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EMENTA
 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO C/C ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 41-A, DA LEI Nº 9.504/97 E 22 DA LC Nº 
64/90. OFERECIMENTO DE VANTAGEM EM TROCA DE VOTO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EM 
COMUNIDADE COM EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do 
terceiro investigado novamente suscitada em sede de alegações finais. Manutenção da decisão 
interlocutória que afastou a referida prefacial, pelos próprios fundamentos. Embora Paulo Henrique 
Barreto não ostente a qualidade jurídica de candidato, requisito indispensável à sua responsabilização 
por captação de sufrágio, segundo estabelece o art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e a jurisprudência do TSE, 
nada impede que a ele seja imputada a prática de abuso de poder econômico. 2. No mérito, a primeira 
causa de pedir refere-se à grande influência exercida pelo terceiro investigado em localidade carente 
de Campos dos Goytacazes, pois teria cooptado eleitores, em benefício das candidaturas do primeiro e 
segundo investigados, com quem manteria estreita ligação pessoal, mediante a oferta de dinheiro e 
vantagem em troca de votos, o que caracterizaria captação ilícita de sufrágio e abuso de poder 
econômico. 3. Todavia, as mídias juntadas aos autos, nas quais aparece o terceiro investigado em via 
pública com outras pessoas, são de má qualidade e não permitem identificar a entrega de dinheiro ou 
outro de benefício, tampouco ouvir os diálogos dos envolvidos, o que  prejudica a caracterização do 
especial fim de agir a que alude o art.41-A da Lei nº 9.504/97, bem como impede o enquadramento do 
comportamento como abuso de poder econômico. Os depoimentos prestados em sede policial e em 
juízo apontam possível crime de boca de urna, fato este que não é objeto da presente lide. Há evidente 
fragilidade das provas que conduz à improcedência do pedido. 4. A segunda causa de pedir envolve 
apenas Wladimir Garotinho e Bruno Felgueira, consubstanciada na afirmação de que tiveram 
exclusividade na realização de campanha eleitoral na localidade conhecida como Parque Eldorado, a 
partir do patrocínio do líder do tráfico na região, o que também configuraria captação ilícita de sufrágio 
e abuso de poder econômico. 5. No contexto da captação ilícita de sufrágio, deve-se diferenciar o 
ajuste entre o postulante a cargo eletivo e o crime organizado, da combinação entre o candidato e o 
eleitor. No primeiro, visa-se o domínio de área  para que determinado candidato possa ali promover a 
sua campanha eleitoral, obstruindo o idêntico direito de seu concorrente. Em contrapartida, o 
pretendente concede vantagens aos dominadores da área, mas não necessariamente em pecúnia. 
Nesse caso, não há qualquer avença almejando a obtenção de voto do criminoso que participa das 
tratativas, posto que, em geral, tal agente não ostenta capacidade eleitoral ativa em razão do histórico 



