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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) ELEITORAL DA __ ZONA 

ELEITORAL DE GUADALUPE – PI 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA COSTA, brasileira, casada, 

candidata ao cargo de prefeita no Município de Marcos Parente – PI, inscrita no 

RG sob o n.º 767535 SSP/PI, CPF n.º 327.679.513-20, residente e domiciliada 

à Rua João Martins, s/n, CEP 64845-000, Marcos Parente – PI, CNPJ de 

candidatura n.º 38.604.803/0001-28, processo de registro de candidatura n.º 

0600026-97.2020.6.18.0046, neste ato representada por seus advogados que 

ao final subscrevem, instrumento de procuração em anexo, com fundamento no 

art. 22, caput da Lei Complementar n.º 64/90, propor a presente 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL POR 

ABUSO DE PODER ECONÔMICO E USO INDEVIDO 

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

em face de GEDISON ALVES RODRIGUES, brasileiro, Prefeito Eleito de Marcos 

Parente – PI, inscrito no RG sob o n.º 1173144 SSP/PI, CPF n.º 428.857.283-

53, residente e domiciliado à Avenida Elisio Mousinho, n.º 145, Centro, Marcos 

Parente – PI e IARA MARTINS SANTANA, brasileira, casada, vice-prefeita 

eleita de Marcos Parente – PI, inscrita no RG sob o n.º 933744 SSP/PI, CPF n.º 

474.451.143-00, residente e domiciliada à Rua Primeiro de Maio, S/N, Centro, 

Marcos Parente – PI; e ULGO FREITAS DA CUNHA, brasileiro, solteiro, 

candidato ao cargo de vereador, inscrito no RG sob o n.º 1690396 SSP/PI, CPF 

n.º 783.947753-49, residente e domiciliado à Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro, 

Marcos Parente – PI; e LAERSON DA SILVA SANTOS, brasileiro, inscrição 

eleitoral n.º 020819251503, residente e domiciliado à Rua Primeiro de Maio, S/N, 

Centro, Marcos Parente – PI, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos a 

seguir. 
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1. DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

Na forma do art. 22 da Lei Complementar n.º 64/1990, o partido, 

coligação, candidato ou Ministério Público possuem legitimidade para ajuizar 

Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Nesse sentido: 

 
A lei confere legitimidade aos personagens do processo eleitoral para 
defesa do interesse público de se coibir a prática de condutas tendentes 
a afetar a integridade do pleito, não importando se haverá, ou não, 
repercussão da decisão na esfera política do candidato. (AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Nº 25.912, REL. MIN. 
CEZAR PELUSO, DE 14.2.2008) 

 
Portanto, não restam dúvidas acerca da legitimidade ativa da 

Requerente em propor a presente AIJE, uma vez que foi candidata ao cargo de 

prefeita municipal de Marcos Parente. 

 

2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

Pode compor o polo passivo de uma Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral tanto aquele que praticou o ato impugnado, como o candidato 

diretamente beneficiado. Atualmente, exige-se que o vice também integre a 

relação processual (passivo) em feitos que possam atingir seu patrimônio 

jurídico, como, por exemplo, nas hipóteses das chapas majoritárias. 

 
PROCESSO. RELAÇÃO SUBJETIVA. LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO. CHAPA. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. 
ELEIÇÃO. DIPLOMAS. VÍCIO ABRANGENTE. DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. A existência de litisconsórcio necessário - quando, por 
disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de 
decidir a lide de modo uniforme para todas as partes - conduz à citação 
dos que possam ser alcançados pelo pronunciamento judicial. 
Ocorrência, na impugnação a expedição de diploma, se o vício alegado 
abrange a situação do titular e do vice. (RCED Nº 703, REL. 
DESIGNADO MIN. MARCO AURÉLIO, DE 21.2.2008) 

  
No presente caso, o candidato a Prefeito e sua vice foram diretamente 

beneficiados pelas condutas impugnadas. Portanto, resta demonstrada a 

capacidade processual dos Investigados em integrar o polo passivo da presente 
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demanda.  

 

Em seguida, o candidato a vereador Ulgo também praticou uma das 

condutas aqui analisadas, de forma que se mostra essencial sua presença no 

polo passivo da presente demanda. Por fim, o Sr. Laerson incorreu em abuso de 

poder ao praticar captação ilícita de sufrágio, ao oferecer vantagem indevida a 

eleitor em troca de votos, justificando também sua presença no polo passivo 

desta ação. 

