso, desceu da 

sacada e foi à área térrea da casa onde, através das brechas do poltão, começou 

a entregar mais dinheiro, desta vez em mãos dos eleitores que se aglomeraram na 

frente do portão, Afirma o Declarante que no momento em que o vice-prefeito 

desceu da sacada para distribuir dinheiro conseguiu pegar diretamente 

das mãos do vice-prefeito o valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais)” 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 12) o DECLARANTE, 

identificado por CICERO SATURNINO DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da presente ATA 

NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para que fosse 

colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que recebeu R$ 1000,00 (Um mil reais) no momento que estavam presentes 

na casa do depoente, o vice Eraldo Veloso, o pai do prefeito de nome Marcos 

Barreto, e uma terceira pessoa cujo nome o declarante não se recorda na ocasião, 

mas tendo sido o mesmo que procedeu com a entrega dos R$ 1.000,00 reais, 

acima mencionado. Registra ainda que estava presente no lado de fora da casa 

do declarante o prefeito Neto Barreto, fato ocorrido no final do mês de 

outubro do corrente ano. Declara ainda que a referida quantia lhe foi 

entregue para que o mesmo pensasse no voto que ia ser dado nas eleições 

do dia 15/11/2020, acrescentando que caso ganhasse daria ao mesmo um 

terreno”. 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 13) o DECLARANTE, 

identificado por ALAN FELIPE HERMINIO SOUZA DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da 

presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para 

que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que no dia 15 de novembro de 2020, após o resultado das eleições, por volta 

das 20h:30min estava perto das barracas de pastel, no centro da cidade de 



 

 

Joaquim Nabuco, quando olhou para cima e viu 0 vice-prefeito jogando 

dinheiro da sacada da casa. O Declarante correu em direção as notas que 

estavam no chão, conseguindo pegar a quantia de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais). O Declarante afirma que o vice-prefeito, Eraldo Veloso, 

andou por toda a sacada da casa, jogando dinheiro em direção das pessoas 

que se aglomeraram em baixo e em seguida desceu para a área térrea da 

casa onde, através das brechas do portão, começou a entregar mais 

dinheiro, desta vez, diretamente aos eleitores” 

Ainda, de acordo com a ATA NOTARIAL EM ANEXO (DOC. 14) o DECLARANTE, 

identificado por AMANDA GABRIELY BARRETO DA SILVA, requereu, verbalmente, a lavratura da 

presente ATA NOTARIAL DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Civil, para 

que fosse colhida sua declaração, livre de qualquer coação ou induzimento, fez as seguintes declarações:  

“que na madrugada do dia 05 ao dia 06, (sexta feira) do mês de novembro, 

por volta das 11h00min a 00h00min, recebeu em sua casa o irmão Luiz, o 

vice prefeito Eraldo Veloso, o prefeito Neto Barreto e uma quarta pessoa que 

não sabe o nome. A Declarante afirma que Neto Barreto sentou no sofá e 

perguntou o que ela estava precisando, ela respondeu que estava precisando do 

dinheiro do aluguel, ai Neto Barreto perguntou em quem ela ia votar, a 

Declarante respondeu que na sua consciência é Lírio mas não tinha ao 

certo. Ai Neto Barreto disse que lhe daria um terreno se ganhasse ou um 

aluguel pela prefeitura se ela votasse nele e nesse momento deu a 

Declarante o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para pagar o aluguel. Ai 

no momento Eraldo falou que tem a outra, se referindo a amiga da Declarante, de 

nome Michelâine Maria (Mi) que estava presente naquela ocasião, ai Eraldo disse 

que essas duas são boca preta, perguntando a Neto Barreto se ele ia dar dinheiro 

a boca preta e passou a conversar com a amiga Michêlaine. Perguntou o que Mi 

estava precisando, que respondeu que estava precisando de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais) pra comprar tijolo, ai Neto Barreto disse que 

só poderia dar R$ 200,00 (duzentos reais) e entregou o dinheiro a 

Michelayne (Mi) para que ela votasse nele” 

Os testemunhos transcritos na peça bem como juntados através de ata notarial 

corroboram que às eleições realizadas em 2020 no Município de Joaquim Nabuco ocorreram com a 

influência de um grande derrame de dinheiro aos eleitores por parte dos candidatos eleitos, pelo que 

deve ser reconhecida como procedente a presente AIJE para fins de cassar os investigados, bem como 

declará-los inelegíveis. 

 

6. DA VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DE: CAPTAÇÃO ILÍCITA 

DE SUFRÁGIO, ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E A CORRUPÇÃO. CASSAÇÃO. 

INELEGIBILIDADE. 

No caso em testilha, as condutas são aptas a configurar abuso de poder político 

entrelaçado com econômico e também corrupção. 



 

 

Os testemunhos transcritos na peça bem como juntados através de ata notarial 

corroboram que às eleições realizadas em 2020 no Município de Joaquim Nabuco ocorreram com a 

influência de um grande derrame de dinheiro aos eleitores por parte dos candidatos eleitos! 

Relevante destacar que se tratam de declarações (testemunhos), além de claros, 

coesos e sem nenhuma contradição com a moldura fática que está sendo explanada nesse pergaminho 

processual! 

Ressalto que os fatos de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder político e 

econômico e a corrupção, não devem ser considerados de forma isolada, mas sim em seu conjunto, 

revelando inequívoca intenção e efetiva prática de ilícitos capazes de desequilibrar o pleito. 

Neste sentido, é a jurisprudência: 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÄo DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVA TESTEMUNHAL. 

ANUÊNCIA. DESPROVIMENTO. 

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a comprovação da captação 

ilícita de sufrágio lastreada exclusivamente em prova testemunhal é 

perfeitamente admitida, bastando que ela demonstre, de maneira consistente, 

a ocorrência do ilícito eleitoral' (AgR-REspe no 26.110/MT, rel. Min. Arnaldo 

Versiani, DJE de 

23.6.2010)" (AgR-Al 2346-66, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 23.9.2011). 

2. Não cabe invocar, na espécie, o art. 3684 do Código Eleitoral, pois, pelo 

que se depreende do acórdão regional, a condenação com base no art. 41-A da 

Lei 9.504/97 não está calcada em prova testemunhal singular ou 

exclusiva, mas sim no depoimento de várias testemunhas, sem notícia de 

vínculo entre si, cujas narrativas foram consideradas uníssonas, 

consistentes, detalhadas e seguras pelo Tribunal a quo, a quem cabe a última 

palavra em matéria fática. 0604115-16.2017.6.00.0000/Sp 

1 0 fato — promessa de dinheiro em troca de voto 

3. A partir do contexto fático delineado no acórdão regional, concluo que o fato 

de o representado Acir Régis Nunes ser representante de partido diverso 

daquele ao qual o candidato era filiado, mas que compunha a mesma coligação 

majoritária pela qual ele concorreu ao cargo de prefeito, não demonstra, de 

forma inconteste e com o grau de robustez e certeza necessário, que os 

recorrentes, à época candidatos a prefeito e a viceprefeito, teriam participado 

da conduta de promessa de pagamento em dinheiro em troca de votos ou 

anuído com ela. 

20 fato — promessa de perdão de dívida em troca de voto 

4. Os elementos fático-probatórios constantes do acórdão recorrido 

revelam que ficou comprovada a existência de estreito vínculo político entre o 

autor do oferecimento da vantagem, que ocupava o cargo de tesoureiro do 

Diretório Municipal do PSDB, partido ao qual o recorrente Orivaldo Rizzato era 

filiado, e os candidatos, estando, portanto, configurada a anuência dos 



 

 

recorrentes em relação à conduta consistente no perdão de dívida em troca de 

votos. 

5. Nos termos do art. 21 da Lei 9.504/97, com a redação dada pela Lei 

11.300, de 10 de maio de 2006, o candidato passou a ser responsável 

juntamente com o tesoureiro pela veracidade das informações financeiras e 

contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de 

contas. Assim, o cargo de tesoureiro do partido tem posição de destaque na 

campanha, tratando-se de pessoa de confiança do candidato ao cargo de chefe 

do Poder Executivo. 

Recurso especial a que se nega provimento. 

Ação cautelar julgada improcedente, tornando insubsistente a liminar 

concedida, com a comunicação da decisão, após publicação. 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO 721-28.2016.6.26.0302 - CLASSE 32 

MERIDIANO - SÃO PAULO 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 

Recorrentes: Orivaldo Rizzato e outra 

Advogados: Gustavo Bonini Guedes — OAB: 41756/PR e outros 

Recorridas: Helena Maria Lucon de Faria e outra 

Advogados: Marlon Carlos Matioli Santana — OAB: 227139/SP e outro 

AÇÃo CAUTELAR NO 0604115-16.2017.6.oo.oooo - CLASSE 12061 MERIDIANO 

- SÃO PAULO 

Relator: Ministro Admar Gonzaga 

Autores: Orivaldo Rizzato e outra 

Advogados: Gustavo Bonini Guedes — OAB: 41756/PR e outros 

Réus: Helena Maria Lucon de Farias e outra 

Advogados: Marlon Carlos Matioli Santana — OAB: 227139/SP e outros 

Brasília, 12 de fevereiro de 2019. 

 

Ainda, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: 

Atualizado em 29.10.2020 

“[...] Vereador. Art. 41-A da Lei n° 9.504/97. [...] Captação ilícita de sufrágio. 

Oferta de benesses em troca de voto. [...] 7. O ilícito descrito no art. 41-A 

da Lei nº 9.504/97 se consubstancia com a oferta, a doação, a promessa 

ou a entrega de benefícios de qualquer natureza, pelo candidato, ao 

eleitor, em troca de voto, que, comprovado por meio de acervo probatório 

robusto, acarreta a cominação de sanção pecuniária e a cassação do 

registro ou do diploma. 8. Acertada a decisão regional, visto que, a partir do 

teor da conversa anteriormente transcrito, objeto da gravação ambiental, 

depreende-se ter havido espontânea oferta de benesses, pelos 

recorrentes, à eleitora [...] - oferecimento da quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), facilitação do uso dos serviços médicos da Unidade de 

Saúde Moisés Dias, oferta de gasolina e de veículos para transportar, no dia das 

eleições, os parentes que moram em outro município e promessa de emprego 



 

 

para o marido da eleitora -, vinculada ao especial fim de obter votos para o 

então candidato [...] que participou ativamente da conduta.[...]” 

(Ac. de 9.5.2019 no REspe nº 40898, rel. Min. Edson Fachin.) 

 

Ainda, sobre a condenação lastreada em prova testemunhal, a jurisprudência diz que:  

Captação ilícita de sufrágio e prova exclusivamente testemunhal 

É admissível  condenação  por  captação  ilícita  de  sufrágio  lastreada  

exclusivamente  em  prova  testemunhal consistente. Esse  foi  o  

entendimento  do  Tribunal  ao  julgar  recurso  especial  eleitoral  contra  

acórdão  que  reformou  a  sentença  de  piso  e  cassou  os  diplomas  dos  

recorrentes  pela  prática  de  captação  ilícita de sufrágio, nos termos do 

art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.O Ministro Admar Gonzaga afirmou que a 

condenação dos recorridos está calcada no depoimento de  várias  testemunhas,  

sem  notícia  de  vínculo  entre  si,  cujas  narrativas  foram  consideradas  

uníssonas, consistentes, detalhadas e seguras pelo Tribunal a quo, a quem cabe 

a última palavra em matéria fática. 

REspe nº 721-28, Meridiano/SP, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 

12.2.2019. 

 

Por prova testemunhal, de vídeo/áudio houve o cumprimento da promessa de doação 

de dinheiro no DIA DA ELEIÇÃO, em claro abuso de poder e a corrupção, demonstrando se tratar de 

mais um elemento configurador do ilícito, já que o mandatário, sabedor dessa impossibilidade, ainda 

assim efetuou promessa de que IRIA CONTINUAR DISTRIBUINDO DINHEIRO de modo a assegurar a 

vitória dos candidatos. 

E é exatamente o caso da presente ação, na qual se verifica que os declarantes, por 

meio de depoimentos consistentes, unânimes e lineares, reproduzidos em ata notarial, confirmaram o 

oferecimento de benesses em troca de votos nos candidatos  ora representados, consistentes em 

pagamento em dinheiro  prometido e pago pelo representado no dia da eleição, conforme vídeo 

amplamente divulgado pela mídia. 

Ainda sobre os declarantes (testemunhas); é certo que o simples fato de afirmarem 

serem eleitores do candidato adversário, por si só, não enfraquecem seus depoimentos, visto que 

desacompanhado de qualquer prova, acerca de eventual interesse no desfecho da causa. 

Ademais, de fato confirma a veracidade dos testemunhos prestados, mesmo porque 

não se mostra crível que algum candidato intente cometer tal ilícito, correndo os riscos inerentes da 

conduta ilegal, a cidadão que já seja seu eleitor. 

Assim, da análise conjunta do dispositivo legal e dos depoimentos supramencionados, 

verifica-se não restar dúvida que a intenção dos investigados era influenciar no voto dos eleitores em 

questão, através da compra de votos, infringindo estreme de dúvida a legislação eleitoral em vigor. 

Também evidente está o conhecimento e consentimento dos candidatos a prefeito, 

vice-prefeito e vereador, sendo que este primeiro foi citado por todas as testemunhas como verdadeiro 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=499090&noChache=-1201854474


 

 

autor da proposta e responsável pelo dinheiro oferecido, e o segundo  e o terceiro estava presente 

quando dos fatos ora em comento, não havendo que se falar em mera presunção desse conhecimento. 

Além do mais, ainda que não tivesse ocorrido a intervenção pessoal e direta do 

candidato a Prefeito é possível a caracterização do ilícito em testilha quando o fato é praticado por 

interposta pessoa que possui ligação, com o candidato (Respe no 4223285, Rei, Min. Henrique Neves 

da Silva, DJE - 21/10/15). 

Com efeito, como dito alhures, do cotejo dos elementos colhidos dos autos, evidencia-

se o caráter eleitoral da promessa realizada a eleitores de Joaquim Nabuco, consubstanciada no 

propósito de obter apoio à candidatura dos acusados: ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO 

BARRETO), candidato à prefeito, ERALDO DE MELO VELOSO, candidato à vice-prefeito, JOSÉ LUIZ 

DE SOUZA (IRMÃO LUIZ), candidato à vereador, tornando-se inequívoca a realização da captação 

ilícita de sufrágio. 