penal, cujas condenações transitadas em julgado suspendem o exercício de seus direitos políticos, na 
forma do art. 15, inciso III, da CRFB. Não obstante tal prática ser altamente reprovável e poder ensejar 
delito de outra natureza, não se amolda às condutas descritas no caput do art. 41-A da Lei nº 9.504/97. 
No segundo, ou seja, entre o candidato e o eleitor, o acordo se resume à aquisição do voto do eleitor, 
que, de outro lado, recebe algum proveito do candidato, a caracterizar a conduta descrita no art. 41-A, 
caput, da Lei nº 9.504/97. Tal distinção é importante, pois, na exegese do TSE, se a benesse tiver a 
finalidade de divulgação de atos de campanha, sem que esteja atrelada à obtenção de voto, não há a 
tipificação contida no art. 41-A da Lei das Eleições. 6. Pode-se vislumbrar, ainda, um terceiro cenário, 
consistente na combinação das duas situações antes descritas: eleitores de certa comunidade são 
constrangidos por uma organização criminosa a votar em candidato por ela indicado, sendo este o 
único autorizado a divulgar seu nome naquela região. Nesta hipótese, a depender das circunstâncias 
que envolvem os fatos, pode-se cogitar da incidência do § 2º do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, que 
descreve uma espécie de captação ilícita de sufrágio. 7. In casu, as interceptações telefônicas obtidas 
como prova emprestada de processo penal que tramita na Justiça Estadual não citam o nome dos 
réus, mas apenas um apoiador de suas campanhas, este sim autorizado a fazer propaganda na 
localidade e que teria, em contrapartida, oferecido benefícios ao delinquente identificado nos diálogos. 
Neste ponto, a suposta interferência indireta dos investigados demandaria, no mínimo, anuência com a 
prática do ilícito, não bastando a mera presunção de que conheciam o fato ou assentiram em auferir o 
proveito eleitoral, o que não restou demonstrado. Na eventualidade de os réus terem conhecimento 
das tratativas, por mais que a exclusividade territorial na realização da campanha possa favorecer 
aquele que desfruta do respectivo espaço, concluir que esta divulgação exclusiva incutiu temor na 
mente dos eleitores locais, que se sentiram obrigados a votar no postulante, ultrapassa o teor das 
provas que foram acostadas. Isso porque, a ameaça citada no § 2º do art. 41-A referido, a despeito de 
não necessariamente precisar ser efetuada diretamente pelo candidato, bastando que com ela tenha 
anuído, pressupõe alguma conduta ativa que imponha temor e seja direcionada diretamente aos 
sufragistas, o que não restou caracterizado nos autos. 8. Aliás, pelas provas produzidas, não é 
possível apontar que os investigados foram os únicos que fizeram publicidade na região, o que denota 
não ter havido direcionamento do voto pelo narcotráfico, a afastar, mais uma vez, a incidência do 
constrangimento exigido pelo §2º do art. 41-A. 9. Sobre o abuso de poder econômico, em que pese o 
TSE reconhecer a possibilidade de sua ocorrência na hipótese de compra de apoio político, mediante o 
oferecimento de benefício com conteúdo patrimonial, as provas produzidas não viabilizam a 
caracterização do ilícito, inexistindo demonstração do liame entre os investigados e o provável 
financiamento não republicano para a divulgação de suas campanhas em comunidade local. 10. A 
aplicação das pretendidas sanções previstas no art. 22 da Lei de Inelegibilidades e no art. 41-A da Lei 
das Eleições impõe a existência de prova inconteste e contundente de sua ocorrência, não podendo 
estar ancorada em conjecturas e presunções. 11. Improcedência do pedido.
 

ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DA DECISÃO QUE SEGUE:

POR UNANIMIDADE, JULGOU-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VOTOU O PRESIDENTE.

 

RELATÓRIO
 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE - PSOL e pela COLIGAÇÃO MUDAR É POSSÍVEL (PSOL – PCB) em desfavor
de WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA, BRUNO FELGUEIRA
DAUAIRE e PAULO HENRIQUE BARRETO BARBOSA, na qual são imputadas as práticas de abuso
de poder econômico e captação ilícita de sufrágio ao primeiro e ao segundo investigados — eleitos,
respectivamente, para os cargos de Deputado Federal e Estadual, no pleito de 2018 —, com o apoio
do terceiro investigado, comportamentos que atrairiam a incidência dos comandos sancionatórios
radicados nos artigos 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 e 41-A da Lei nº 9.504/97.

Narra a inicial (ID 2628509) que, durante todo o primeiro turno das eleições de 2018 (7 de outubro), no
município de Campos dos Goytacazes, o grupo político ligado aos investigados ofereceu aos eleitores
churrascos em residências próximas aos locais de votação, indicando em quem deveriam votar.



Acrescenta que, neste dia, o cabo eleitoral Paulo Henrique Barreto Barbosa, ora terceiro investigado,
juntamente com outros apoiadores, dentre eles um de nome Idário Ribeiro, especificamente no CIEP
Nina Arueira, abordava transeuntes para oferecer dinheiro, também em troca de votos em favor do
primeiro e do segundo investigados.