 

3. DOS FATOS 

 

A eleição municipal de 2020 no âmbito do Município de Marcos 

Parente – PI foi marcada pela prática constante de abuso de poder econômico e 

uso indevido dos meios de comunicações. 

 

A prática do abuso de poder econômico consistiu na prática 

vedada de captação ilícita de sufrágio, praticada claramente pelos 

investigados no dia do pleito eleitoral, conforme comprovam as provas 

testemunhais e mídias anexadas ao presente feito.  

 

Ademais, salta aos olhos a ilegalidade praticada por seus 

apoiadores, visto que no dia da eleição o Sr Erivaldo da Silva Passos foi 

preso em flagrante realizando transporte ilegal de eleitores em veículo de 

propriedade do candidato ao cargo de vereador Ulgo Freitas, que figura no 

polo passivo da presente ação, além de ter sido encontrado material de 

campanha dos investigados no interior do automóvel. 

 

Em seguida, o Sr. Laerson da Silva Santos pratica inequivocamente 

a conduta que caracteriza captação ilícita e compra de voto, ao enviar áudio para 

eleitor afirmando o seguinte:“Eu quero você aqui mais eu, venha pra onde tá 

eu que eu vou lhe dar cinco mil e um emprego. Venha pra onde tá eu, 

Camaleão”. 

 

O eleitor que recebeu o áudio é o Sr. Athos Henrique Saraiva de 
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Magalhães, que será testemunha no presente feito a fim de corroborar o teor do 

áudio e comprovar o ocorrido.  

 

Ademais, era notório o intenso fluxo de pessoas nas residências de 

apoiadores do candidato investigado, dando a entender pela prática de captação 

ilícita que influenciou bastante no resultado do pleito eleitoral, contaminando sua 

legitimidade. De forma a demonstrar o alegado, segue em anexo vídeos das 

residências de apoiadores dos investigados. 

 

Por fim, é notável também o desequilíbrio ocorrido no processo 

eleitoral de Marcos Parente, haja vista excessiva utilização indevida dos meios 

de comunicação pelos investigados, posto que foi promovida uma massiva 

disseminação de notícias falsas visando prejudicar a candidata investigante e, 

consequentemente, beneficiar os investigados. 

 

A seguir, conforme exposição dos fundamentos jurídicos, serão 

destrinchados individualmente cada um dos fatos mencionados acima, visaando 

demonstrar a grande influência que os investigados promoveram no pleito 

eleitoral de 2020, afetando sua normalidade e legitimidade. 

 

Em síntese, estes são os fatos. 

 

4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Inicialmente, o art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/1990 prevê 

que: 

 

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 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... 
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Acerca do abuso de poder, José Jairo Gomes, em sua obra Direito 

Eleitoral, 12ª Ed, leciona que: 

 

No Direito Eleitoral, por abuso de poder compreende-se o mau uso de 
direito, situação ou posição jurídicas com vistas a se exercer indevida e 
ilegítima influência em dada eleição. Para caracterizá-lo, fundamental é 
a presença de uma conduta em desconformidade com o Direito (que 
não se limita à lei), podendo ou não haver desnaturamento dos institutos 
jurídicos envolvidos. No mais das vezes, há a realização de ações 
ilícitas ou anormais, denotando mau uso de uma situação ou posição 
jurídicas ou mau uso de bens e recursos detidos pelo agente ou 
beneficiário ou a eles disponibilizados, isso sempre com o objetivo de 
se influir indevidamente em determinado pleito eleitoral. 

 

No caso dos autos, mostra-se evidente a utilização indevida dos 

meios de comunicação, além da prática ilícita do abuso de poder econômico e 

da captação ilícita de sufrágio. Tratam-se de condutas que buscam inflenciar 

negativamente na liberdade do eleitor, contaminando a normalidade do pleito 

eleitoral. 

 

Dessa forma, vê-se que qualquer tentativa de influenciar na liberdade 

do eleitor, de forma a afetar a legitimidade e a normalidade das eleições é 

reprovável. Nesse sentido, afirma Leonel Tozzi que: 

 
O sufrágio, como meio de expressão da soberania popular e o 
consequente direito político de votar, precisa ser fortemente protegido 
contra infuências externas que possam violar a consciênciado eleitor. 
 