Ressalte-se ainda, que na linha da jurisprudência do Excelso Tribunal Superior 

Eleitoral, a potencialidade lesiva da conduta é prescindível para a caracterização do ilícito eleitoral 

previsto no artigo 41-A, da Lei das Eleições. 

Ainda assim, importante salientar que num total de 10.509 votos válidos, a diferença 

nas urnas entre os candidatos representados e o segundo colocado foi de apenas 487 (quatrocentos 

e oitenta e sete) votos, motivo pelo qual a conduta perpetrada pelos recorridos possui gravidade 

bastante para comprometer a lisura do pleito de 2020 no município de Joaquim Nabuco/PE. 

 

https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/joaquim-

nabuco.ghtml 

Diante desse contexto, comprovada de forma robusta a prática de captação 

ilícita de sufrágio, na forma do artigo 41-A, da Lei no 9.504/97, inarredável a procedência da AÇÃO 

neste ponto, com a aplicação das sanções de multa, no seu patamar mínimo legal, e de CASSAÇÃO DOS 

DIPLOMAS EM CARATÉR LIMINAR E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE dos candidatos ANTONIO 

https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/joaquim-nabuco.ghtml
https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/joaquim-nabuco.ghtml


 

 

RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), candidato à prefeito, ERALDO DE MELO VELOSO, 

candidato à vice-prefeito, JOSÉ LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ), candidato à vereador, tornando-

se inequívoca a realização da captação ilícita de sufrágio. 

No que tange à prova que dará suporte à condenação, embora exclusivamente 

testemunhal, não se afigura singular, única ou isolada. 

Com efeito, na análise de fatos e provas, os declarantes (testemunhas) ouvidas em 

juízo por meio de depoimentos consistentes, unânimes e lineares, confirmaram o oferecimento de 

benesses em troca de votos nos candidatos ora representados, consistentes em pagamento em dinheiro 

prometido e pago, bem como a descrição referente à ordem cronológica dos fatos; ao local em que 

estavam quando os candidatos chegaram; à forma de abordagem; aos valores, não só a elas prometida 

e paga a apenas uma, mas também àqueles que seriam pagos e ao momento que seria pago/doado o 

terreno (janeiro). 

Pelo que se depreende dos trechos acima, a condenação com base no art. 41-A da Lei 

9.504/97 estará calcada no depoimento de várias testemunhas, sem notícia de vínculo entre si, cujas 

narrativas devem ser consideradas uníssonas, consistentes, detalhadas e seguras por este juízo a quem 

cabe a última palavra em matéria fática. 

Desse modo, nem caberá invocar, na espécie, o art. 368-A do Código Eleitoral, pois, 

embora se trate de prova testemunhal, ela não é singular; ao contrário, a versão dos fatos tida como 

coerente foi confirmada por várias testemunhas, as quais — frise-se — narraram modus operandi muito 

semelhante pelos autores dos ilícitos eleitorais. 

Neste sentido, é a jurisprudência uníssona no sentido de que "a comprovação da 

captação ilícita de sufrágio lastreada exclusivamente em prova testemunhal é perfeitamente 

admitida, bastando que ela demonstre, de maneira consistente, a ocorrência do ilícito eleitoral' 

(AgR-REspe no 26.110/MT, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 23.6.2010)" (AgR-Al 2346-66, rel. Min. 

Marcelo Ribeiro, DJe de 23.9.2011). Na mesma linha, cito: AgR-REspe 1191-53, rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJe de 20.3.2017. Igualmente: "Captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97) exige prova 

robusta de finalidade de se obter votos e de anuência do candidato, e, ademais, pode ser 

demonstrada com base apenas em testemunhos, desde que coesos e inequívocos. Precedentes" 

(AgR-RO 318392, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.11.2016). 

 

7. DA VALIDADE DA PROVA – GRAVAÇÃO AMBIENTAL - PARA COMPROVAÇÃO DE: CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO, ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E A CORRUPÇÃO. CASSAÇÃO. 

INELEGIBILIDADE. 

 

Diante do cenário aventado, não se pode avistar a ilicitude na gravação ambiental 

realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento dos demais. Não há que se falar em 

flagrante preparado, eis que o exame do áudio demonstra que não houve induzimento ou 

constrangimento dos interlocutores à prática do ilícito. 

É importante registrar que o nosso ordenamento jurídico, a partir da Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inciso LVI, repele a utilização no processo das provas obtidas por meios ilícitos. 



 

 

A ilicitude, no caso dos autos, residiria em tese na suposta afronta à intimidade/privacidade do 

interlocutor que desconhecia a gravação. Neste ponto, é importante asseverar que os recorrentes 

estavam em plena campanha eleitoral, visitando as casas dos eleitores, e não em seus próprios lares ou 

outro ambiente particular, locais em que poderiam suscitar o resguardo de tais direitos fundamentais. 

Muito recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do Recurso 

Especial Eleitoral n.º 40.898/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9.5.2019 (acórdão ainda não 

publicado), passou a aceitar como lícita a gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores, segundo notícia publicada no Informativo n.º 6, de 19 de maio de 2019 nos 

seguintes termos: 

Mudança de jurisprudência: licitude da gravação ambiental realizada por um 

dos interlocutores. 

E considerada lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores. 

Na mesma assentada, fixou-se a seguinte tese no TSE: 

"Admite-se, em regra, como prova do ilícito eleitoral a gravação 

ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro 

e sem prévia autorização judicial, seja em ambiente público ou privado". 

Neste sentido, a jurisprudência: 

RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2016. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO. ART. 41-A, DA LEI Nº 9.504/97. PROMESSA DE EMPREGO E DE 

BENS EM ALEGADA TROCA DE VOTO. PROCEDÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. 

RECURSO. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. REJEITADA. LICITUDE DA 

GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. JULGADOS DO TSE 

E DO STF. MÉRITO. GRAVIDADE DA CONDUTA. PROVAS PRODUZIDAS HÁBEIS 

A PERMITIR JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS 

ELEITORAIS IMPUTADOS AOS RECORRIDOS. CONHECIMENTO E 

IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui captação 

de sufrágio, doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim 

de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 

inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura 

até o dia da eleição, e cassação do registro ou do diploma. Inteligência 

do art. 41-A da Lei nº 9.504/97. 2. Preliminar. De acordo com recente 

manifestação do TSE, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n.º 

40.898/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9.5.2019, e do reiterado 

entendimento do STF, é lícita a gravação ambiental produzida por um 

dos interlocutores. Preliminar rejeitada. No caso vertente, não há de se 

falar em flagrante preparado quando os Políticos recorrentes não 

visitaram somente a casa da eleitora que gravou o áudio, mas passaram 

por várias outras antes de adentrar, espontaneamente, a residência na 

qual foi produzido o áudio. 4. Mérito. Caracteriza captação ilícita de 

sufrágio o oferecimento de trabalho imediato para ajudar na campanha, 



 

 

e a promessa de emprego de merendeira ou auxiliar de limpeza na 

Prefeitura de São Francisco, SE, uma mesada mensal e a realização de 

serviço de forramento da residência das eleitoras, além de uma cachaça. 

5. Considerando o que prescreve o caput do art. 257 do Código Eleitoral, 

a execução do acórdão deve ser realizada imediatamente após a sua 

publicação. 6. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença. 

(TRE-SE - RE: 50297 SÃO FRANCISCO - SE, Relator: LEONARDO SOUZA 

SANTANA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data de Publicação: 

DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 115, Data 27/06/2019, Página 6-7) 

 

 

 

 

Eleições 2016. Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. Recursos 

Especiais Eleitorais. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder 

econômico. Compra de apoio político. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 

275 do Código Eleitoral na hipótese de o acórdão que julga os embargos ter 

analisado as alegações constantes daquele recurso, conquanto de forma 

dissociada dos interesses do embargante. 2. É lícita a gravação ambiental 

realizada em reunião com considerável número de pessoas, de caráter 

público, em razão da ausência de expectativa de privacidade. 3. Conforme 

a dicção do art. 41-A da Lei das Eleições, somente se configura a captação ilícita 

de sufrágio se a conduta for praticada após a formalização do registro de 

candidatura. 4. Carateriza abuso de poder econômico o desmedido 

oferecimento, a candidatos à vereança, de cargos públicos se porventura não 

forem eleitos, assim induzindo a formação de coligação partidária. 5. Que os 

partidos formem coligações e se justaponham em um governo, executando seu 

programa e políticas públicas nos espaços repartidos é lícito, próprio e 

necessário em uma democracia. 

Todavia, a máquina administrativa não pode ser vertida em um butim oferecido 

indiscriminadamente para arregimentar todo e qualquer que se proponha a se 

associar a uma empreitada eleitoral que, acaso bem sucedida em seu avanço 

sobre uma prefeitura, gerará postos a todos que tenham desempenho eleitoral 

mínimo, medido em meta numérica. 7. Clientelismo patrimonialista não é parte 

nem necessária nem lícita da democracia participativa. 8. Candidata a Vice-

Prefeita e beneficiária de atos ilícitos que implicaram a cassação do 

registro do candidato a Prefeito não o pode substituir na titularidade da 

chapa, no mesmo pleito. 9. Da cassação pelo TRE tanto do registro da 

candidatura a Prefeito como a Vice-Prefeita decorre a impossibilidade de 

eleição da candidata a Vice-Prefeita como Prefeita. Parecer pelo pelo 

desprovimento dos recursos especiais de Ércio de Oliveira Giriboni e Marcelo 

Nanini Franci, e pelo provimento do recurso especial da Coligação “Itapetininga 

Não Pode Parar 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 469-96.2016.6.26.0052 

 

 



 

 

 

“Eleições 2016. Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial 

eleitoral. Vereador. Art. 41-A da Lei n° 9.504/97. Art. 22 da LC N° 64/90. 

Preliminar. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem 

autorização judicial. Licitude da prova. Captação ilícita de sufrágio. Oferta 

de benesses em troca de voto. Configuração. [...] 1. A jurisprudência que 

vem sendo aplicada por este Tribunal Superior, nos feitos cíveis-eleitorais 

relativos a eleições anteriores a 2016, é no sentido da ilicitude da prova 

obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores 

sem o conhecimento dos demais e desacompanhada de autorização 

judicial, considerando-se lícita a prova somente nas hipóteses em que 

captada em ambiente público ou desprovida de qualquer controle de 

acesso.  2. Não obstante esse posicionamento jurisprudencial, mantido 

mormente em deferência ao princípio da segurança jurídica, entendimentos 

divergentes já foram, por vezes, suscitados desde julgamentos referentes ao 

pleito de 2012, amadurecendo a compreensão acerca da licitude da gravação 

ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais 

e sem autorização judicial. 3. À luz dessas sinalizações sobre a licitude da 

gravação ambiental neste Tribunal e da inexistência de decisão sobre o tema 

em processos relativos às eleições de 2016, além da necessidade de harmonizar 

o entendimento desta Corte com a compreensão do STF firmada no RE n° 

583.937/RJ (Tema 237), é admissível a evolução jurisprudencial desta 

Corte Superior, para as eleições de 2016 e seguintes, a fim de reconhecer, 

como regra, a licitude da gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial, 

sem que isso acarrete prejuízo à segurança jurídica. 4. A despeito da 

repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n° 1.040.515 (Tema 979) 

acerca da matéria relativa à (i)licitude da gravação ambiental realizada 

por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais nesta seara 

eleitoral, as decisões deste Tribunal Superior sobre a temática não ficam 

obstadas, dada a celeridade cogente aos feitos eleitorais. 5. Admite-se, 

para os feitos referentes às Eleições 2016 e seguintes, que sejam 

examinadas as circunstâncias do caso concreto para haurir a licitude da 

gravação ambiental. Ou seja, a gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização 

judicial, em ambiente público ou privado, é, em regra, lícita, ficando as 

excepcionalidades, capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado, 

submetidas à apreciação do julgador no caso concreto, de modo a ampliar 

os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam a lisura e a 

legitimidade das eleições. 6. No caso, analisando o teor da conversa transcrita 

e o contexto em que capturado o áudio, a gravação ambiental afigura-se lícita, 

visto que os recorrentes protagonizaram o diálogo, direcionando-o para oferta 

espontânea de benesses à eleitora, de modo que restou descaracterizada a 

situação de flagrante preparado. [...]” 

(Ac. de 9.5.2019 no REspe nº 40898, rel. Min. Edson Fachin.) 

 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=499090&noChache=-1201854474


 

 

 

 

 

“Eleições 2016. Recurso especial. Aije. Captação ilícita de sufrágio. Cassação dos 

diplomas de prefeito, vice-prefeito e vereador. Procedência em primeira 

instância. Reforma, em parte, pelo tribunal a quo. Oferta de bens em troca de 

voto. Omissão no julgado. Afronta ao art. 275 do CE. Não ocorrência. Alegação 

de prova ilícita. Gravação ambiental. Print de conversas em aplicativo de 

celular. Whatsapp. Prova robusta para condenação. Prova testemunhal [...] 1. A 

matéria relativa à ilicitude da gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores sem o conhecimento dos demais, nos feitos eleitorais, teve sua 

repercussão reconhecida pelo STF nos autos do RE nº 1.040.515 (Tema 979), 

que, embora se encontre pendente de julgamento, não obsta a que esta Corte 

Superior prossiga com a análise da matéria, tendo em vista a celeridade dos 

processos eleitorais, razão pela qual se indefere o pedido de suspensão do feito. 

2. Para os feitos relativos ao pleito de 2016, deve ser admitida, como 

regra, a licitude da gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização 

judicial, em ambiente público ou privado, avaliando-se, com cautela, caso 

a caso, a prova obtida mediante gravações ambientais, de modo a ampliar 

os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetem a lisura e a 

legitimidade das eleições. [...] 5. Não incide a regra do art. 368-A do CE quando 

se verifica que a prova testemunhal não é exclusiva ou singular, tendo em vista 

a existência de outros elementos de prova nos autos. 6. Somente mediante o 

reexame de provas seria possível acolher a alegação dos recorrentes de que não 

ficou demonstrada a captação ilícita de sufrágio. Incidência do Verbete Sumular 

nº 24 do TSE. 7. O entendimento atual do TSE pela licitude da gravação 

ambiental prejudica a análise da alegação da divergência jurisprudencial. 8. 