Afirma, ademais, que os dois investigados eleitos teriam sido favorecidos por um esquema que lhes
permitiu efetuar suas campanhas, com exclusividade, na localidade conhecida como Parque Eldorado,
mediante a compra do apoio político do líder do tráfico na região, Cassiano Soares da Silva Vicente,
tendo obtido expressiva votação deste eleitorado. Em contrapartida, foi oferecido ao referido traficante
emprego, salário mensal e pagamentos a advogados. Consigna que tais informações foram obtidas por
meio da operação “Verde Oliva”, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual.

Ao final, requerem a condenação dos réus por abuso de poder econômico, com fundamento no art. 22,
inciso XIV, da LC nº 64/90, e do primeiro e segundo réus por captação ilícita de sufrágio, com lastro no
art. 41-A, da Lei nº 9.504/97.

A exordial veio instruída com os documentos de IDs 2628709, 2628759 e 2628809, e os vídeos de IDs
2628859 e 2628909, havendo protesto genérico pela produção de outras provas e arrolamento de
testemunhas.

Em defesa (ID 3124359), Paulo Henrique Barreto Barbosa suscitou, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva, por não ostentar a qualidade jurídica de candidato, requisito indispensável à
responsabilização por captação ilícita de sufrágio, conforme estabelece o art. 41-A da Lei dos Pleitos e
da jurisprudência do TSE.

No mérito, enuncia que o vídeo carreado é imprestável em razão da baixa qualidade da gravação e
edição, bem como é desprovido de áudio ou outro elemento capaz de sugerir a arregimentação de
eleitores.

Em contestação (ID 3137109), Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira igualmente argumenta
que a mídia não atesta a suposta cooptação de votos por intermédio do terceiro investigado, uma vez
que teria sido editada e filmada clandestinamente, além de ser de má qualidade.

Afirma que, de acordo com precedentes do TSE, para caracterizar o ilícito do art. 41-A da Lei das
Eleições deve haver prova robusta e a demonstração de que o pretendente ao cargo eletivo participou
direta ou indiretamente, seja anuindo, seja contribuindo com o ilícito, o que não restou evidenciado pela
petição inaugural.

Sustenta a impossibilidade de extrair das imagens que Paulo Henrique portava uma célula de R$ 50,00
ou que tenha entregado qualquer bem ou vantagem. No ponto, aduz que a ausência de som impede
concluir pela configuração do especial fim de agir, consubstanciado no dolo de obter votos.

No que concerne ao abuso de poder econômico, que teria sido revelado pela operação “Verde Oliva”,
assevera que no curso da investigação não houve alusão ao nome dos candidatos que detinham
autorização para entrar no Parque Eldorado e, portanto, há apenas mera presunção de que os eleitos
foram os únicos autorizados a promover campanha na área.

Reforça, por último, que os litigados não figuraram como interlocutores na interceptação telefônica
mencionada na vestibular, tampouco teriam sido individualizadas suas condutas, havendo mera
declaração genérica de negociação de apoio eleitoral, o que ratifica a fragilidade das provas.

Em sua peça de bloqueio (ID 3143809), Bruno Felgueira Dauaire, sustenta que o vídeo só mostra
pessoas conversando na rua, não demonstrando o aliciamento de populares, em desconformidade
com o que prescreve a jurisprudência do TSE quanto ao cometimento do ilícito do art. 41-A da Lei nº
9.504/97.

Reitera que, pela mídia, não é possível garantir que o objeto destacado na mão do terceiro investigado
seria uma nota de R$50,00, sendo ruim a qualidade da filmagem, que, mesmo quando ampliada, não
viabiliza seu o conteúdo. No mais, não possui áudio e não mostra sua participação direta ou indireta
nos acontecimentos.



No tocante à operação “Verde Oliva”, apregoa que a reprodução de matéria jornalística não é meio
idôneo para confirmar que a organização criminosa teve êxito em impedir que outros postulantes
divulgassem seus nomes no território por ela dominado. Frisa que as escutas telefônicas não
apontaram o nome dos demandados, o que impediria a tentativa de associá-los aos envolvidos nos
crimes investigados.