No contexto das eleições municipais 2020, no âmbito do Município de 

Marcos Parente, pode-se vislumbrar a clara ocorrência do abuso de poder, da 

utilização indevida dos meios de comunicação, além da prática evidente da 

captação ilícita de sufrágio, contaminando o pleito e afetando definitivamente sua 

normalidade e legitimidade. 

 

Para delinear as condutas praticadas, bem como os fundamentos 

jurídicos que ensejam a procedência da presente ação, mostra-se essencial 

analisar cada um dos fatos individualmente, posto que cada um, por si só, já tem 

a capacidade de afetar a normalidade do pleito, ainda mais se analisados em 

conjunto. 
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4.1. Do Uso Indevido Dos Meios de Comunicação. Disseminação 

Massiva de Notícias Sabidamente Falsas (Fake News). 

 

Conforme mencionado, o grupo político dos investigados foi 

responsável por uma massiva campanha de disseminação de notícias falsas 

visando desqualificar a candidata investigante e, consequentemente, beneficiar 

a chapa majoritária do Sr. Gedison Alves Rodrigues. 

 

O vídeo em questão, cuja mídia segue em anexo, consiste em trechos 

manipulados indevidamente de um julgamento ocorrido no âmbito do Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí, tendo como interessado o Sr. Manoel Emídio, ex-

prefeito de Marcos Parente e pai da candidata Maria José Martins de Oliveira 

Costa. 

 

No vídeo em questão, que leva o símbolo de campanha dos 

investigados, pode-se depreender que o TCE-PI concluiu pela divergência de 

valores no montante de aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais), 

ocorrida na gestão do Sr. Manoel Emídio. 

 

Entretanto, trata-se de notícia FALSA. O vídeo do julgamento foi 

recortado de forma intecional e com clara má-fé, de forma que causou um 

forte impacto na população marcoense. A documentação em anexo 

comprova que, mediante processo de Tomada de Contas Especial 

realizado por aquele Tribunal, não foi identificada a suposta divergência 

milionária apontada no vídeo. 

 

Ora, na mídia em anexo é possível visualizar a chamada 

sensacionalista e apelativa que imputa ao Sr. Manoel Emídio um suposto 

desfalque que não ocorreu no valor de mais de R$1.700.000,00 (um milhão e 

setecentos mil reais), para em seguida mostrar um recorte do julgamento. 

 

A chamada do vídeo, tem o seguinte teor: “Foram mais de 

R$1.700.000,00 que sumiram da Prefeitura de Marcos Parente no período de 
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transição de mandatos de Manoel Emídio e Doutor Gedison. Quem sumiu com 

o dinheiro? Quem causou esse grande prejuízo ao povo marcoense?” 

 

Considerando que o Sr. Manoel Emídio pertence ao mesmo 

grupo político da investigante, sendo, inclusive, o pai da Sr.ª Maria José, 

tem-se claramente uma ligação entre ambos, sendo o vídeo um elemento 

bastante forte para desqualificá-la e afetar a normalidade do período 

eleitoral. 

 

Em seguida, pode-se qualificar tal vídeo como notícia falsa, pois o 

TCE-PI, em sede de Tomada de Contas Especial, afastou a ocorrência de 

qualquer divergência no montante mencionado, conforme faz prova o Relatório 

da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal. 

 

Percebe-se a manobra sofisticada, Excelência, de somente divulgar a 

desinformação no dia 13/11/2020, quando não havia mais tempo hábio para o 

ajuizamento do direito de resposta para esclarecer a situação e criar a ideia na 

mente do eleitorado para a votação do dia 15/11/2020. 

 

Vale ressaltar que, diante do acontecido, no mesmo dia 13/11/2020, 

o próprio TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí), emitiu relatório 

realizado pela diretoria de fiscalização da administração municipal- DFAM, o que 

desmentia totalmente a notícia que circulava nas mídias sociais.  

 

Através da tomada de contas especial, verificou-se que jamais existiu 

o sumiço de 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), conforme o 

requerido tentou transmitir, com o intuito de confundir o eleitorado, conforme 

consta na TC/009925/2020: 

 

Logo, esta DFAM não vislumbra dano ao Erário, mas um erro contábil, 
tendo em vista o saldo de abertura (2017) da conta “Equivalente de 
Caixa” foi maior que o saldo de encerramento (2016), conforme 
demonstrado no quadro acima. 