Recurso especial ao qual se nega provimento. [...]” 

(Ac. de 4.4.2019 no REspe nº 45502, rel. Min. Og Fernandes.) 

 

 

“Direito eleitoral e processual civil. Recursos especiais. Eleições 2012. 

Representação por captação ilícita de sufrágio. Ação de investigação judicial 

eleitoral. Abuso do poder econômico. Preliminares afastadas. Gravação 

ambiental lícita. Candidatos a prefeito. Desprovimento. Preclusão. 

Condenações mantidas. Candidato a vice-prefeito. Parcial provimento. 

Caráter personalíssimo da inelegibilidade. Mantida a cassação. Candidata 

a vereadora. Provimento. [...]  . 5. É irrelevante, para fins probatórios, em 

representação por compra de votos, a circunstância de o eleitor agraciado ser 

corréu do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). Eventual 

prática de delito por eleitores que aceitem vantagem em troca de votos 

deve ser apurada em processo-crime autônomo. Ademais, a hipótese dos 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=305824&noChache=1497102212


 

 

autos não se restringe à compra de votos, mas abrange também abuso de 

poder (art. 22 da LC nº 64/1990). [...]” 

 (Ac. de 20.11.2018 no REspe nº 81719, rel. Min. Herman Benjamin, rel. designado 

Min. Luís Roberto Barroso.) 

 

Logo, em não havendo expectativa de privacidade, não há que se falar em ilicitude da 

gravação ambiental. 

 

8. DA VALIDADE DA PROVA – ATA NOTARIAL - PARA COMPROVAÇÃO DE: CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO, ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E A CORRUPÇÃO. CASSAÇÃO. 

INELEGIBILIDADE. 

Ata notarial é o documento escrito pelo tabelião que prova a existência de um 

determinado fato ou situação. Por exemplo: conteúdo do Facebook, mensagem do WhatsApp ou uma 

compra em um estabelecimento etc. 

Pode ser objeto da ata notarial tudo aquilo que não seja objeto de escritura 

pública. A diferença básica entre ambas é a existência, ou não, de declaração de vontade, que está 

presente na escritura pública e ausente na ata notarial. Na ata há a narração de um fato, que 

caracteriza-se pela ausência de manifestação de vontade. 

Pode-se utilizar das atas notariais para provar uma situação que, a seu critério, poderá 

lhe causar algum prejuízo. Veja alguns exemplos: 

Atas de internet: prova o conteúdo divulgado em páginas da internet. 
 
Atas de mídia social (Facebook, Twitter, Youtube etc.): prova o conteúdo 
divulgado em redes sociais, microblogs e vídeos. 
 
Atas de mensagem eletrônica (e-mail): prova o conteúdo de mensagens e o IP 
emissor. 
 
Atas de mensagem instantânea (WhatsApp, Skype, Snapchat, SMS, etc.): 
prova o conteúdo de mensagens e o número/conta emissora. 
 
Atas de diálogo telefônico: prova o conteúdo do diálogo entre os 
interlocutores. 
 
Atas de presença (em diligência ou no tabelionato): prova o conteúdo de 
situações em geral. 
 
Atas de declaração (próprias ou de terceiros): prova a recepção da 
declaração sobre situações fáticas presenciadas por pessoas ou 
testemunhas. 
 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=304205&noChache=2124072359
http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=304205&noChache=2124072359


 

 

Atas de abertura de cofre bancário: prova a existência do conteúdo no momento 
da abertura, forçada ou não, do cofre. 
 
Atas de entrega de chaves: prova a entrega das chaves por parte do locatário ou 
eventual recusa em aceitá-las por parte do locador. 
 
Atas de verificação do estado de um imóvel ou um bem móvel: prova a situação 
física do imóvel. 
 
Atas de reunião de condomínio: quando há litígio, um grupo de condôminos 
pode ser prejudicado pela redação oficial dos fatos desenrolados em 
assembleia. 
 
Atas de reunião societária: quando há um litígio, um sócio ou um grupo pode 
prejudicar outros sócios pela redação oficial dos fatos desenrolados na reunião 
ou assembleia, dentre outras. 
 

Nesta senda, o Código de Processo Civil trouxe uma inovação para direito, em geral 

no Capítulo XXII “das provas”, Seção III “da ata notarial”, onde a ata notarial tem grande força probante 

do documento, pelo disposto no Artigo 384 e 405 do CPC: 

Art. 384 do CPC - A existência e o modo de existir de algum fato podem ser 

atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata 

lavrada por tabelião. 

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em 

arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. 

Art. 405 do CPC - O documento público faz prova não só da sua formação, 

mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou 

o servidor declarar que ocorreram em sua presença. 

Já no Código Civil, traz a disposição de prova plena e força probante os documentos 

lançados em ata notarial, dispostos Artigos 215 e 217 do CC: 

Art. 215 do CC - A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é 

documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. 

Art. 217 do CC - Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, 

extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou 

documentos lançados em suas notas. 

Insta lembra-lo que o tabelião de notas não pode se negar a prestação do serviço 

solicitado, ato próprio da função pública notarial. 

E, em caso de recusa, deve justifica-lo por escrito, nos termos da lei, alegando por fatos 

e na legislação o motivo da recusa, sob pena de sofrer as consequências de impedimento de registro 

privado com caráter público. 

As atas de presença e declaração servem para todo e qualquer tipo de finalidade 

decorrente da declaração da pessoa, em geral, instruem pedidos administrativos, mas podem 



 

 

almejar produzir prova em juízo. Neste caso, configuram a ata de declaração para depoimento 

ou testemunho 

Nessa espécie de ata, o tabelião narra fielmente, em linguagem jurídica, a 

declaração do interessado sobre um fato ou acontecimento que presenciou ou soube por 

interposta pessoa, com o intuito de utilizá-la no âmbito administrativo ou judicial. 

Nesta senda, se trouxeram aos autos várias atas notarias declaratórias e 

narrativas de depoimentos acerca de captação ilícita de sufrágio, promessa de compra de voto e 

notícias da internet do candidato a vice-prefeito jogando dinheiro em pleno abuso de poder 

político/econômico, além de indubitável corrupção. 

 

9. DA CIÊNCIA DO CANDIDATO E DE TERCEIRO NÃO CANDIDATO: CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO, ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E A CORRUPÇÃO. CASSAÇÃO. 

INELEGIBILIDADE. VEREADOR (IRMÃO LUIZ). TESOUREIRO (SANSA) 

A jurisprudência, disponível no site do TSE como temas relevantes, disponível em 

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/captacao-de-sufragio/caracterizacao traz as 

seguintes decisões de condenação de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder político e 

econômico e a corrupção, para fins de cassação e aplicação da inelegibilidade. 

“[...] Imputação de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 

9.504/1997) ao governador e vice-governador [...] Configuração. [...]  1. 

Em relação à imputação da prática de captação de sufrágio, há, no caso 

concreto, conjunto probatório suficientemente denso a evidenciar tanto a 

compra de votos por parte de terceiro não candidato, quanto a ciência do 

candidato em relação ao ilícito. Possibilidade de utilização de indícios 

para a comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato ou 

do seu consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, 

vedada apenas a condenação baseada em presunções sem nenhum liame com 

os fatos narrados nos autos (art. 23 da LC 64/1990). Precedentes [...]. No caso, 

são elementos capazes de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, 

a ciência do candidato quanto à operação de captação ilícita de sufrágio: 

(i) o local em que ocorreu a oferta e promessa de vantagens em troca de 

votos, (ii) o envolvimento, direto ou indireto, de pessoas ligadas ao 

candidato por vínculos político e familiar, e (iii) a relação contratual da 

autora da conduta com o governo estadual. Precedentes [...]” 

(Ac. de 4.5.2017 no RO nº 224661, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, red. 

designado Min. Luis Roberto Barroso.) 

 

 

“[...] Vereador. Art. 41-A da Lei n° 9.504/97. [...] Captação ilícita de sufrágio. 

Oferta de benesses em troca de voto. [...] 7. O ilícito descrito no art. 41-A da 

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/captacao-de-sufragio/caracterizacao
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=224661&processoClasse=RO&decisaoData=20170504
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=224661&processoClasse=RO&decisaoData=20170504


 

 

Lei nº 9.504/97 se consubstancia com a oferta, a doação, a promessa ou a 

entrega de benefícios de qualquer natureza, pelo candidato, ao eleitor, em 

troca de voto, que, comprovado por meio de acervo probatório robusto, 

acarreta a cominação de sanção pecuniária e a cassação do registro ou do 

diploma. 8. Acertada a decisão regional, visto que, a partir do teor da 

conversa anteriormente transcrito, objeto da gravação ambiental, 

depreende-se ter havido espontânea oferta de benesses, pelos 

recorrentes, à eleitora [...] - oferecimento da quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), facilitação do uso dos serviços médicos da Unidade de 

Saúde Moisés Dias, oferta de gasolina e de veículos para transportar, no 

dia das eleições, os parentes que moram em outro município e promessa 

de emprego para o marido da eleitora -, vinculada ao especial fim de obter 

votos para o então candidato [...] que participou ativamente da 

conduta.[...]” 

(Ac. de 9.5.2019 no REspe nº 40898, rel. Min. Edson Fachin.) 

 

“[...] Prefeito e vice-prefeito. Captação ilícita de sufrágio e abuso do poder 

econômico. Fornecimento de vales-combustível e promessa de entrega de 

numerário [...] 8. Apesar da imprestabilidade do laudo pericial 

confeccionado sem a participação das partes e da mera referência aos 

depoimentos unilaterais, a decisão regional pode ser mantida em razão 

dos demais elementos de convicção registrados no acórdão regional, 

autônomos e suficientes para a caracterização do abuso do poder 

econômico e a captação ilícita de sufrágio, consubstanciada na 

distribuição de larga quantidade de combustíveis a motociclistas sem que 

se demonstrasse a existência de atos de campanha (carreata) que 

justificassem a concessão da benesse. 9. Na hipótese dos autos, a Corte 

Regional Eleitoral reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio mediante 

prova do conhecimento dos candidatos eleitos, dadas as seguintes 

circunstâncias: a) tratar-se de cidade pequena; b) os fatos alusivos à 

distribuição de vale-combustível e à ulterior promessa de entrega de 

dinheiro terem sido averiguados em diversos dias nas vésperas da 

eleição; c) ter havido expressiva quantidade de abastecimentos sucedidos 

envolvendo número considerável de motociclistas; d) terem sido 

apreendidas mais de uma centena de notas fiscais de abastecimentos 

efetuados; e) ter havido vínculo entre o autor das condutas, manifesto 

apoiador de campanha, e os candidatos investigados. [...]” 

(Ac. de 1º.9.2016 no REspe nº 76440, rel. Min. Henrique Neves da Silva.) 

  

No caso concreto, deve a Justiça Eleitoral punir com rigor os acusados quem 

influenciaram o eleitor, uma vez que é direito do cidadão o voto livre, consciente e soberano, 

penalizando TODOS OS ENVOLVIDOS! 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=499090&noChache=-1201854474
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=76440&processoClasse=RESPE&decisaoData=20160901


 

 

 

10. DA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO: PROMESSA DE DOAÇÃO 

DE DINHEIRO PELO TESOUREIRO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS ACUSADOS E 

DIRETOR DA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

JOAQUIM NABUCO/PE: WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA - (VULGO: SANSA) 

É fato público e notório que o vice-prefeito eleito na cidade de Joaquim Nabuco/PE, 

senhor Eraldo Veloso, jogou dinheiro da sacada para os eleitores, em comemoração à vitória da eleição 

municipal. 

Ocorre que, a doação de dinheiro aos eleitores já havia ocorrido em momento anterior 

e foi corroborada a notícia de que no dia da eleição, em comemoração à vitória dos acusados, seria 

arremessado mais dinheiro, INFORMAÇÃO ESSA CONFIRMADA PELO PRÓPRIO TESOUREIRO-GERAL 

DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS ACUSADOS (DOC. 15) CONFORME FILIAÇÃO (DOC 

16) E TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM 

NABUCO/PE: WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA - (VULGO: SANSA) (PRINT ABAIXO) 

 

DISPONIVEL EM http://joaquimnabuco.pe.gov.br/transparenciapublica/  

Ainda, há a informação de testemunhas e “prints” do Instagram e do story do 

whatsapp de que o senhor WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, (SANSA), repassando o aviso 

dado pelo vice-prefeito eleito, senhor Eraldo Veloso, de que “na festa da vitória tem mais dinheiro”, 

conforme publicação realizada através da rede social (WHATSAPP – STORY) conforme segue abaixo 

 

 

 

 

 

 

http://joaquimnabuco.pe.gov.br/transparenciapublica/


 

 

 

 

Para corroborar a informação, o próprio WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, 

(SANSA) fez um vídeo e divulgou nas suas redes sociais, reafirmando a DOAÇÃO DE DINHEIRO AOS 

ELEITORES, CONFORME SEGUE VÍDEO EM ANEXO (DOC. 17). 

Pelo contexto delineado, a circunstância de WILSON RAPHAEL MONTEIRO DA SILVA, 

(SANSA) ocupa a função de tesoureiro do diretório municipal partido ao qual os acusados são filiados, 

além de ser TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM 

NABUCO/PE evidencia que os acusados a prefeito e a vice-prefeito anuíram com a oferta de dinheiro em 

troca de voto. https://www.instagram.com/sansa_teclados/?hl=pt-br 

https://www.instagram.com/sansa_teclados/?hl=pt-br


 

 

Ressalte-se que, nos termos do art. 21 da Lei 9.504/97, com a redação dada pela Lei 

11.300 de 10 de maio de 2006, o candidato passou a ser responsável juntamente com o tesoureiro 

pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos 

assinar a respectiva prestação de contas. 