Subsidiariamente, roga pela aplicação do princípio da proporcionalidade quanto à sanção a ser
aplicada, uma vez que os fatos narrados não indicariam ilegalidade ou gravidade capaz de gerar
interferência na lisura do prélio e isonomia entre os concorrentes. 

A decisão do ID 3486909 instou os investigantes acerca da prefacial de ilegitimidade apontada pelo
terceiro investigado, com fundamento no art. 351 do CPC, e determinou que as partes justificassem a
pertinência das oitivas das testemunhas arroladas por cada qual.

Petições dos autores (ID 3679709) e do primeiro réu (ID 3866159), nas quais trouxeram as respectivas
motivações, tendo somente os demandantes defendido a legitimidade do terceiro demandado. Os
demais réus, embora intimados, mantiveram-se inertes.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição da preliminar aventada, ao argumento de que
esta lide igualmente versa sobre abuso de poder econômico e, portanto, cabível a legitimidade de
Paulo Henrique (ID 4121309).

Decisão saneadora de ID 4527609, na qual afasta a ilegitimidade do terceiro investigado. Ao final, foi
deferida: (i) a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Federal de Campos dos Goytacazes,
solicitando a cópia integral do inquérito no qual se apura o delito tipificado no art. 299 do Código
Eleitoral, envolvendo Paulo Henrique Barbosa; (ii) a expedição de ofício à 1ª Vara Criminal de Campos
dos Goytacazes, solicitando cópias das interceptações telefônicas que originaram a operação “Verde
Oliva”; (iii) a oitiva de Idário Ribeiro, Criciane Peixoto e Luis Felipe, que aparecem nas mídias que
instruíram a exordial, assim como Júlio Cesar Xavier Ribeiro, citado em trechos de gravações; e
indeferida: (i) a oitiva do Delegado de Polícia Mauricio Armond e do Promotor de Justiça Sergio
Fonseca; (ii) a prova pericial dos referidos vídeos.

Petição de Wladimir Barros (ID 6637909), na qual postula a extinção da ação, sem julgamento de
mérito, posto que não observada, oportunamente, a inclusão de Idário Ribeiro, Júlio Cesar e Cassiano
Soares Vicente, supostos responsáveis pelas condutas sobre as quais recaem as acusações dos
investigantes, porquanto seriam litisconsortes necessários.

Decisão de ID 6796159, em que, diante dos diversos outros inquéritos identificados como
vocacionados à apuração de ilícitos eleitorais pelos réus (IPL nº 331/2018, IPL nº 332/2018 e IPL nº
333/2018), determinou que os autores esclarecessem quais informações detinham sobre o objeto do
apuratório, cujas cópias almejava obter, para a adoção de medidas que se fizessem necessárias e,
ainda, que se pronunciassem sobre a arguição do litisconsórcio passivo necessário pelo primeiro
investigado.

Manifestação dos litigantes (ID 7102159) explicando que o IPL nº 331/2018 aborda os fatos debatidos
nesta AIJE e, apesar de não terem acesso aos IPLs nº 332 e nº 333/2018, acreditam que tais
procedimentos, da mesma forma, são atinentes aos investigados. Ademais, refutam a tese do
litisconsórcio passivo necessário, relevando a jurisprudência do TSE que afastou a aplicação da norma
prevista no art. 115 do CPC, em sede de abuso de poder.

Determinada a requisição de cópias dos referidos inquéritos (ID 7324259), estas foram reunidas nos
IDs 7978509, 7978759, 7978609 e 7978709 (IPL nº 333/2018), ID 7978409 (IPL nº 332/2018) e IDs
8457509, 8457559 e 8457759 (IPL nº 331/2018).