 

Mesmo diante de tais fatos, o requerido continuou com manobra 

Num. 58568873 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - 15/12/2020 12:08:46
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121512084609700000056296070
Número do documento: 20121512084609700000056296070



Página | 8  
 

ardilosa de querer disseminar o que era sabidamente inverídico, com o intuito de 

manipular a opinião pública. 

 

O fato aqui comentado beneficia diretamente o candidato Gedison 

Alves Rodrigues, em sua campanha, causando desequilíbrio no processo 

eleitoral, sendo imensamente prejudicial à isonomia do processo eleitoral. 

 

Referido vídeo foi amplamente divulgado nos grupos de Whatsapp e 

nas redes sociais da população de Marcos Parente, tendo grande alcance, 

principalmente se for levado em consideração que se trata de Município de 

pequeno porte, contando com apenas 4550 (quatro mil quinhentos e cinquenta) 

habitantes. 

 

Trata-se, portanto, de evidente uso indevido dos meios de 

comunicação social. Este se caracteriza  por se expor 

desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, 

ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral. 

 

Nesse contexto, mostra-se oportuno colacionar o seguinte precedente 

do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral: 

 

“[…] 2. É desnecessário, em AIJE, atribuir ao réu a prática de uma 
conduta ilegal, sendo suficiente o mero benefício eleitoral angariado 
com o ato abusivo e a demonstração da gravidade da conduta. 
Precedente. […]. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu os 
recursos, nos termos do voto da Relatora” (TSE – RO no 406492/MT – 
DJe, t. 31, 13-2-2014, p. 97-98). “Ação de investigação judicial eleitoral. 
Abuso de poder. Uso indevido dos meios de comunicação social. 
Omissão. […] 3. Na apuração de abuso de poder, não se indaga se 
houve responsabilidade, participação ou anuência do candidato, 
mas sim se o fato o beneficiou, o que teria ocorrido na espécie, 
segundo o Tribunal a quo. Agravo regimental não provido. Decisão: O 
Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do Relator” (TSE – AgR-REspe no 3888128/BA – DJe 7-
4-2011, p. 45). 

 

Portanto, trata-se de ato ilícito, o qual afetou a normalidade e 

legitimidade do pleito eleitoral de 2020, maculando o resultado das urnas, o qual 
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foi influenciado negativamente pela utilização indevida dos meios de 

comunicação, razão pela qual, após a regular instrução processual devem ser 

cassados os diplomas dos investigados. 

 

4.2. Abuso do Poder Econômico e da Captação Ilícita de Sufrágio. 

 

É cediço que a captação ilícita de sufrágio é modalidade de abuso de 

poder Nesse sentido, o art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 prevê que: 

 

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 cinqüenta 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.          
§ 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. 

 

O referido artigo, com a interpretação que vem lhe dando o egrégio 

Tribunal Superior Eleitoral, transformou-se num dos mais eficazes dispositivos 

de combate à corrupção eleitoral, haja vista possibilitar uma responsabilização 

rápida e de efeito imediato do candidato infrator. 

 

Um dos núcleos caracterizadores da conduta da captação de sufrágio 

consiste em oferecer, prometer ao eleitor, com o fim específico de obter-lhe o 

voto, bem como vantagem pessoal de qualquer natureza, ressalvado o disposto 

no artigo 26, da Lei nº 9.504/97.  

 

José Jairo Jr., a respeito do tema, leciona o seguinte: 

 
A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ato ilícito eleitoral. 
Impõe-se, pois, a responsabilização dos agentes e beneficiários do 
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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. 

 

O intuito do legislador é prestigiar valores como liberdade, 

virtude, igualdade, sinceridade e legitimidade no jogo democrático. 

Pretende-se que a representação popular seja genuína, autêntica e, sobretudo, 

originada de procedimento legítimo. Portanto, qualquer configuração de abuso 

de poder no pleito eleitoral põe em risco os valores prestigiados pelo legislador. 

 

Como requisitos para a configuração dessa espécie de abuso de 

poder, o Ilustre Doutrinador José Jairo Gomes estabelece os seguintes 

requisitos: 

 

A perfeição dessa categoria legal 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. 