Assim, o cargo de tesoureiro do partido tem posição de destaque na campanha, 

tratando-se de pessoa de confiança do candidato ao cargo de chefe do Poder Executivo. 

Desse modo, resta que ficou comprovada a existência de estreito vínculo político 

entre o autor do oferecimento da vantagem e os candidatos e, portanto, configurada a anuência 

da conduta acima indicada, qual seja, a doação de dinheiro em troca de votos. 

Desta feita, consoante a jurisprudência do TSE, a condenação por compra de votos — 

art. 41-A da Lei 9.504/97 - exige prova robusta e inconteste tanto do ilícito propriamente dito como 

também da participação ou anuência dos candidatos beneficiários. 



 

 

Ainda de acordo com esta Corte, a prova exclusivamente testemunhal é capaz por si 

só de ensejar o decreto condenatório, desde uníssona. 

O vínculo político evidencia, de forma plena, ao meu sentir, o liame entre o 

autor da conduta e os candidatos beneficiários (Precedente: REspe nO 640-36/MG, rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgado em 1072016, DJe de 19.8.2016). 

Por fim, deve-se entender pela anuência dos acusados encontra-se comprovada 

diante do liame do candidato à prefeito, a vice-prefeito e vereador com o tesoureiro de 

campanha, igualmente responsável pela veracidade das informações financeiras de campanha, 

denotando-se relação de confiança entre ambos. 

 

11. DA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO: DENÚNCIA DE COMPRA 

DE VOTO. PETIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NA CASA DO PREFEITO. DESCUMPRIMENTO DA 

LIMINAR NO MOMENTO IMEDIATO DO DEFERIMENTO.  

Foi noticiado nos autos nº 0600677-83.2020.6.17.0038 a realização de captação 

ilícita de sufrágio NO DIA DA ELEIÇÃO a qual restou comprovando tal alegação por vídeos e 

fotografias e vídeos que comprovam pessoas nas proximidades da residência do Prefeito, 

aguardando serem chamadas para adentrar e pegar o “kit brinde” (camisa e dinheiro). 

À vista do exposto, foi requerida a busca e apreensão na supramencionada residência, 

para fins de abster a captação ilícita de sufrágio, aplicando-se subsidiariamente no que respeita à medida 

ora pleiteada, o código de processo penal, conforme a autorização expressa contida no artigo 364, do 

código eleitoral, mencionado que  apreensão que deveria ocorrer na Rua Getúlio Vargas, 71, centro, 

Joaquim Nabuco (residência do Prefeito). 

O juiz eleitoral se manifestou pela realização da liminar, conforme id. 0607677, porém 

a medida não foi cumprida pelas autoridades policiais, em claro desrespeito à ordem judicial, tanto que 

houve aquela “chuva de dinheiro”, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. 

Sobreveio parecer do Ministério Público pelo deferimento da liminar às 18:49h, 

conforme id. 41690652, APENAS EM 20/11/2020, e sentença por perda de objeto em 25/11/2020. 

Excelência, na busca e apreensão, o elemento de surpresa é essencial. Não há que se 

falar em prévia comunicação, sob pena de esvaziamento de sua utilidade, diante do risco de destruição 

de provas. 

Ainda, no caso em testilha houve uma diferença mínima de votos entre o primeiro e o 

segundo colocado, sendo de apenas 487 (quatrocentos e oitenta e sete) votos, em quase 10 mil votos 

válidos! 

É evidente que houve sim a captação ilícita de sufrágio, principalmente no DIA DA 

ELEIÇÃO, que poderia ter sido evitado caso a liminar tivesse sido efetivamente cumprida para fins de 

manter o equilíbrio do pleito, o que não ocorreu! 



 

 

Segue anexo vídeos da movimentação na frente da casa do prefeito, que 

subsidiaram o pedido de busca a apreensão (DOC. 18, 19 e 20). 

 

12. DA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO: CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO. GASTOS QUE NÃO TRAMITARAM POR SUA CONTA DE CAMPANHA. COMPRA DE VOTO 

EXPLÍCITA. AFRONTA À LEGISLAÇÃO ELEITORAL. CORRUPÇÃO. 

No dia 15 de Novembro de 2020, DIA DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, o candidato à vice-

prefeito, eleito, no Município de Joaquim Nabuco/PE, comemorou a vitória nas urnas de forma diferente! 

Ocorre que, de forma escancarada e sem pudor, JOGOU DINHEIRO DA SUA 

VARANDA PARA OS ELEITORES, COMO FORMA DE “PAGAMENTO” PELOS VOTOS, CONFIGURANDO 

INDUBITÁVEL CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO! 

É EVIDENTE QUE CONFORME PROMETIDO PELO TESOUREIRO DA CAMPANHA, 

FATO JÁ CITADO, OS ELEITORES FORAM BUSCAR A RESTITUIÇÃO POLÍTICA DA BENESSE POR 

INTERMÉDIO DO VOTO! 

Os vídeos em anexo – (DOC 21 e 22) não deixam dúvidas dos atos ilícitos 

cometidos pelo candidato a vice-prefeito! Um total desrespeito a legislação eleitoral e que não 

pode ficar impune! 

Os próprios eleitores fizeram vídeos mostrando o quanto ganharam do 

candidato à vice-prefeito, conforme segue vídeo em anexo (DOC 23). 

Excelência, ocorre que NO DIA DAS ELEIÇÕES, VÁRIOS VÍDEOS VIRALIZARAM COM 

O CANDIDATO À VICE-PREFEITO JOGANDO DINHEIRO DA SUA VARANDA AOS ELEITORES,  vídeos 

publicado nas redes sociais de vários blogs, além de jornais televisivos de repercussão nacional, 

em que o citado candidato estava dando uma quantia em dinheiro aos eleitores, com nítido objetivo 

de “PAGAR” PELOS VOTOS OBTIDOS, com inequívoca captação ilícita de sufrágio, captação e gastos 

ilícitos de recursos, além de abuso de poder econômico, gerando revolta até no Padre da Paróquia de 

Palmares/PE, que fez um discurso no missa sobre o ocorrido em Joaquim Nabuco, e conforme segue 

vídeo em anexo ( DOC 24). 

 



 

 

 

VÍDEO EM ANEXO (D0C.24) SEGUE DEGRAVAÇÃO  

 

PADRE NOBERTO, QUE ASSUMIU A DIOCESE DE PALMARES APÓS O 
FALECIMENTO PRECOCE DE DOM HENRIQUE, FALA SOBRE AS ELEIÇÕES 
2020 
 
Padre Noberto – “Domingo passado nas eleições municipais será que Jesus 
reinou? Em muitas cidades, Brasil a fora, não reinou a lei de Deus e nem reinaram 
as leis do Brasil, mas reinou prepotência, falsidade e dinheiro. São cinquenta anos 
exatamente que estou aqui. Quando Dom Acácio colocou no canto da padroeira, 
nessas terras benditas vivemos, nos Palmares, nos canaviais, tem 50 anos. 
Acho que nunca vi nestes 50 anos uma eleição que correu tanto dinheiro, tanta 
compra de voto como domingo passado. A minha impressão é que voltamos cem 
anos atrás, mas ao mesmo tempo que Lampião. Essa semana tivemos reunião dos 
padres e muitos disseram a mesma coisa, veio dinheiro demais, teve muita compra 
de votos. Mas eu garanto, quem recebeu dinheiro e vendeu o voto, vai devolvê-lo e 
com juros altos. Tem pessoas que preferem a escravidão à liberdade, o que o 
escravo não tem nenhuma responsabilidade e assim, às vezes, não queremos ter 
responsabilidade e nos refugiamos, pensamos embaixo das asas de um poderoso 
prepotente.” 
FRASES FINAIS DO VIDEO: “Compra de voto não tem preço, tem consequência. 
A indignação não é só dele, mas de todos os palmarenses que discordam da 
compra de votos pelos poderosos, que querem comprar a dignidade do povo, para 
se manterem no poder, uma vergonha.” 

 
Excelência, o fato absurdo e pitoresco foi noticiado por todo o mundo, e 

principalmente pelas principais mídias nacionais, como é o caso do jornal “Pingo nos Is”, transmitido 
pela Rede Jovem Pan de Comunicação, conforme segue Ata Notarial – DOC 25 e degravação e “print” da 
tela abaixo: 

 



 

 

Neste, constato a existência do programa "()s Pingos nos IS', da Rádio Jovem Pan, 
veiculado no dia 18/11/2020, onde, aos -1:28:26 de duração de programa, inicia-se matéria jornalística 
com o seguinte teor: 

 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fqOs0TfEIKg  

1:28:26hrs 

"Vejam essa história, Eraldo Veloso do MDB, Vice—Prefeito da cidade de 
Joaquim Nabuco em Pernambuco, foi reeleito em primeiro turno no domingo. 
Pra comemorar ele decidiu jogar dinheiro à população, em um vídeo que 
circula na internet, O político aparece arremessando cédulas do alto de uma 
varanda enquanto eleitores se aglomeram para apanhá-las, muitos não 
usavam máscara de proteção contra o vírus chinês. Veloso forma chapa com 
Neto Barreto, de acordo com a Justiça eleitoral eles venceram com 52,32% 
(cinquenta e dois virgula trinta e dois porcento) dos votos válidos da cidade, 
que equivalem aos votos de 5.498 eleitores, vamos ver às cenas: 

 

"Momento em que o vídeo contendo o indigitado candidato jogando dinheiro da sacada é mostrado no 
programa;  

Apresentador: 'Bom! Tá aí a cena, temos um minuto Zé, o que dizer?";  
Comentarista OI: Quem quer dinheiro né! Olha só, O poder econômico, ele 
sempre agiu nas eleições, isso é muito claro, de um jeito, de outro, a gente viu 
por exemplo que a Dilma foi reeleita através do poder econômico, gastou um 
bilhão de reais, segundo a delação premiada do... do... do ex-ministro Antonio 
Palocci né! E... diante desta realidade, a gente vê isso a muito tempo, é... a 
própria justiça veio definindo ali contornos, pra tentar evitar a força do poder 
econômico. Isso aí, ele pode ser cassado com esse vídeo, porque isso 
comprova claramente de que ele usou ou prometeu o poder econômico 

https://www.youtube.com/watch?v=fqOs0TfEIKg


 

 

para ganhar a eleição. Não é assim que se trata a democracia né! Não 
venha me dizer: - Ah ! o cara é bonzinho, tá jogando dinheiro que é dele, 
não! Isso é um processo democrático, não deve ser tratado dessa forma 
como se estivesse comprando o povo né. Infelizmente, existem pessoas 
em dificuldade que acabam fazendo esse tipo de coisa. Toda legislação 
brasileira vem no sentido de evitar o poder econômico nas eleições.";  
Apresentador: 'Que coisa hein augusto? um minutinho!"  
• Comentarista 02 — Tem que dar cadeia! Daria cadeia em qualquer País 
civilizado! Claro, o sujeito tá... pagando a promessa... né, se eu ganhar eu dou 
dinheiro pra vocês, tá dando! Tinha que cassar! De novo, cadeia cura, esse tipo 
de primitivismo acaba; 

  'trinta segundinhos pra você Fiúza, uma pincelada sua 
também!";  
Comentarista 03: "É... será que são as sobras de campanha, essa, essa 
instituição, essa figura das sobras de campanha, já justi... já justificaram muita, 
muita negociata né, aquele negócio de : que Dinheiro é esse? Sobras de 
campanha! Então, vai ver que ele né, sobras de campanha, ele jogou pela 
janela!";  
Apresentador: "Bom! e da tempo ainda da sua participação, hein! Se você 
ainda não gravou seu vídeo, grave aí!". 

 
Excelência, além dos citados, vários jornais e blogs publicaram a matéria, sendo fato 

público, notório, cabal e verissímil que os candidatos estavam PAGANDO PELOS VOTOS QUE TIVERAM 
NAS URNAS.  

 
As pessoas identificadas no vídeo, na varanda do vice-prefeito, são: 

 

1. Alberico Gomes da Silva - telefone - 97931915 - Rua José Maria da Rocha ,  n 85. 

2. Eugênia Sueli - telefone - 9793-1915- Rua José Maria da Rocha . N 85 - (sobrinha do vice prefeito 

3. Shelza Paula Alves Bastos - telefone - 9200-4428, endereço - Rua Coronel Austriclinio, 134. 

4. Nilda Veloso -   Praça Raul Fraga, (Praça da Bíblia) - (irmã do vice prefeito).  

5. Morgana Veloso - Praça Raul Fraga ( Praça da Bíblia) - sobrinha do vice prefeito. 

6. José Vieira da Silva - telefone : 99977-2404 ( filho do vice prefeito) 

 
 



 

 

 
https://matogrossomais.com.br/2020/11/16/vice-prefeito-joga-dinheiro-de-sacada-para-
comemorar-reeleicao-veja-o-video-mato-grosso-mais/ 

 
 

 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/11/17/interna_politica,1207077/vice-prefeito-
eleito-distribui-dinheiro-em-comemoracao-em-pernambuco.shtml 
 

https://matogrossomais.com.br/2020/11/16/vice-prefeito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-reeleicao-veja-o-video-mato-grosso-mais/
https://matogrossomais.com.br/2020/11/16/vice-prefeito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-reeleicao-veja-o-video-mato-grosso-mais/
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/11/17/interna_politica,1207077/vice-prefeito-eleito-distribui-dinheiro-em-comemoracao-em-pernambuco.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/11/17/interna_politica,1207077/vice-prefeito-eleito-distribui-dinheiro-em-comemoracao-em-pernambuco.shtml


 

 

https://catracalivre.com.br/cidadania/vice-prefeito-do-mdb-em-pernambuco-joga-dinheiro-para-
eleitores/ 
 
 

 
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/11/_120213.php 
 

https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/11/_120213.php


 

 

 
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/vice-prefeito-de-joaquim-nabuco-pe-arremessa-
dinheiro-a-eleitores-promotoria-eleitoral-vai-
apurar,45af5ab38b55c84399ef937ebe45a75ckeqk4zth.html 

 
 
Excelência, como repercutiu em todo o país, houve grande divulgação do caso, assim, 

segue mais links em que a informação pode ser auferida: 
 