Petição de Marcus Venissius (ID 8655709) requerendo seu ingresso no feito como assistente simples,
sob a justificativa de que teria passado a ostentar a posição de segundo para primeiro suplente na
linha sucessória de Wladmir Barros, haja vista que Ricardo Corrêa, que até então ocupava a primeira
posição, perdeu seu mandato por ter se desfiliado sem justa causa do PRP – hoje denominado
Patriotas –, agremiação pela qual eles concorreram às eleições, e se filiado ao PSC.  Desse modo,
com a procedência desta AIJE, o primeiro investigado perderia o seu diploma, o que faria com que o
requerente fosse convocado para ocupar o seu lugar.



Sobre esse pedido, apresentaram os litigantes a impugnação de ID 8821159, aduzindo inexistir
interesse jurídico de Marcus Venissius, eis que a desfiliação da grei, por si só, não ensejaria a perda
automática de mandato eletivo, sendo forçoso requerimento específico nesse sentido, do qual não se
teve notícia. Discordando da admissão, por idêntico fundamento, foi a manifestação de Wladimir (ID
8942909).

Petição de Ricardo Côrrea de Barros no ID 8883609, pugnando por seu ingresso nos autos na
qualidade de "terceiro interessado", pois não teria sido alvo de nenhuma ação por infidelidade
partidária. Além disso, discorre que sua filiação ao PSC deu-se em 12/04/2019, isto é, somente 4 dias
após a decisão do TSE que homologou a incorporação do PRP pelo PATRI. Consequentemente,
pugnou pela rejeição do pedido formulado por Marcus Venissius e pelo arbitramento de multa por sua
litigância de má-fé.

Certidão expedida pela SJD (ID 8971109) com a relação dos eleitos e dos suplentes na disputa
proporcional para o cargo de Deputado Federal, pelo antigo PRP, nas Eleições 2018.

Conforme constou no andamento processual da presente AIJE, decorreu o prazo sem que houvesse
pronunciamento das partes sobre o pedido formulado por Ricardo Corrêa.

Nova petição de Marcus Venissius (ID 9188209), na qual expõe que Ricardo Corrêa não possuiria
legitimidade para pleitear a suplência da vaga de Deputado Federal, por ter se desfiliado sem justa
causa do Patriotas, juntando o acordão proferido no processo nº 0600535-76.2019.6.19.0000 (ID
9265459).

Parecer da Procuradoria no ID 9382759, em que opinou pelo: (i) deferimento da admissão de Ricardo
Corrêa e indeferimento do requerido por Marcus Venissius; e (iii) indeferimento do pleito de extinção
por não formação de litisconsórcio necessário, formulado por Wladimir Barros.

Foram anexados os demais documentos faltantes requisitados, quais sejam: (i) assentada da audiência
realizada perante o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes, no dia
24/03/2019 (ID 10010959), no bojo do processo nº 0032738-67.2018.8.19.0014, tal como os
depoimentos nela colhidos (IDs 10187859, 10187909, 10187959,  10188759, 10188859, 10188959,
10189009, 10189059 e 10189109); (ii) interceptações telefônicas reproduzidas no IP nº146-
02060/2018, que instruiu a aludida ação penal (IDs 10011009, 1011109, 10011259, 10011309 e
10011459).

Decisão de ID 10217609, que: (i) afastou o litisconsórcio passivo necessário relativo a Idário Ribeiro,
Júlio Cesar e Cassiano Soares Vicente; (ii) admitiu o ingresso de Ricardo Correa de Barros como
assistente simples, afastada a litigância de má-fé arguida; (iii) determinou o desentranhamento dos
IPs nºs 332/2018 e 333/2018, por não guardarem relação com a causa de pedir deflagrada nesta AIJE.

Devido à interposição de agravo regimental pelo primeiro investigado (ID 10508109), no qual se
insurgiu contra a decisão que afastou o litisconsórcio passivo necessário, foi oportunizada a
apresentação de contrarrazões pelo assistente simples (ID 10570959) e pelos investigantes (ID
10574209), assim como parecer da Procuradoria (ID 10789809). O acordão de ID 11163309 decidiu
pelo não conhecimento do recurso, uma vez que as decisões interlocutórias proferidas nas ações
eleitorais são irrecorríveis de imediato, como preceitua o art. 19 da Resolução TSE nº 23.478/16.