 

No caso concreto, é possível afirmar a ocorrência da situação prevista 

no dispositivo legal mencionado, uma vez que se encontra evidenciada o abuso 

de poder político e econômico, uma vez que houve captação ilícita de sufrágio. 

É evidente ainda a ocorrência de compra de votos. Tal conduta consiste no 

“pedido ou a solicitação de apoio político em troca de bens ou vantagens de 

qualquer natureza”.  

 

Vale ressaltar ainda ser desnecessário que haja o pedido expresso de 

voto, bem como seja desnecessário que a ação lícita seja praticada diretamente 

pelo candidato. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência: 

 
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 
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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. (TSE - RO: 151012 AP, Relator: 
Min. GILSON LANGARO DIPP, Data de Julgamento: 12/06/2012,  Data 
de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 162, Data 
23/08/2012, Página 38) 

 

Os vídeos em anexo demonstram a intensa movimentação nas 

residências de apoiadores dos investigados, no qual havia grande fluxo de 

pessoas e intenso oferecimento de dinheiro em favor dos eleitores. 

  

Ainda que o teor dos vídeos em questão não seja explícito no sentido 

de demonstrar a ocorrência da compra de votos promovida às vésperas da 

eleição municipal de 2020, se analisado em conjunto com a prova testemunhal 

e com o depoimento pessoal dos requeridos, tem o condão de informar 

claramente a prática do ilícito. 

 

Ademais, consta também como prova um áudio enviado pelo Sr. 

LAERSON DA SILVA SANTOS, um dos principais apoiadores do Sr. 

Gedison (comprovado pelo vídeo n.º 04, que demonstra a proximidade 

deste com o candidato, além da certidão que demonstra sua filiação ao 

partido MDB), na qual ele fala expressamente a seguinte frase: “Eu quero 

você aqui mais eu, venha pra onde tá eu que eu vou lhe dar cinco mil e um 

emprego. Venha pra onde tá eu, Camaleão”. 

 

A pessoa que recebeu o áudio é o Sr. Athos Henrique Saraiva de 

Magalhães, que figura no rol de testemunhas a fim de comprovar a conduta 

praticada pelos requeridos. 

 

Resta evidenciado, portanto, o oferecimento de vantagem ilícita em 

troca de voto ao eleitor, comprovando a prática da captação ilícita de sufrágio 

que contamina a legitimidade do pleito eleitoral de 2020 no Município de Marcos 

Parente. 

 

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudências de nossos tribunais: 
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[...] Captação ilícita de sufrágio [...] Distribuição de cheques-reforma. [...] 
3. A infração do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 não se configura apenas 
quando há intervenção pessoal e direta do candidato, pois é possível a 
sua caracterização quando o fato é praticado por interposta pessoa que 
possui ligação intima (esposa) com o candidato. 4.  Tendo sido 
considerado como provado pelo acórdão regional que a esposa do 
candidato estabelecia o compromisso de voto em seu marido como 
condicionante para a entrega do cheque derivado do programa social, 
tal fato não pode ser revisto em sede especial [...]”. (Ac. de 8.9.2015 no 
REspe nº 4223285, rel. Min. Henrique Neves da Silva.) 
 
“[...] Prefeito [...] Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A da Lei 9.504/97. 
Configuração. [...] 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. [...]”. (Ac. de 1º.12.2011 no AgR-REspe nº 815659, 
rel. Min. Nancy Andrighi.) 
 
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO PT DO B 
E DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS. CONFIGURAÇÃO DO 
ILÍCITO INSCRITO NOS ARTS. 41-A E 73, § 10 DA LEI 9.504/97. 
UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS, MATERIAIS E SERVIDORES DA 
PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM PROPRIEDADE 
PARTICULAR NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO 
ELEITORAL. RECURSO IMPROVIDO. Preliminares: Preliminar de 
ilegitimidade ativa do PT do B do Município de Nova Venécia rejeitada, 
por ser possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das 
formas na hipótese ora em análise para receber o pedido de ingresso 
da coligação como uma espécie de sucessão processual, passando 
esta a figurar como autora da presente ação. Preliminar de nulidade de 
citação rejeitada uma vez que o recorrente utilizou-se de todos os meios 
possíveis para sua defesa, tendo várias oportunidades de conhecer e 
manifestar-se sobre todos os documentos juntados aos autos.Mérito: 
Restou comprovado nos autos que o recorrente praticou nas Eleições 
de 2008, captação ilícita de sufrágio e prática de conduta vedada, uma 
vez que realizou obras em propriedade particular, em período vedado, 
com objetivo de obter votos, infringindo os arts. 41-A e 73, § 10, ambos 
da Lei 9.504/97. Recurso improvido. (TRE-ES - RE: 1141 ES, Relator: 
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TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 
18/03/2009,  Data de Publicação: DOE - Diário Oficial do Estado, Data 
26/03/2009, Página 3-anexo) 
 