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2020-11-16/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-
comemorar-vitoria-em-pernambuco-veja.html 

 
https://mtdefato.com.br/vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/ 

https://folhadealagoas.com.br/2020/11/17/vice-prefeito-de-cidade-pernambucana-joga-dinheiro-

da-varanda-apos-vencer/ 

http://penoticias.com.br/blog/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-

sacada-para-comemorar-reeleicao/ 

https://www.youtube.com/embed/WtEC6Ef-9wY 

https://www.topmidianews.com.br/geral/video-vice-prefeito-joga-dinheiro-do-alto-de-predio-para-

comemorar/137652/ 

https://www.ibahia.com/brasil/detalhe/noticia/candidato-reeleito-joga-dinheiro-da-sacada-para-

comemorar-vitoria-veja-video/ 

https://portaldeprefeitura.com.br/2020/11/16/video-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-

comemorar-reeleicao/ 

https://blogdosilvalima.com.br/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-

sacada-para-comemorar-reeleicao/ 

https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/vice-prefeito-de-joaquim-nabuco-pe-arremessa-dinheiro-a-eleitores-promotoria-eleitoral-vai-apurar,45af5ab38b55c84399ef937ebe45a75ckeqk4zth.html
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/vice-prefeito-de-joaquim-nabuco-pe-arremessa-dinheiro-a-eleitores-promotoria-eleitoral-vai-apurar,45af5ab38b55c84399ef937ebe45a75ckeqk4zth.html
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/vice-prefeito-de-joaquim-nabuco-pe-arremessa-dinheiro-a-eleitores-promotoria-eleitoral-vai-apurar,45af5ab38b55c84399ef937ebe45a75ckeqk4zth.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2020-11-16/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-em-pernambuco-veja.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2020-11-16/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-em-pernambuco-veja.html
https://mtdefato.com.br/vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/
https://folhadealagoas.com.br/2020/11/17/vice-prefeito-de-cidade-pernambucana-joga-dinheiro-da-varanda-apos-vencer/
https://folhadealagoas.com.br/2020/11/17/vice-prefeito-de-cidade-pernambucana-joga-dinheiro-da-varanda-apos-vencer/
http://penoticias.com.br/blog/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/
http://penoticias.com.br/blog/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/
https://www.youtube.com/embed/WtEC6Ef-9wY
https://www.topmidianews.com.br/geral/video-vice-prefeito-joga-dinheiro-do-alto-de-predio-para-comemorar/137652/
https://www.topmidianews.com.br/geral/video-vice-prefeito-joga-dinheiro-do-alto-de-predio-para-comemorar/137652/
https://www.ibahia.com/brasil/detalhe/noticia/candidato-reeleito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-vitoria-veja-video/
https://www.ibahia.com/brasil/detalhe/noticia/candidato-reeleito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-vitoria-veja-video/
https://portaldeprefeitura.com.br/2020/11/16/video-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/
https://portaldeprefeitura.com.br/2020/11/16/video-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/
https://blogdosilvalima.com.br/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/
https://blogdosilvalima.com.br/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/


 

 

https://bhaz.com.br/2020/11/17/video-vice-prefeito-comemora-reeleicao-com-chuva-de-

dinheiro/#gref 

https://www.tupi.fm/brasil/video-vice-prefeito-reeleito-comemora-vitoria-nas-urnas-jogando-

dinheiro-de-sacada/ 

https://www.estadaomatogrosso.com.br/brasil/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-

comemorar-vitoria-veja-video/17489 

https://www.agoramt.com.br/2020/11/em-comemoracao-vice-prefeito-eleito-joga-dinheiro-para-

eleitores/ 

https://oimpressomt.com.br/brasil/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-

veja-video/2898 

https://www.naynneto.com.br/pe-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-comemorar-sua-

reeleicao/ 

https://interior.ne10.uol.com.br/eleicoes-2020/2020/11/17/viceprefeito-eleito-de-joaquim-nabuco-

joga-dinheiro-para-eleitores-veja-video-198905 

https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/vice-prefeito-eleito-em-municipio-de-pe-arremessa-

dinheiro-de-varanda/ 

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/video-em-pernambuco-vice-prefeito-joga-

dinheiro-da-sacada-para-comemorar-reeleicao/ 

https://www.otempo.com.br/hotsites/eleicoes-2020/vice-prefeito-reeleito-comemora-vitoria-

jogando-dinheiro-para-a-populacao-1.2414110 

https://www.leiaja.com/politica/2020/11/15/pe-video-mostra-vice-eleito-jogando-dinheiro-de-

sacada/ 

https://hojepe.com.br/na-zona-da-mata-de-pernambuco-vice-prefeito-joga-dinheiro-da-sacada-para-
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dinheiro-para-eleitores-veja-video  

https://48horasnews.com.br/tag/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada/ 

https://www.radiowebjuazeiro.com/2020/11/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada.html 

https://www.holofotedigital.com/noticias/em-comemoracao-vice-prefeito-eleito-joga-dinheiro-para-

eleitores/ 

https://portaldosena.com.br/noticia/9658/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-

dinheiro-para-eleitores 

Sobre a captação ilícita de sufrágio, a Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) assim dispõe:  

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de 

sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato DOAR, OFERECER, PROMETER, OU 

ENTREGAR, AO ELEITOR, COM O FIM DE OBTER-LHE O VOTO, BEM OU 

VANTAGEM PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, inclusive emprego ou 

função pública, DESDE O REGISTRO DA CANDIDATURA ATÉ O DIA DA 

ELEIÇÃO, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação 

do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei 

Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 

1.999)  

Excelência, além de todas as acusações de compra de votos e promessas de terreno e 

auxílio aluguel, os investigados, não satisfeitos, quiseram desmoralizar a justiça eleitoral, em pleno dia 

das eleições (período vedado), doando dinheiro aos eleitores, sem qualquer pudor ou ressalva, ao 

contrário, queria mostrar e deixar claro que estava pagando os votos, conforme promessas realizadas! 

As filmagens que foram gravadas por pessoas aleatórias que presenciaram toda a 

atuação de captação ilícita de sufrágio cometida pelos representados. 

Segundo as imagens, ficou clara a intenção de flagrar a conduta ilícita dos 

envolvidos, não restando dúvida quanto ao dolo dos agentes de obter votos, utilizando-se do poder 

http://afogadosonline.com.br/wp/index.php/2020/11/17/vice-reeleito-em-pe-e-flagrado-jogando-dinheiro-a-eleitores/
http://afogadosonline.com.br/wp/index.php/2020/11/17/vice-reeleito-em-pe-e-flagrado-jogando-dinheiro-a-eleitores/
https://conexaocapixaba.com.br/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-em-pernambuco-veja/
https://conexaocapixaba.com.br/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-em-pernambuco-veja/
https://www.portaldozacarias.com.br/site/noticia/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitaria-em-pernambuco.-veja-vadeo/
https://www.portaldozacarias.com.br/site/noticia/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitaria-em-pernambuco.-veja-vadeo/
https://www.24brasil.com/economia/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-em-pernambuco/1125844-noticias
https://www.24brasil.com/economia/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada-para-comemorar-vitoria-em-pernambuco/1125844-noticias
https://politicalivre.com.br/2020/11/vice-prefeito-de-joaquim-nabuco-pe-arremessa-dinheiro-a-eleitores/#gsc.tab=0
https://politicalivre.com.br/2020/11/vice-prefeito-de-joaquim-nabuco-pe-arremessa-dinheiro-a-eleitores/#gsc.tab=0
https://portaldosena.com.br/noticia/9658/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-dinheiro-para-eleitores-veja-video
https://portaldosena.com.br/noticia/9658/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-dinheiro-para-eleitores-veja-video
https://48horasnews.com.br/tag/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada/
https://www.radiowebjuazeiro.com/2020/11/vice-reeleito-joga-dinheiro-de-sacada.html
https://www.holofotedigital.com/noticias/em-comemoracao-vice-prefeito-eleito-joga-dinheiro-para-eleitores/
https://www.holofotedigital.com/noticias/em-comemoracao-vice-prefeito-eleito-joga-dinheiro-para-eleitores/
https://portaldosena.com.br/noticia/9658/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-dinheiro-para-eleitores
https://portaldosena.com.br/noticia/9658/apos-vitoria-vice-prefeito-eleito-comemora-jogando-dinheiro-para-eleitores


 

 

econômico sobre menos favorecidos economicamente. 

Por si só, as mídias apresentadas são aptas a comprovar a conduta criminosa dos 

representados, na medida que ofereceram vantagem para o seu eleitor em troca de votos para se 

eleger, configurando de sobremaneira captação ilícita de sufrágio, violando o dispositivo do art. 41-A 

da Lei nº 9.504/97. 

Além disso, note-se que os representados abusaram não só da pobreza material de 

seus eleitores, mas também, da sua miséria cultural, intelectual (as quais, em regra, andam de braços 

dados). 

Desta forma, os representados teriam violado a legislação  eleitoral ao praticar 

captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico para se beneficiar na corrida eleitoral, 

justificando o manejo desta Ação de Investigação Judicial Eleitoral e o enquadramento jurídico que 

será explicitado nas linhas que se seguem. 

A captação ilícita de sufrágio concretiza-se quando há doação de bens a eleitores pelo 

candidato ou com sua anuência, com o fim específico de obter-lhe o voto. O ilustre doutrinador José Jairo 

Gomes assim descreve captação ilícita de sufrágio: 

A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ato ilícito eleitoral. Impõe-se, 

pois, a responsabilização dos agentes e beneficiários do evento. Estará configurada sempre que a eleitor 

for oferecido, prometido ou entregue bem ou vantagem com o fim de obter-lhe o voto.  

Também ocorrerá na hipótese de coação, isto é. Prática de “atos de violência ou grave 

ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto” (art. 41-A, §2º). Assim, a causa da conduta inquinada 

deve estar diretamente relacionada ao voto. 

A perfeição dessa categoria requer: (i) realização de uma das condutas típicas, 

a saber: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a 

eleitor, bem como contra ele praticar violência ou grave ameaça; (ii) fim 

especial de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor; (iii) ocorrência do 

fato durante o período eleitoral. 

E continua:  

(...) o bem ou vantagem pode ser de qualquer tipo. O que importa é que veicule 

benefício ao eleitor. Assim, pode constituir-se dos mais variados produtos ou 

serviços, como atendimento médico, hospitalar, dentário, estético, 

fornecimento de medicamento, prótese, combustível, cesta básica, roupa, 

calçado, material de construção, transporte, emprego, função pública. 

Acerca da prática de conduta vedada, o artigo 73, §10, da Lei 9.507/97 estabelece o 

seguinte: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 

pleitos eleitorais:  



 

 

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de 

bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos 

casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 

autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos 

em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua 

execução financeira e administrativa. 

Com relação a abuso de poder econômico e político, José Jairo Gomes (Direito 

Eleitoral, 12ª ed., São Paulo Atlas, 2016, p. 312-316) ensina que: 

O termo “econômico”, na expressão em apreço, deve ser tomado em seu significado 

comum, registrado no léxico, ligando-se, portanto, à ideia de valor patrimonial, apreciado no comércio, 

no mercado, enfim, valor pecuniário ou em dinheiro.  

Refere-se, pois, à propriedade, à posse ou ao controle de bens ou serviços. Destarte, a 

expressão 'abuso de poder econômico' deve ser compreendida como a concretização de ações que 

denotem mau uso de recursos patrimoniais detidos, controlados ou disponibilizados ao agente.  

Essas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto em que ocorrem, 

revelando a existência de exorbitância, desbordamento ou excesso no emprego de recursos.  

No Brasil, é público e notório que alguns agentes públicos se valem de suas posições 

para beneficiar candidaturas. Desde a sua fundação, sempre houve intenso uso da máquina 

administrativa estatal: ora são as incessantes (e por vezes inúteis) propagandas institucionais (cujo rela 

sentido é, quase sempre, promover o agente político), ora são as obras públicas sempre intensificadas 

em anos eleitorais e suas monótonas cerimônias de inauguração, ora são os acordos e as trocas de 

favores impublicáveis, mas sempre envolvendo o apoio da administração pública, ora é o aparelho do 

Estado desvirtuado de sua finalidade precípua e posto a serviço de um fim pessoal, ora são 

oportunísticas transferências de recursos de um a outros entes federados. 

Segundo assentou o TSE: (i) o abuso do poder político é condenável por afetar a 

legitimidade e a normalidade doss pleitos e, tambem, por violar o princípio da isonomia entre o 

concorrentes, amplamente assegurado na Constituição da República” (TSE-ARO nº 718/DF-DJ 17-6-

2005); (ii) Caracteriza-se o abuso do poder quando demonstrado que o ato da Administração, 

aparentemente regular e benéfico à população, teve como objetivo imediato o favorecimento de algum 

candidato” (TSE – Respe nº 25.074/RS – DJ 27-10-2005). 

Não se pode perder de vista, que os Investigados, que atualmente ocupam o cargo de 

Prefeito e Vice-Prefeito no Município em destaque, em explícitos abusos do poder econômico, 

aproveitam desta regalia para obter vantagens através da influência que o cargo lhe premia, para, doar 

e promoter benesses aos eleitores, conforme citado pelos declarantes as várias promessas de doação de 

terreno e de auxílio aluguel pelo Município, a partir de janeiro de 2021, configurando abuso de poder 

econômico, amoldando-se esta conduta nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea “D” c/c art. 22, inciso XIV, 

da Lei Complementar nº 64/90. 

Há de se observar que para incutir na mente do eleitor que a benesse foi 

proporcionado por aquele e trará benefício para sua campanha, pois colocará os beneficiados para 

efetuarem o pagamento desta dívida de gratidão com os seus votos, o que revela-se de grande 



 

 

probabilidade em sua consumação, pois os beneficiários seriam pessoas que pagam aluguel e precisam 

da doação do terreno, dos tijolos ou do auxilio-aluguel, que são em sua grande maioria, pessoas de baixo 

grau de instrução e ínfimo poder aquisitivo, sendo costumeiramente gratos a este tipo de “favor”. 