Despacho de ID 11646859, que determinou a expedição de ofício ao 1º Juízo Criminal de Campos dos
Goytacazes, solicitando as cópias faltantes das fls. 236 a 366 da interceptação telefônica, apensada ao
IP n°146-02060/2018, cuja documentação foi acostada nos IDs 12401309, 12401359, 12401409 e
12401509.

Petição do Partido Social Democrático (ID 12191209), requerendo seu ingresso como assistente
litisconsorcial do primeiro investigado, o que foi indeferido (ID 12459209), por ausência de interesse
jurídico. Na oportunidade, foi determinado o desentranhamento das cópias do IP nº 2359/2016
(0022916-25.2016.8.19.0014), atinente à operação “Constantinopla”, estranha à causa de pedir desta
AIJE. 

Foram opostos embargos de declaração pelo PSD (ID 12655109), os quais rejeitados pela decisão de
ID 13364759, por ausência de direito desta agremiação ao objeto de discussão na lide, além de não



deter a titularidade do mandato de Wladimir Barros. Acrescentou-se que o partido não poderia figurar
no polo passivo de uma ação de investigação judicial eleitoral, dada a impossibilidade de sofrer as
consequências próprias desta demanda (cassação do registro ou diploma e inelegibilidade). Restou
assentado, por derradeiro, que acaso o investigado não desejasse concorrer a outro cargo eletivo, mas
unicamente exercer o término do seu mandato de deputado federal, não precisaria estar filiado a um
partido.

Carta de Ordem sob o nº 060002-50.2021.6.19.0129, cumprida (ID 27357609). A gravação audiovisual
dos depoimentos aconteceu por meio de videoconferência, acessada pelo
link https://onedrive.live.com/?
authkey=%21ADZjAWayb8nj0V0&id=91DC565267380063%21175&cid=91DC565267380063, nos
termos da assentada de fl. 08 do ID 27357609. Na ocasião, foi ouvida Criciane Peixoto dos Santos,
dispensada a oitiva de Idário Ribeiro Alves e, apesar de intimadas, ausentes as testemunhas Luis
Felipe Pessanha da Hora e Júlio Cesar Xavier Ribeiro.

Alegações finais de Wladimir Barros, Paulo Henrique e Bruno Felgueira, respectivamente, nos IDs
28474659, 28620459 e 28631759, restando silentes os investigantes. O terceiro investigado reiterou a
preliminar que havia suscitado relativa à sua ilegitimidade passiva.

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 29105159), pela parcial procedência dos pedidos, para
condenar o primeiro investigado por captação ilícita de sufrágio, na forma do artigo 41-A, caput e §2º,
da Lei nº 9.504/97.  

É o relatório.
 

(OS ADVOGADOS  LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO,  FLAVIO DE ARAUJO WILLEMAN E  EDUARDO DAMIAN
DUARTE USARAM DA PALAVRA PARA SUSTENTAÇÃO.) 

 

 

VOTO
 

Inicialmente, registro que a prefacial de ilegitimidade passiva de Paulo Henrique Barreto 

Barbosa, novamente suscitada em sede de alegações finais, na forma do art. 19, §1º, da Resolução 

TSE nº 23.478/2016, já havia sido afastada por decisão interlocutória proferida no curso do feito (ID 

4527609), a qual merece ser mantida, pelos mesmos fundamentos: 

“Inviável o acolhimento da preliminar alvitrada pelo terceiro investigado, Paulo Henrique 

Barreto, em sua peça obstativa (id 3124309), ao argumento de que lhe faltaria legitimidade 

para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não ostentaria a qualidade 

jurídica de candidato, requisito indispensável à sua responsabilização por captação de 

sufrágio, segundo a dicção do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 dos Pleitos e a jurisprudência do 

TSE sobre o tema.             