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO INSCRITO NO ART. 41-A 
DA LEI 9.504/97. UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E SERVIDORES 
DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM 
PROPRIEDADE PARTICULAR NO PERÍODO VEDADO PELA 
LEGISLAÇÃO ELEITORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. A 
configuração do ilícito previsto no art. 41-A, não é a necessária 
aferição da potencialidade de o fato desequilibrar a disputa 
eleitoral; porquanto a proibição de captação de sufrágio visa 
resguardar a livre vontade do eleitor e não a normalidade e o 
equilíbrio do pleito.No caso dos autos o candidato praticou a ato de 
realizar serviço pela prefeitura em propriedade particular no período 
entre o registro da candidatura até o dia da eleição. (TRE-ES - RE: 1136 
ES, Relator: MARCELO ABELHA RODRIGUES, Data de Julgamento: 
18/02/2009,  Data de Publicação: DOE - Diário Oficial do Estado, Data 
11/03/2009, Página 3-anexo) 

 

Além disso, o Código Eleitoral, em seu art. 299, tipifica a prática de 

Corrupção Eleitoral. Vejamos: 

 

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar 
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não 
seja aceita: 
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. 

 

Nota-se que o crime de captação ilícita de sufrágio torna-se 

caracterizado, não sendo necessário que se prove mais nada. Nesse sentido, 

analisando o caso em epígrafe, é possível concluir as condutas descritas acima 

configuram claramente a conduta acima tipificada, ficando evidente a captação 

ilícita de sufrágio. Por fim, ainda foi oferecido dinheiro e emprego para o 

indivíduo, conforme constante na mídia em anexo. 

 

Dessa forma, resta demonstrada a prática de abuso de poder por meio 

da prática de captação ilícita de sufrágio, o que configura ato ilícito eleitoral, bem 

como a caracterização do crime de corrupção eleitoral, devendo, portanto, haver 

a responsabilização dos agentes e beneficiários do evento na forma da lei. 

 

Num. 58568873 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - 15/12/2020 12:08:46
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121512084609700000056296070
Número do documento: 20121512084609700000056296070



Página | 14  
 

4.3. Da Captação Ilícita de Sufrágio no Dia da Eleição. Transporte 

Irregular de Eleitores. 

 

Além de todos os ilícitos praticados pelos requeridos, ainda foi 

realizada, no dia da eleição, a prisão em flagrante do Sr. Erisvaldo da Silva 

Passos em razão da prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, 

consistente em dar, oferecer e prometer dinheiro e outras vantagens em troca 

de voto. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a captação ilícita de sufrágio é 

modalidade do abuso de poder, e consiste 

 

O Sr. Erisvaldo condizia o veículo FIAT UNO, Placa OVY-2930 de cor 

vermelha, de propriedade do Sr. ULGO FREITAS DA CUNHA, que figura no polo 

passivo da presente ação e candidato ao cargo de vereador pelo mesmo partido 

do prefeito eleito, Gedison Alves Rodrigues. 

 

O veículo se encontrava sendo utilizado para a realização de 

transporte irregular de eleitores em benefício da candidatura da chapa 

majoritária dos requeridos, além do próprio vereador.  

 

De forma a evidenciar a alegação, é possível verificar que no ato 

da prisão em flagrante, foi certificado pela autoridade policial que estava 

sendo realizado o transporte, além de ter sido encontrado material de 

propaganda “do 15”, conforme claramente afirmado pelo policial que 

conduziu o Sr. Erisvaldo. 

 

A Lei n.º 6.091/1974, em seu art. 10, proibe expressamente essa 

conduta, ao afirmar que “é vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a 

qualquer pessoa, o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da 

zona urbana”. 