A referida conduta, além de ser gravíssima por atentar contra a liberdade de votos 

dos eleitores beneficiários e consistir em benefício eleitoral para os investigados, quebra a igualdade de 

oportunidade no pleito eleitoral, razão pela qual não se constitui em ato insignificante, mas sim conduta 

grave e reprovável na seara eleitoral. 

Inicialmente, impende destacar que o uso do poder econômico não é vedado pela 

legislação eleitoral. O que se veda é apenas o seu uso abusivo, ou seja, quando o poder econômico é 

utilizado fora das balizas permitidas pela legislação eleitoral. Por exemplo, a realização de arrecadação 

e gastos ilícitos de campanha, a compra de votos, a realização de gastos fora dos limites de gastos 

estabelecidos, etc. 

Com efeito, a partir da entrada em vigor da LC 135/2010, que inseriu o inciso XVI no 

art. 22 da LC 64/901 , não mais se exige o requisito da potencialidade de a conduta afetar o resultado 

das eleições para que se caracterize o abuso de poder, bastando a verificação da “gravidade das 

circunstâncias”. Em suma, basta que a conduta abusiva seja grave (não seja insignificante) para que se 

configure o ilícito eleitoral. 

Ainda, tendo registrado uma acirrada disputa nas eleições de 2020, cuja diferença 

entre os candidatos de primeiro e segundo lugar foram de apenas 487 (quatrocentos e oitenta e sete) 

votos,  se confirma a tese ministerial que estes fatos se revestem de desproporcionalidade de meios, 

legitimando a deflagração desta investigação eleitoral. 

 

13. DENÚNCIA: DO ABUSO DO PODER POLITICO/ECONOMICO DURANTE O PROCESSO ELEITORAL.  

O Prefeito do Município de Joaquim Nabuco, Estado de Pernambuco, utilizando-se de 

seu Poder Político e Econômico, no ano eleitoral de 2020, promoveu diversas irregularidades, dentre as 

quais, a nomeação de cargos comissionados de servidores fantasmas (candidatos a Vereador e 

familiares), a saber: 

1. DANIEL AZEVEDO BISPO, CPF 194.909.684-04 candidato a Vereador (eleito), cunhado do 

candidato a vice Prefeito, (o distribuidor de dinheiro) Eraldo de Melo Veloso (eleito), em janeiro de 

2020, foi nomeado para o cargo em comissão  de  EDUCACIONAL DA AREA RURAL, sem qualificação 

para tal, não trabalhava, apenas recebia para ser candidato a Vereador. 

Como tinha que se afastar do cargo, em junho de 2020, o Prefeito nomeou a sua esposa, ELIANE DE 

MELO VELOSO BISPO, CPF.  614.126.274-00, irmã do candidato a vice Prefeito, (o distribuidor de 

dinheiro) Eraldo de Melo Veloso, para o cargo de  ASSESSOR DE APOIO A SAUDE DA AREA RURAL, 

mas que a mesma nunca trabalhou, pois é comerciante, dona de uma bomboniere no centro desta cidade, 

trabalha de segunda a sábado os dois expedientes, fato este público e notório. Endereço: Praça 19 de 

Agosto, 56, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

2. JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA, CPF. 236.177.724-04, candidato a Vereador (suplente),  

trabalha no supermercado do candidato a  vice Prefeito, (o distribuidor de dinheiro) Eraldo de Melo 



 

 

Veloso (eleito), em maio de  2020, foi nomeado para o cargo em comissão  de   DIR. ARTICULAÇAO 

POLITICA, sem qualificação para tal, não trabalhava, apenas recebia para ser candidato a Vereador. 

Como tinha que se afastar do cargo, em junho de 2020, o Prefeito nomeou a sua esposa,  LINDA SELMA 

GOMES DE ANDRADE ALVES, CPF. 463.498.804-63, , mas que a mesma nunca trabalhou, apenas 

recebia para ajudar com o dinheiro público o candidato. Endereço: Rua Teotônio Vilela, 163, centro, 

Joaquim Nabuco/PE 

3. SARA CRISTINA DE LIMA SANTOS, CPF. 126.932.554-06, candidata a Vereadora (suplente),  

em abril  de  2020, foi nomeado para o cargo em comissão  de   Assessora de Apoio a Saúde da Área 

Urbana , sem qualificação para tal, não trabalhava, apenas recebia para ser candidata a Vereadora, 

(preencher a cota de 30%).. 

Como tinha que se afastar do cargo, em junho de 2020, o Prefeito nomeou o seu esposo,  CICERO 

ALESON COSTA DA SILVA, CPF 103.148.534-13 , mas que o mesma nunca trabalhou, apenas recebia 

para ajudar com o dinheiro público a candidata. Endereço: Rua Vicente Ramos, 104, centro, Joaquim 

Nabuco/PE. 

4. NALDETE MARIA DA SILVA, CPF. 009.138.824-45, candidata a Vereadora (suplente),  em 

março   de  2020, foi contratada por excepcional interesse público , para o cargo de Professor 

Fundamental I , sem qualificação para tal,  não trabalhava, apenas recebia para ser candidata a 

Vereadora, (preencher a cota de 30%). Arruado do Barracao, Engenho Santa Fé – Palmares/PE 

 

5. IDIJA MARIA ARAUJO DA SILVA, CPF . 081.457.004-69, candidata a Vereadora (suplente),  em 

março   de  2020, foi contratada por excepcional interesse público , para o cargo  de AUX DE SERVIÇOS 

GERAIS,  não trabalhava, apenas recebia para ser candidata a Vereadora, (preencher a cota de 30%). 

Endereço: Rua Nilo Coelho, 161, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

 

6. EVALDO MACHADO DA SILVA, CPF. 023.439.924-44, candidato a Vereador (suplente), , foi 

nomeado em janeiro de 2017, para o cargo em comissão  de    SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, 

Como tinha que se afastar do cargo, em abril  de 2020, o Prefeito nomeou o seu filho, PAULO HENRIQUE 

MACHADO DA SILVA, CPF. 132.489.674-47  , mas quem exercia de fato a função era o candidato , o 

filho secretário, apenas recebia para ajudar com o dinheiro público o candidato. Engenho Massaranduba, 

Joaquim Nabuco/PE. 

7. RINALDO MARQUES DE SOUSA , CPF . 773.747.464-15, candidato a Vereador (suplente), foi 

nomeado em janeiro de 2017, para o cargo em comissão.  

Em abril de 2020, o Prefeito nomeou a sua filha RAYANNE VITÓRIA DE ALMEIDA SOUSA, CPF 

142.295.274-62, para o cargo de ASSESSOR EDUCACIONAL DA AREA RURAL, mas que a mesma 

nunca trabalhou, apenas recebia para ajudar com o dinheiro público o candidato. Endereço: Rua Nova 

Cuyabá, 2020, Joaquim Nabuco/PE. 

8. RISOMARIO PEREIRA CAMPOS, CPF. 495.682.054-20, ex-Vereador deste Município, cabo 

eleitoral do atual Prefeito, que apesar de ser proprietário de uma Oficina Mecânica, trabalhar de segunda 

a domingo, das 07:00 às 18:00 horas, em abril de 2020, o nomeou para o cargo de ASSESSOR DE APOIO 

A SAUDE DA AREA RURAL , sem nenhuma qualificação pata exercer tal cargo, sem qualificação para 



 

 

tal, não trabalhava, apenas recebia dos cofres públicos para ser cabo eleitoral. Endereço: Rua da Paz, 

103, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

 

9. NIVALDO MIRANDA DE CARVALHO JUNIOR, CPF. 387.159.104-15, cabo eleitoral do atual 

Prefeito,  em abril de 2020, o nomeou para o cargo de ASSESSOR DE APOIO A SAUDE DA AREA 

URBANA  , sem nenhuma qualificação pata exercer tal cargo, , não trabalhava, apenas recebia dos cofres 

públicos para ser cabo eleitoral. Praça 19 de agosto. 40, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

 

• CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM PERIODO VEDADO. 

10.     JOSILENE MARIA DOS SANTOS, CPF. 032.997.054-23, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de cozinheira, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: RUA DA 

BOA FAMA, 628, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

11.  EDNEIDE MARIA DE OLIVEIRA, CPF. 083.999.414-17, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua da 

Saudade, 86, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

12.  DANIELA EVELINE INGRID DA SILVA, CPF. 116.650.304-61, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Nova 

Cuiabá, 141, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

13.  MARIA DE FATIMA DA SILVA, CPF. 032.582.834-27, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Travessa 

da Boa Fama , 534-A,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

14.  CAMILA MIRELLY DA SILVA, CPF. 105.684.304-76, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Digitador , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Nilho 

Coelho, 96,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

15.  EDINALDO FERNANDES DA SILVA, CPF. 590.937.224-68, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Vigilante , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Fernando augusto Pinto Ribeiro, 228,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

16.  AMARO COSMO DA SILVA NETO, CPF. 107.593.254-80, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de guarda municipal , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua da 

Aurora, 319,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

17.  KALLINE VALÉRIA SOUZA DA SILVA, CPF. 132.437.744-54, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de recepcionista  , por 



 

 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Avenida 

Manoel José da Costa Filho, 250,  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

18.     GABRIELA CAMILA DA SILVA, CPF. 139.931.454-88, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de recepcionista  , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua José 

Ferreira dos Santos , 127  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

19.     GABRIELA CAMILA DA SILVA, CPF. 139.931.454-88, foi contratada em julho de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de recepcionista  , por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua José 

Ferreira dos Santos , 127  centro, Joaquim Nabuco/PE. 

20.    GÊCIA  HERMINIO DA SILVA, CPF. 094.293.414-80, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais  , 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

José Ramos dos santos, sn,  Nova Cuiabá, , Joaquim Nabuco/PE. 

21.    ANA CRISTINA DA GRAÇA SILVA, CPF. 054.408.294-07, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais  , 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Martins Junior, 332, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

22.    MARIA JANE KELY RODRIGUES DA SILVA, CPF. 071.186.404-76 , foi contratada em agosto de 

2020,  por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais  , por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: 

Av. Manoel José da Costa Filho, 455 centro, Joaquim Nabuco/PE. 

23    MARIA EDUARDA DA SILVA, CPF. 093.649.714-93, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais  , 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Isidoro Figueiredo, 2037, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

24.    ALEXSANDRA CABRAL DA SILVA, CPF. 101.381.444-43, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais  , 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Baixa da Areia, 1.460, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

25.    WELLINGTON  MENDES DA SILVA, CPF. 042.617.644-82, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Engenho Rinbigudo, , Joaquim 

Nabuco/PE. 

26.     GUTEMBERG JOSÉ ALVES, CPF. 082.432.654-73, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Baixa da Areia, 116, centro,  

Joaquim Nabuco/PE. 



 

 

27.     JADSON HERMENEGILDO DA SILVA FEITOSA, CPF. 085.055.294-05, foi contratada em agosto 

de 2020,  por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Dr. 

Silas Cabral, 389, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

28.  JOSE ALISSON OLIVEIRA DA SILVA, CPF. 103.974.554-70, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Luiz Braz Bispo, 200, centro, 

Joaquim Nabuco/PE. 

29. JOSE CICERO ELIOTERIO, CPF. 508.437.374-68, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de GARI, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO, 10 , 

centro, Joaquim Nabuco/PE. 

30. JOSÉ ARISTIDES DA SILVA CPF. 027.481.224-02, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Guarda Municipal, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Creuza 

Maria dos Santos, 2024, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

31. MIQUEIAS MARQUES MENDES DE OLIVEIRA, CPF. 104.787.754-66, foi contratada em agosto de 

2020,  por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Guarda Municipal, 

por comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Antonio Machado, 394, centro, Joaquim Nabuco/PE. 

32. JOSIMARIO DA SILVA, CPF. 034.599.124-99, foi contratada em agosto de 2020,  por excepcional 

interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Guarda Municipal, por comprometimento 

de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua Nova, 04, Carecao, Joaquim 

Nabuco/PE. 

33. DAIANE DANUBIA PEREIRA BATISTA, CPF. 094.126.594-31, foi contratada em agosto de 2020,  

por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Recepcionista, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua da Paz 

, 129, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

34.  ROSINEIDE  SANTOS DA SILVA, CPF. 049.457.844-00 , foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Recepcionista, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua da Boa 

vista, 228, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

35. MARIA LOURDES LUCIA DA SILVA  , CPF. 316.291.054-49, foi contratada em agosto de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo de Recepcionista, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua 

Fernando Augusto Pinto Ribeiro, 334, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

36. RAIANE PRISCILA DA SILVA, CPF. 110.308.744-41, foi contratada em setembro de 2020,  por 

excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo Auxiliar de Saúde Bucal, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Quadra 06, 

bairro das Casas Nova, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 



 

 

37. VANESSA JÉSSICA NUNES DA SILVA, CPF. 096.699.134-62, foi contratada em outubro de 2020,  

por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo Auxiliar de Saúde Bucal, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Rua doze, 

nº 10, Nova Cuiabá, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

38. MAYARA CAMILA VIEIRA DA SILVA, CPF. 125.726.584-96, foi contratada em outubro de 2020,  

por excepcional interesse público  (período vedado) para exercer o cargo Auxiliar de Saúde Bucal, por 

comprometimento de votar na reeleição do atual Prefeito, eleito em 15.11.2020 – Endereço: Travessa 

Antônio Ferreira Machado, 59, centro,  Joaquim Nabuco/PE. 

A Lei nº 9.504 de 30 de Setembro de 1997, estabelece normas para as eleições,  

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 

candidatos nos pleitos eleitorais: 

(...) 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 

causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou 

impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou 

exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que 

o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno 

direito, ressalvados: 

 

Pois bem, Segundo informações de servidores efetivos da própria Prefeitura, todo o 

esquema foi montado pelo Prefeito, candidato à reeleição e seu vice , Eraldo de Melo Veloso (o 

distribuidor de dinheiro) para ganharem a eleição, que segundo esses servidores, alertado pelo 

ilegalidade, diziam; “ Ganhar até roubado é bom, feio é perder a eleição”  

A maioria dos servidores acima, sequer compareceriam o serviço, apenas recebia para 

repassar para os candidatos a Vereador ou fazer campanha eles e o Prefeito. Para esconder da 

população, foi determinado pelos Prefeito, que não colocasse a folha do ano de 2020, no portal da 

transparência, endereço eletrônico a seguir: 

http://tecnosolutions.inf.br/transparencia/joaquimnabuco/prefeitura/index.faces 

Se faz necessário a intervenção do Ministério Público Eleitoral, requisitando a 

Prefeitura, cópia da folha de pagamento do período de janeiro a outubro de 2020, ao Tribunal de Contas 

do Estado e a Polícia Federal, onde irão constar as informações aqui prestadas. 