 Como efeito, não se pode olvidar que o exame de admissibilidade da demanda, 

notadamente no que concerne à avaliação das outrora cognominadas ‘condições da ação’ 

— hoje compreendidas como requisitos de provimento final — deve ser realizado à vista da 

exposição dos fatos descrita na inicial, em acato à Teoria da Asserção.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADZjAWayb8nj0V0&id=91DC565267380063%21175&cid=91DC565267380063


Nesse sentido, e com base no magistério de Alexandre Freitas Câmara, em obra de 

referência (Lições de Direito Processual Civil, 8ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, 

p.127) ‘[d]eve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as 

afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as 

condições da ação’.  A efetiva correspondência entre o afirmado e a realidade constitui 

problema afeto ao mérito, algo que refoge à análise da legitimidade e do interesse de agir.

In casu, descreve a inicial a grande influência exercida pelo investigado em questão em 

localidade carente de Campos dos Goytacazes, sendo o responsável pela cooptação de 

eleitores, em benefício das candidaturas do 1º e do 2º investigados, com quem manteria 

estreita ligação pessoal, mediante a oferta de dinheiro em troca de votos. Exerceria, 

portanto, um papel central na implementação da prática ilícita em comento. 

Se por um lado é induvidoso que Paulo Henrique não pode vir a ser responsabilizado, em 

âmbito cível-eleitoral, pela prática ilícita descrita no art. 41-A da Lei das Eleições — seja em 

conta do que claramente prescreve o texto do dispositivo, seja à luz da sólida 

jurisprudência da mais alta Corte Eleitoral sobre o tema (Cf. AI nº 21284, Relator Min. 

Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - 15/10/2014, p. 40) —, de outro, tampouco se 

ignora que o espectro de pessoas potencialmente habilitadas a responder por abuso de 

poder é o mais amplo possível.

É o que se pode extrair da claríssima redação do art. 22, XIV, da Lei Complementar 

nº64/90, que assim prescreve, em termos inequívocos:

‘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, 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;’. (grifei)

Ressalte-se, por oportuno, que a inicial acusatória é bastante clara (e técnica) no 

reconhecimento dessa distinção, ao delimitar o seu pedido de condenação pelo ilícito do 

art. 41-A da Lei 9.504/97 aos candidatos beneficiados, sem prejuízo da condenação de 

ambos e do terceiro corréu pelo abuso econômico afirmado, nos estritos termos do art. 22, 

XIV, da LC nº 64/90 (ID 2628509 p. 17, itens IV e V). Dessarte, rejeita-se a prefacial de 

ilegitimidade suscitada pela defesa do 3º investigado.” (grifado no original)

 

Afastada a preliminar, passa-se ao exame do mérito, cujas causas de pedir serão exploradas 

em separado.

1. Da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico no bairro Penha 

Relatam os investigantes que, no dia 07/10/2018 (1º turno das Eleições Gerais de 2018), o 

grupo político ligado aos investigados, sob o comando de Paulo Henrique Barreto, ofereceu churrascos 

em residências próximas aos locais de votação do bairro Penha, situado no município de Campos dos 

Goytacazes. Sustentam que os eleitores foram abordados para adentrar ao evento e, em seguida, 

deslocarem-se até suas respectivas seções. Especificamente nas proximidades do CIEP Nina 

Ararueira, o terceiro investigado abordava transeuntes para oferecer-lhes dinheiro em troca de votos. 

Tais comportamentos se amoldariam aos arts. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e 22 da LC nº 64/90.  

A princípio, considerando que no Direito Eleitoral um único ato ilícito pode ferir distintos bens 

jurídicos, com espeque no art. 327, caput, do CPC, não há óbice a que se acumulem, em um só 

processo, pedidos atinentes a cada qual desses bens jurídicos porventura violados. Na dicção do TSE, 

não há bis in idem se um mesmo fato é analisado e sancionado por normativos legais diferentes. 