 

Vê-se, no caso em epígrafe, que além de caracterizado o crime 

tipificado no art. 199 do Código Eleitoral, resta configurada a captação ilícita de 
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sufrágio, posto que oferecida vantagem indevida e proibida a diversos eleitores 

no dia da eleição, mediante o transporte irregular e com entrega de material de 

campanha. 

 

Não há que se questionar a presença do dolo específico do agente, 

visto que, conforme demonstra a oitiva do condutor em sede de Auto de Prisão 

em Flagrante, aquele já havia sido advertido mais cedo sobre a proibição da 

conduta praticada, além de que o fato de ter sido apreendido material de 

campanha no interior do veículo já demonstra o intuito principal de oferecer 

transporte em troca de votos. 

 

Nesse contexto, importante destacar o seguinte precedente: 

 

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. PRÁTICA DO CRIME 
DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO 
ELEITORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CARACTERIZAÇÃO DO 
ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO EXIGIDO PELO TIPO PENAL. 
CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DO 
RESULTADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
CONDENAÇÃO. A autoria e materialidade do delito do art. 299 do 
Código Eleitoral restam cabalmente evidenciadas quando o conjunto 
probatório demonstra a distribuição farta de combustível a um número 
elevado de eleitores, ausência de controle administrativo sobre os 
abastecimentos, beneficiando eleitor não integrante da campanha, 
caracterizando a prática do oferecimento de vantagem capaz de 
modular a vontade do eleitor em troca de voto. A atual jurisprudência 
desta Justiça Especializada não exige, para a configuração da captação 
ilícita de sufrágio, o pedido expresso de votos, bastando a evidência do 
fim especial de quando as circunstâncias do caso concreto indicam a 
prática de compra de votos. Crime que não precisa ser efetuado de mão 
própria, podendo ser cometido pelo próprio candidato ou por alguém em 
nome deste, prática que é a mais comum em se tratando de um delito 
de natureza eleitoral. O crime do art. 299 do Código classifica-se como 
formal, de modo que a prática delitiva se aperfeiçoa com a simples 
oferta, promessa ou entrega de benesses com intuito eleitoreiro, não se 
exigindo a prova da efetiva obtenção dos votos almejados. Recurso 
provido. Sentença reformada para julgar-se procedente o pedido contido 
na denúncia. (TRE-MS - RC: 736 CORUMBÁ - MS, Relator: JOSÉ 
HENRIQUE NEIVA DE CARVALHO E SILVA, Data de Julgamento: 
02/12/2019, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 
2326, Data 05/12/2019, Página 5/10) 
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Assim, diante da prática de crime eleitoral na data da eleição, com o 

inegável nexo de ligação entre o agente que praticou o delito e os candidatos 

aqui investigados, os quais claramente auferiram benefício com a prática do 

ilícito, vê-se a inegável ocorrência de captação ilícita de sufrágio e compra de 

voto, de forma que restou afetada a normalidade e legitimidade do processo 

eleitoral em Marcos Parente. 

 

5. DA INEXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE 

INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO PLEITO. 

 

O artigo 41-A, parágrafo 1º, da Lei 9.504/97 estabelece que: 

 

“Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido 
explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial 
fim de agir.” 

 

Conforme destacado acima, não é necessário que a conduta ilícita 

praticada pelo candidato venha a influenciar no resultado das eleições, bastando 

tão somente a evidência do dolo por parte do candidato, visando sempre o 

interesse do mesmo, seu fim de agir.  

 

Em relação a esse fato a jurisprudência é pacífica da desnecessidade 

da potencialidade lesiva, uma vez que o bem protegido é a vontade do eleitor 

(TSE – Acórdão 19553), senão vejamos: 

 

- TRE/GO – Acórdão 1374 - Irrelevante, na espécie, a aferição da 
potencialidade para desiquilibrar o pleito, que só se justifica na hipótese 
de abuso de poder econômico, não se aplicando aos casos de captação 
ilícita de sufrágio. (11.02.08). 
 
- TRE/GO – Acórdão 3001 - A conduta descrita pelo art. 41-A da Lei n.º 
9.504/97 tem natureza formal, sendo desnecessária a comprovação de 
potencialidade lesiva para a sua configuração. Precedentes: TSE 
Acórdão n.º 21.248/2003. (18.11.04). 