 

14. DA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 22, CAPUT E INCISO XIV, DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº 64/90- SANÇÕES DE INELEGIBILIDADE E DE CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DIPLOMA: 

Dispõe o art. 22, caput, e inciso XIV, da LC nº 64/90, in verbis: 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público 

Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-

Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e 

http://tecnosolutions.inf.br/transparencia/joaquimnabuco/prefeitura/index.faces


 

 

circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar  uso  

indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, 

ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em 

benefício de candidato  ou  de partido político, obedecido o seguinte rito: 

[...] 

XIV – 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; 

Pode-se conceituar o abuso de poder econômico gerador da incidência do 

dispositivo legal acima transcrito como a transmutação do voto em instrumento de comércio; ou seja, 

é a compra, direta ou indiretamente, da liberdade de escolha dos eleitores, violando-se, desta forma, 

a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral.  

Ocorre quando o candidato resolve utilizar-se do poder econômico como principal 

via de “convencimento” dos eleitores, transbordando da viabilização normal de uma campanha 

eleitoral e cooptando o eleitorado com vantagens (ou promessas de vantagens) econômicas de 

ocasião (como uma cesta básica, uma certa quantia em dinheiro, a promessa de um emprego etc.), 

com isso caracterizando o abuso. Agindo assim, o candidato menospreza o papel e o poder do voto 

como instrumento de cidadania em sua plenitude, levando o eleitor necessitado a alienar a sua 

liberdade de escolha e o seu poder de influir na formação de seu Governo. 

Não existe dúvida de que tais atitudes dos candidatos comprometem a legitimidade 

e a normalidade do pleito, dado que o(s) eleitor(es) que recebem a benesse ilícita perdem a condição 

de decidir o seu voto baseado nos valores verdadeiramente democráticos. Em um município com 

grande quantidade de pessoas carentes, o eleitor sente-se grato por aquele que lhe “socorreu” em um 

momento de necessidade. A partir daí, a alienação de seu voto, bem como de seus familiares, é um 

corolário natural desse círculo vicioso que somente pode ser quebrado com políticas públicas sérias 

e uma severa repressão a esse tipo de conduta corruptora. 

Tal abuso de poder econômico, que se consubstancia no uso ilegítimo do 

poderio do capital em prol de candidatura própria ou de terceiros, é conduta grave que atinge 

a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral e, quando apurado em sede de Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) julgada deferida pela Justiça Eleitoral, após trânsito em 

julgado ou com decisão proferida por órgão colegiado, implica na inelegibilidade do agente, 

nos termos do art. 1º, I, alínea “d”, da LC nº 64/90, com redação dada pela LC nº 135/2010, 

além da cassação do registro ou do diploma do candidato diretamente beneficiado pela 

interferência do abuso de poder (art. 22, XIV, também da LC nº 64/90).  



 

 

No caso em apreço, analisando-se detidamente os autos, depreende-se que o 

candidato ao cargo de vice-prefeito foi filmado praticando a conduta ilícita, na medida em que jogou 

dinheiro para os eleitores em valor vultuoso, conforme se pode auferir das mideas colacionadas bem 

como dos depoimentos dos declarantes transcritos acima e corroborados por atas notariais. 

Ora, a excessiva gravidade de tal fato é manifesta, dado que cerceia a liberdade do 

eleitor (notadamente daquele mais necessitado), menosprezando o seu poder/direito de escolha livre 

de seus representantes e, com isso, corrompendo a legitimidade e a normalidade do próprio processo 

eleitoral. Tal prática consubstancia, desta feita, hedionda volta a um passado de “República Velha” ou 

“República dos Coronéis”, no qual as eleições eram decididas mediante despudorada “compra” de 

votos e/ou ameaças (muitas vezes, de morte) aos eleitores (o que, a despeito de importantes 

mudanças recentes, ainda ocorre nos dias de hoje), perfectibilizando, assim, o abuso de poder político 

qualificado, a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 22, XIV, da LC nº 64/90. 

Para reforçar o raciocínio acima expendido, socorremo-nos das lições de EDSON 

DE RESENDE CASTRO, nos seguintes termos: 

“Podemos dizer que temos, assim, um ABUSO DE PODER SIMPLES (que leva 

à desconstituição do mandato tão somente- art. 14, § 10, da CF) e um ABUSO 

DE PODER QUALIFICADO (que gera inelegibilidade para o agente- art. 14, § 

9º, da CF, c/c  o art. 1º, I, “d”, da LC 64/90- e, por consequência dessa 

inelegibilidade, a cassação do registro ou do diploma e a desconstituição do 

mandato). 

(...) 

Resumidamente, pode-se dizer que uma Investigação Judicial Eleitoral 

–AIJE, cujo objeto é a apuração de abuso de poder   para fixação de 

inelegibilidade, só poderá ser  julgada  procedente se houver prova da 

gravidade do abuso de poder para afetar a normalidade e legitimidade 

das eleições (“abuso   de poder qualificado”). E uma AIME, cujo objeto é 

a desconstituição do mandato eletivo em razão do abuso  do  poder, da 

corrupção ou da fraude, poderá ser  julgada  procedente a partir da 

prova do abuso, independentemente de  ter havido potencial de 

afetação da lisura da disputa (“abuso do poder simples”). Mas se nesta 

AIME aparecer prova de que o abuso do poder qualificou-se pelo 

potencial de afetação, a decisão de procedência, além de desconstituir 

o mandato eletivo, também declarará a inelegibilidade do agente.” 

 

Desta feita, a conduta dos representados merece a incidência do disposto no art. 

22, caput e inciso XIV, da LC nº 64/90, c/c o art. 41-A, da Lei 9.504/97. 

Vale ressaltar que a sanção de inelegibilidade, no presente caso, deve ser aplicada 

não apenas em virtude da extrema gravidade da conduta dos Representados, capaz de comprometer 

a própria normalidade e legitimidade do processo eleitoral, mas também porque aqueles não somente 

tinham prévio conhecimento do ato ilícito praticado, como participaram efetivamente do 

cometimento do abuso de poder econômico. 

Assim, forçoso é concluir-se pela aplicação aos promovidos ANTONIO 



 

 

RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO) e ERALDO DE MELO VELOSO e JOSÉ LUIZ DE 

SOUZA (IRMÃO LUIZ) da decretação da inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, 

bem como pela cassação do registro da candidatura dos promovidos, também nos termos do 

supracitado art. 22, XIV, in fine, da LC nº 64/90. 

 

15. DA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 41-A, CAPUT E §§ 1º E 3º, DA LEI 9.504/97: 

 

A partir de uma acurada análise do presente caso, percebe-se que a conduta dos 

Representados, além de configurar abuso de poder econômico, nos termos do art. 22, caput e inciso XIV, 

da Lei Complementar nº 64/90, também consubstancia a captação ilícita de sufrágio descrita no art. 41- 

A da Lei 9.504/97, a saber: 

 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui 

captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, 

prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função 

pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob 

pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do 

diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei 

Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, 

de 28.9.1999) 

§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido 

explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial 

fim de agir. 

§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de 

violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. 

§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser 

ajuizada até a data da diplomação. 

§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será 

de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. 

 

No caso sub examine, temos, então, o seguinte panorama jurídico: como o abuso de 

poder econômico em que incidiram os Representados, conforme já demonstrado, é um abuso de poder 

qualificado, gerador da inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da Lei das Inelegibilidades, a cassação do 

registro de candidatura ou diploma, no caso, do vereador investigado, é uma decorrência direta também 

da aplicação do mencionado dispositivo da LC nº 64/90, prejudicando, assim, a incidência ao presente 

caso da sanção idêntica disposta no caput, in fine, do art. 41-A da Lei 9.504/97, aplicável às hipóteses de 

abuso de poder econômico simples (embora, ad argumentandum, mesmo se não fosse reconhecido o 

abuso de poder econômico qualificado no presente feito, ainda assim a prática da captação ilícita de 

sufrágio em benefício dos Representados tornaria cabível a incidência da sanção de cassação dos 

respectivos registros ou diplomas). 

Não obstante, mesmo na hipótese deste feito, em que demonstrada a ocorrência de 



 

 

abuso de poder qualificado, deve-se aplicar aos Representados também a multa prevista no caput do 

art. 41-A da Lei 9.504/97, pois, além de abuso de poder econômico qualificado, não se pode negar 

que a conduta dos Representados, no tocante ao oferecimento de quantias em dinheiro em troca 

de votos, configura também a prática da captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A, da Lei 

9.504/97. 

A ordem de pensamento acima explicitada é corroborada pela melhor jurisprudência, 

a saber: 

1) TSE- 1510-12.2010.603.0000. RO - Recurso Ordinário nº 151012 - 

Macapá/AP. Acórdão de 12/06/2012. Relator(a) Min. GILSON LANGARO DIPP. 

Relator(a) designado(a) Min. Diário de justiça eletrônico, Tomo 162, Data  

23/08/2012,  Página 38 Ementa: Representação. Captação ilícita de sufrágio. 1.  

A  atual jurisprudência deste Tribunal não exige, para a configuração da 

captação ilícita de sufrágio, o pedido expresso de votos, bastando a 

evidência, o fim especial de agir, quando as circunstâncias do caso 

concreto indicam a prática de compra de votos. 2. O pagamento de 

inscrição em concurso público e de contas de água e luz em troca de votos, 

com o envolvimento direto do próprio candidato, em face das provas 

constantes dos autos, caracteriza a captação ilícita de sufrágio prevista no 

art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Recurso ordinário provido. Decisão: O Tribunal, 

por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Versiani, 

que redigirá o acórdão. Vencidos os Ministros Gilson Dipp e Henrique Neves 

(negritos inovados); 

 

2) TSE- 8156-59.2010.613.0000. AgR-REspe – Agravo Regimental em Recurso 

Especial Eleitoral nº 815659 - Mato Verde/MG. Acórdão de 01/12/2011. 

Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI. Publicação: DJE - Diário da Justiça 

Eletrônico, Tomo 026, Data 06/02/2012, Página 28. Ementa: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. 

PREFEITO.  REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-

A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO. 

DEMONSTRAÇÃO. MULTA PECUNIÁRIA.  PROPORCIONALIDADE  E  

RAZOABILIDADE. 

NÃO PROVIMENTO. 1. A decretação de nulidade de ato processual sob alegação 

de cerceamento de defesa - inobservância do art. 22, I, a, da LC 64/90 - 

pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 219 do CE, o 

que não ocorreu no caso concreto. Precedentes. 2. A caracterização da 

captação ilícita de sufrágio pressupõe a ocorrência simultânea dos 

seguintes requisitos: a) prática de uma das condutas previstas no art. 41-

A da Lei 9.504/97; b) fim específico de obter o voto do eleitor; c) 

participação ou anuência do candidato beneficiário na prática do ato. 3. 

Na espécie, o TRE/MG reconheceu a captação ilícita com esteio na 

inequívoca distribuição de material  de  construção em troca de votos - 

promovida por cabos eleitorais que trabalharam na campanha - em favor 

das candidaturas do agravante e de seu respectivo vice. 4. O forte vínculo 



 

 

político e familiar evidencia de forma plena o liame entre os autores da 

conduta e os candidatos beneficiários. Na hipótese dos autos, os 

responsáveis diretos pela compra de votos são primos do agravante e 

atuaram como cabos eleitorais - em conjunto com os demais 

representados - na campanha eleitoral. 5. A adoção de entendimento diverso 

demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede 

extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. 6. O valor da multa pecuniária foi 

fixado com fundamento na complexidade do esquema de aquisição, 

armazenamento  e distribuição de materiais de construção  e na reiterada 

prática dessa conduta visando à prática da captação ilícita de sufrágio. 7. 

Agravo regimental não provido.Decisão: O Tribunal, por unanimidade, 

desproveu o agravo regimental, nos termos do voto da Relatora (negritos 

inovados); 

 

 

3) TSE-  39316-02.2009.600.0000. AgR-AI -  Agravo Regimental em Agravo de 

Instrumento nº 12261 - Doutor Ulysses/PR. Acórdão de 15/09/2010. 

Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA. Publicação: DJE 

– Diário da Justiça Eletrônico, Data 6/10/2010, Página 61. Ementa: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER 

ECONÔMICO E POLÍTICO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há violação ao art. 275, II, do 

Código Eleitoral quando se verifica que não houve omissão ou falha na entrega 

da prestação jurisdicional por parte do órgão a quo. 2. A Corte Regional 

analisou detidamente as provas dos autos e concluiu pela demonstração 

cabal da prática  de captação ilícita de sufrágio, bem como pela  

configuração de abuso do poder político e econômico. A reforma do 

acórdão, efetivamente, implicaria reexame do conjunto de provas, 

inadmissível na esfera especial (Súmulas nºs 7/STJ e 279/STF). 3. Os fatos 

delineados no acórdão regional não são suficientes para que o TSE afaste a 

conclusão da Corte de origem sem o vedado reexame da matéria fático- 

probatória. 4. É facultado ao relator  apreciar, monocraticamente, a 

admissibilidade e o próprio mérito de pedido ou recurso, nos termos do art. 36, 

§ 6º, do RITSE. 5. Agravo regimental desprovido. Decisão: O Tribunal, por 

unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator 

(negritos inovados). 

 

 

16. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIPLOMAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO 

Consoante a toda argumentação expendida, existe fundado temor de que a eventual 

demora na prestação jurisdicional, venha a reduzir a eficácia do provimento final, porque é iminente o 

risco de os investigados em destaque continuarem no poder, mesmo sendo fato público, notório, 

verossímil e cabal de que os investigados cometeram diversos crimes eleitorais. 