 

Nota-se que a conduta de captação ilícita de sufrágio torna-se 

qualificado, não sendo necessário que se prove mais nada, pois apenas a prova 

do oferecimento de vantagem é suficiente, mesmo que o eleitor não venha a 
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adquirir essa vantagem por motivo alheio a sua vontade, ou mesmo que se 

negue a aceitá-la por motivos éticos e morais. 

 

Assim, fica claramente configurada a entrega da vantagem pessoal 

em troca de voto preceituada no art. 41-A da Lei 9.504/97, posto que a eleitora 

recebeu tal vantagem. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência: 

 

AGRAVO DEINSTRUMENTO, (.,.) 9 Captação ilícita de sufrágio. Não 
se cogita da potencialidade em influir no resultado do pleito nos casos 
de captação de votos por meios vedados em lei - Lei das Eleições, art. 
41-A. ( ... ) (Agravo de Instrumento n° 3510, TSE/PB, Bayeux, Rei. Min. 
Luiz Carlos Lopes Madeira, j. 27.03.2003, unânime, DJ 23.05.2003, p. 
126). 
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO 2000. 
CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. NEXO DE CAUSALIDADE. 
DESNECESSIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. 
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. 
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. NEGADO PROVIMENTO. 1 - Em 
se tratando de captação ilegal de sufrágio. esta Corte já assentou ser 
desnecessário o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado do 
nleito. II - Nega-se provimento a agravo regimental que não infirma os 
fundamentos da decisão impugnada. (Agravo Regimental em Recurso 
Especial Eleitoral n° 20312, TSEIMG, Cambuquira, Rei. Mm. Francisco 
Peçanha Martins, j. 29.05.2003, unânime, DJ 20.06.2003, p. 178). 
 
(...) V - Para a configuração do ilícito inscrito no art. 41-A da Lei n° 
9.504/97, acrescentado pela Lei n° 9.840199, não é necessária a 
aferição da potencialidade de o fato desequilibrar a disputa eleitoral ( ... 
) (Ac. 21.264/TSE, de 27.04.2004, rei. Mm. Carlos Velioso). 
 
( ... ) 7. Para a configuração do ilícito previsto no referido art. 41-A, não 
é necessária a aferição da potencialidade de o fato desequilibrar a 
disputa eleitoral, porquanto a proibição de captação de sufrágio visa 
resguardar a livre vontade do eleitor e não a normalidade e equilíbrio do 
pleito, nos termos da pacífica jurisprudência desta corte (Acórdão nº 
3.510). (Ac. 21.248/TSE, de 03.06.2008, rel. Min. Fernando Neves) 

 

Por todo o exposto nas linhas acima, verifica-se perfeitamente 

caracterizada a captação de sufrágio por parte dos representados, por 

conseguinte, a eles serem impostas as respectivas sanções. 
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6. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, REQUER-SE: 

 

a) O recebimento da presente ação de investigação judicial eleitoral - 

e a citação dos representados para oferecerem defesa no prazo de cinco dias, 

nos termos do art. 22, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar n.º 64/90; 

 

b) A intimação do Ministério Público Eleitoral para atuar como fiscal 

da lei; 

 

c) após os trâmites legais, seja esta julgada procedente condenando 

os os Requeridos às penas previstas no art. 22, inciso, XIV, da Lei Complementar 

nº 64/90, aos art. 41-A da Lei n.º 9504/97, além da condenação no art. 237 do 

Código Eleitoral e, finalmente, determinando-se, remessa dos autos ao 

Ministério Público para instauração do competente processo criminal (LC 64/90, 

art. 22, XIV); 

 

Protestando provar o alegado por todos os meios e provas em direito 

permitido, em especial, a prova documental em anexo, bem como as provas 

testemunhais a serem produzidas em juízo, cujo rol segue em anexo. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Marcos Parente/PI, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO 

OAB/PI n.º 9130 
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ROL DE TESTEMUNHAS 

 

ATHOS HENRIQUE SARAIVA DE MAGALHÃES, brasileiro, inscrito no CPF 

sob o n.º 045.358.993-63, com endereço à Rua Duque de Caxias, n.º 46, Centro, 

Marcos Parente – PI; 

 

ERIVALDO DA SILVA PASSOS, brasileiro, inscrito no RG sob o n.º 1152676, 

CPF n.º 470.729.113-91, com endereço à Rua Nova Aurora, S/N, Centro, Marcos 

Parente – PI; 
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