 

 

A gravidade do ilícito é evidente, especialmente em razão do descumprimento de 

princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Além disso, na medida em que o 

investigado, candidato a vice-prefeito e ocupante de cargo público municipal, distribui DINHEIRO SEM 

NENHUM PUDOR COM A LEGISLAÇÃO, para conhecimento de toda a municipalidade para atendimento 

a interesses particulares seus e de seus eleitores, cativa-lhes, no mínimo, a simpatia, saindo na frente 

dos adversários que não dispõem da mesma condição de usarem da máquina administrativa. 

No caso em análise, como explanado anteriormente, a prática da conduta vedada é 

incontroversa, a despeito da alegação de que se tratava da exceção legal. 

Ante o exposto, entende-se que restou configurado nos presentes autos a prática de 

captação ilícita de sufrágio, abuso de poder político e econômico, além de evidente corrupção, elementos 

suficientes para decretar a INELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS, BEM COMO O CANCELAMENTO 

DOS SEUS REGISTROS E/OU CASSAÇÃO IMEDIATA, considerando que “É certo que as decisões que 

cassam registro ou diploma com base no art. 41-A da L. 9.504/97 possuem eficácia imediata e 

podem ser prontamente executadas” 

Não obstante, tal situação se não resolvida de forma célere, acarretará prejuízo a toda 

municipalidade, que estará sendo administrada por pessoas que tratam voto como moeda de troca. 

Importante destacar que o caso em análise é de cassação de registro de candidatura 

em decorrência do surgimento de fato novo, posterior ao inicial deferimento do requerimento de 

registro de candidatura (RRC). 

Assim, a presente situação, de cassação de registro anteriormente deferido, não se 

confunde com o indeferimento de um requerimento de registro de candidatura. 

Note-se ser diversa a situação de cassação do registro – a qual não deve ser 

confundida com o referido “indeferimento de pedido de registro de candidatura”. A cassação pressupõe 

o anterior e definitivo deferimento do pedido de registro. [...] aplicar-se o caput do artigo 224 à hipótese 

de “cassação de registro”, já que ele constitui regra geral aplicável aos casos não especificados em seu § 

3º. Do ponto de vista lógico-sistemático, esta última se afigura melhor solução, porque é evidente que o 

aludido § 3º do art. 224 do CE não tratou expressamente da hipótese de cassação de registro. (Direito 

eleitoral / José Jairo Gomes. – 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2020). 

EM SE TRATANDO DE CASO DE CASSAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

ANTERIORMENTE DEFERIDO, DECORRENTE DE FATO NOVO, É CASO DE APLICAÇÃO DA REGRA 

GERAL, QUAL SEJA O ART. 224, CAPUT, DO CÓDIGO ELEITORAL, POR NÃO ESTAR A CASSAÇÃO DE 

REGISTRO PREVISTA NOS CASOS TAXATIVOS DO § 3º DO ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL. 

Denota-se que, com impressionante deslealdade, perante os entes de justiça e, 

principalmente, perante o eleitorado, os investigados lograram êxito induzindo os entes de justiça 

eleitoral a erro por COMPRA DE VOTO!  

A gravidade da conduta deve ser tratada com absoluta seriedade pela Justiça Eleitoral, 

sendo impassível de convalidação. 



 

 

Resta evidenciado o Periculum in mora, uma vez que, na espécie de captação ilícita de 

sufrágio, o não afastamento do cargo e a não cassação do registro ou diploma, trará prejuízo de difícil 

reparação, para a legitimidade das eleições. 

Foram maculados pela invalidade menos da metade dos votos, não sendo 

prejudicadas as demais votações. Portanto, devem ser diplomados e investidos nos mandatos os 

membros da chapa que ficou em segundo lugar. É o que requer. 

A jurisprudência do TSE tem compreendido que "(...) prevendo o art. 222 do Código 

Eleitoral a captação ilícita de sufrágio como fator de nulidade da votação, aplica-se o art. 224 do 

mesmo diploma no caso em que houver a incidência do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, se a nulidade 

atingir mais da metade dos votos". É cabida a diplomação do segundo colocado, haja vista a votação 

obtida pelo candidato vencedor: 47,68% DOS VOTOS VÁLIDOS. RESPE-27737, de 04.12.07.  

Outrossim, se não for esse o entendimento de Vosse Excelência, é certo que “aquele 

que deu causa à cassação e, consequentemente, a uma nova eleição, não pode concorrer, segundo acórdão 

TSE de Ivinhema/MS, relatado pelo Min. Fernando Neves”. 

Desta forma, a adoção urgente de tais medidas impõe-se como forma de manutenção 

da ordem no processo eleitoral, o que implica na necessidade de ser deferida a concessão de medida 

liminar inaudita altera parte determinando as medidas acima postuladas – DIPLOMAÇÃO DOS 

CANDIDATOS A PREFEITO E A VICE-PREFEITO QUE FICARAM EM SEGUNDO LUGAR, OBTENDO 

47,68% DOS VOTOS, vez que flagrante o fumus boni júris, pela exposição supra, e presente, 

obviamente, o periculum in mora, uma vez que na seara eleitoral a transgressão às  regras 

regulamentadoras do processo eleitoral carrega carga inegável de lesividade somente pela protração da 

conduta no tempo, PARA FINS DE decretar a INELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS, BEM COMO O 

CANCELAMENTO DOS SEUS REGISTROS E/OU CASSAÇÃO IMEDIATA, considerando que “É certo 

que as decisões que cassam registro ou diploma com base no art. 41-A da L. 9.504/97 possuem 

eficácia imediata e podem ser prontamente executadas” 

Uma vez julgada procedente a representação, mesmo após a proclamação dos 

eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de todos os que tenham contribuído 

para a prática do ato, podendo ser aplicada sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem 

nos 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 (inc. XIV). 

 

16. DOS PEDIDO 

 

1. Que seja recebida a presente ação de investigação judicial eleitoral e processada; 

 

2. A CITAÇÃO dos representados, encaminhando-lhes a segunda via da petição, acompanhada das 

cópias dos documentos, para que, no prazo de cinco dias, ofereçam defesa (Lei Complementar 

nº 64/1990, art.  22, inciso I, alínea a); 



 

 

 

3. LIMINARMENTE: Que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS PARA A CASSAÇÃO DE REGISTRO DOS CANDIDATOS: 

RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), brasileiro, detentor de Mandato Eletivo 

(Reeleição), inscrito no CPF/MF sob o nº. 053.637.584-40, residente e domiciliado na Rua Cel. 

Austriclínio, nº 129, Centro, Joaquim Nabuco/PE. CEP.: 55535-000; ERALDO DE MELO VELOSO, 

brasileiro, candidato à vice-prefeito, casado, portador do documento de identidade nº 3394476 

- SSP - PE, CPF nº 59094290430, residente de domiciliado na Rua do Comércio, nº 83 Centro, 

Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55535000, JOSÉ LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ), candidato 

à vereador, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 4232002 - SDS - PE, CPF 

nº 024.337.754-18, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas Cabral Da Costa, 365 Centro, 

Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55.535-000. 

 

Considerando de forma verossímil, cabal e amplamente divulgada pela mídia a a) captação ilícita de 

sufrágio (tipificada no artigo 41-A, da Lei 9.504/97) c/c b) prática de conduta vedada aos agentes 

públicos (artigo 73, § 10 da Lei 9.504/97) c/c c) abuso de poder político, econômico e corrupção 

(artigo 22 da LC 64/90). 

4. LIMINARMENTE: Que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS PARA IMPEDIR A DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS, ATÉ 

O FINAL DO JULGAMENTO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL: 

RAIMUNDO BARRETO NETO (NETO BARRETO), brasileiro, detentor de Mandato Eletivo 

(Reeleição), inscrito no CPF/MF sob o nº. 053.637.584-40, residente e domiciliado na Rua Cel. 

Austriclínio, nº 129, Centro, Joaquim Nabuco/PE. CEP.: 55535-000; ERALDO DE MELO VELOSO, 

brasileiro, candidato à vice-prefeito, casado, portador do documento de identidade nº 3394476 

- SSP - PE, CPF nº 59094290430, residente de domiciliado na Rua do Comércio, nº 83 Centro, 

Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55535000, JOSÉ LUIZ DE SOUZA (IRMÃO LUIZ), candidato 

à vereador, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 4232002 - SDS - PE, CPF 

nº 024.337.754-18, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas Cabral Da Costa, 365 Centro, 

Joaquim Nabuco - Pernambuco, Cep: 55.535-000. 

 

5. LIMINARMENTE: QUE SEJAM DIPLOMADOS OS SEGUNDO COLOCADOS, CONSIDERANDO 

QUE "(...) prevendo o art. 222 do Código Eleitoral a captação ilícita de sufrágio como fator 

de nulidade da votação, aplica-se o art. 224 do mesmo diploma no caso em que houver a 

incidência do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, se a nulidade atingir mais da metade dos 

votos". É cabida a diplomação do segundo colocado, haja vista a votação obtida pelo candidato 

vencedor: 47,68% DOS VOTOS VÁLIDOS, CONFORME SENTENÇA PARADIGMA EM ENEXO – 

DOC 25. JULGAMENTO DIA 27/11/2020. 

 

6. Que seja julgada TOTALMENTE procedente esta ação, confirmando a liminar pleiteada, 

reconhecendo a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder econômico, sujeitando os 

investigados (requeridos) a cassação do registro ou cassação do diploma eleitoral em caso de 

eleito, bem como a declaração de inelegibilidade no prazo de 8 (oito) anos e afastamento 

IMEDIATO DOS INVESTIGADOS, PREFEITO E VICE-PREFEITO, como prevê o art. 41-A da Lei 

9.504 de 97 e a LC 64/90; 

 



 

 

7. SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DE VOSSA EXCELÊNCIA, QUE 

SEJA RECONHECIDO QUE HOUVE COMPROVAÇÃO DE de forma verossímil, cabal e amplamente 

divulgada pela mídia a a) captação ilícita de sufrágio (tipificada no artigo 41-A, da Lei 9.504/97) 

c/c b) prática de conduta vedada aos agentes públicos (artigo 73, § 10 da Lei 9.504/97) c/c c) 

abuso de poder político, econômico e corrupção (artigo 22 da LC 64/90), PARA FINS DE CASSAR 

O REGISTRO DE CANDIDATURA E/OU A ANULAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA, 

TORNANDO-OS INELEGIVEIS NOS TERMOS DA LEI, PARA FINS DE SE TER NOVAS ELEIÇÕES 

NO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO/PE. 

 

8. A proteção a integridade física da testemunha arrolada;  

 

9. A produção de todos os meios de provas admitidas em direito, especialmente, a juntada da 

documentação anexa, bem como dos ACORDÃOS PARADIGMAS; 

 

10. A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 41-A, CAPUT, DA LEI 9.504/97, a todos os 

investigados, individualmente, no patamar máximo, ou no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil 

reais) a cada um. 

 

11. Por fim REQUER ainda a intimação e oitiva da testemunha a seguir arrolada, nos termos o artigo 

22, V, da Lei Complementar Federal nº 64/90, abaixo descritas. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Recife, 30 de novembro de 2020. 

 

DIANA CÂMARA 

OAB/PE Nº 28630 

 

 

ÉRIKA MARINA ALVES DOS SANTOS 
OAB/PE Nº 34.537 

 
 
 

AMARO JOSÉ DA SILVA 

 OAB/PE 22.864 
 
 

FRANCISCO DE ARRUDA GUERRA NETO 
OAB/PE Nº 34.847 

 

POLIANA BEZERRA 

OAB/PE Nº 41.629 

 

 

LARISSA SOARES SIQUEIRA DE PAULA 

OAB/PE Nº 28.866 
 

 

FÁBIO SANTOS DO NASCIMENTO 

OAB/PE 40.419 

 

  

  
 

 



 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

1. MICHELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, solteira, maior, absolutamente capaz, do lar, titular 

da Carteira de Identidade no 10.338.475-SDS/PE e inscrito no CPF/MF no 132.528,724-55, 

nascida em 20/02/2002, filha de Josenilson Severino da Silva e de Rosilene Maria Silva de 

Oliveira, residente e domiciliado na Rua Marilene Fraga, no 301, Bairro Alto do Cemitério, na 

cidade de Joaquim Nabuco/PE. 

 

2. JADSON DOMINGOS DA SILVA, brasileiro, solteiros maior, absolutamente capaz, beneficiário do 

INSS, titular da Carteira de Identidade 8.748,452-SDSPE e inscrito no CPF/MF no 101.353.554-

51, nascido em 10/01/1993, filho de Luiz Domingos da Silva e de Cicera Maria da Silva, residente 

e domiciliado na Rua Miguel Arraes, bairro casas novas no 34, Joaquim Nabuco/PE. 

 

3. CICERO SATURNINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, absolutamente capaz, serralheiro, 

titular da Carteira de Identidade no 7.059.974-SDS/PE e inscrito no CPF/MF no 069.356.024-

08, nascido em 21/02/1986, filho de Amarino Saturnino da Silva e de Amarina Maria da 

Conceição, residente e domiciliado na Rua Professor Sebastião Siqueira Figueiredo, 348, Bairro 

Alto Cemitério, Joaquim Nabuco/PE. 

 

4. ALAN FELIPE. HERMINIO SOUZA DA SILVA, brasileiro; solteiro, maior, absolutamente capaz, 

cobrador de van alternativa, titular da Carteira de Identidade no 9.245.053-SDS/PE e inscrito no 

CPF/MF no 126.595,124-18, nascido em 03/08/1999, filho de Sandro Herminio da Silva e de Ana 

Cristina Melo de Souza, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, 110214, bairro Centro, Joaquim 

Nabuco, PE. 

 

5. AMANDA GABRIELY BARRETO DA SILVA, brasileira, solteira, maior, absolutamente capaz, do 
lar, titular da Carteira de Identidade no 10.304.986-SDS/PE e inscrito no CPF/MF no 

135.861.254-45, nascida em 15/11/1999, filha de Marcelo Barreto da Silva Maria Luciene 
Juvenal da Silva, residente e domiciliado na Rua Dr. Silas Cabral, n0103, Centro, Joaquim Nabuco 
PE, que compareceu a esta cidade dos Palmares/PE. 