Precedentes: RO n° 643257/SP, julgado em 22.03.2012, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE de 

02.05.2012; AgR-AI n°182002/GO, julgado em 08.09.2011, Rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, 

DJE de 07.10.2011; ED-AgR-AI n° 7294/PA, julgado em 06.03.2007, Rel. Min. Carlos Eduardo Caputo 

Bastos, Boletim eleitoral de 17.04.2007. 

Nessa perspectiva, a análise desta causa petendi será feita a partir dos diferentes ilícitos 

eleitorais atribuídos aos investigados. De início, examina-se o suposto aliciamento de eleitores, sob o 

enfoque do art. 41-A, da Lei nº 9.504/1997. Ato contínuo, será verificado se essa mesma acusação 

ostenta gravidade suficiente para qualificar-se como abuso de poder econômico, a teor do art. 22, 

inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90. 



Consoante compreensão do Tribunal Superior Eleitoral, a captação ilícita de sufrágio se 

consuma com a reunião dos seguintes elementos: (i) a prática de quaisquer das condutas típicas do 

art. 41-A, da Lei nº 9.504/97 (i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de 

qualquer natureza a eleitor, bem como praticar violência ou grave ameaça ao eleitor); (ii) o fito 

específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor; (iii) a participação ou anuência do 

candidato beneficiado; e (iv) a ocorrência do fato durante o período eleitoral, in verbis: 

“DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR. ELEIÇÕES DE 2016. PREFEITO. CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER POLÍTICO. DESPROVIMENTO DE 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NA CAUTELAR PREJUDICADO. Prefeito. 

Captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político. [...] 3. Nos termos do art. 41-A da Lei 

nº 9.504/1997, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, é necessário o 

preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a realização de quaisquer das condutas 

enumeradas pelo dispositivo - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública; (ii) o dolo 

específico de obter o voto do eleitor; (iii) a participação ou anuência do candidato 

beneficiado; e (iv) a ocorrência dos fatos desde o registro da candidatura até o dia da 

eleição. Além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no 

sentido de que é necessária a existência de conjunto probatório suficientemente denso 

para a configuração do ilícito eleitoral. Precedentes. 4. O quadro fático delineado pelo 

acórdão regional revela a existência de provas testemunhais e documentais aptas à 

configuração da prática de captação ilícita de sufrágio, consistente na entrega de valores 

(pecúnia ou cheques) pelo recorrente e por pessoas a ele vinculadas, simulando a 

contratação dos beneficiários como servidores da prefeitura, visando à obtenção de votos. 

(...)” 

(Recurso Especial Eleitoral nº 71881, Acórdão, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 

05/04/2019, Página 76/77) (grifei)

Sobre o tema, confira-se o escólio de José Jairo Gomes:

“Do ângulo material, o bem ou a vantagem pode ser de qualquer tipo. O que importa é que 

propicie 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, cargo ou função públicos.

Quanto à natureza, o bem ou vantagem há de ser ‘pessoal’, ainda que a oferta seja pública 

ou coletiva. Deve referir-se a prestação situada na esfera privada do eleitor, de sorte a 

carrear-lhe benefício individual.”



(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pp. 728/729).

Traçados os contornos básicos de tal ilícito, necessário se faz observar a narrativa dos 

investigantes, cotejando-a com as provas que foram produzidas, para averiguar se deve ser dado ou 

não respaldo ao pedido. 

In casu, instruíram a inicial dois vídeos (IDs 2628859 e 2628909), nos quais aparece o réu 

Paulo Henrique, que teria forte influência no bairro da Penha e seria cabo eleitoral e pessoa de 

extrema confiança dos demais réus, conforme print de rede social juntado pelos autores: 

 



 

Primeiramente, é preciso ressaltar que, em ambas as mídias, não é viável escutar os diálogos 

dos envolvidos, o que já prejudica eventual enquadramento no ilícito em debate. 

No 1º vídeo (ID 2628859), constata-se tão somente uma aglomeração de pessoas, umas 

aparentemente conversando, outras em pé, porém sem esboçar atitude suspeita. Vejam-se alguns dos 

prints:

 

 

Pelo áudio, há apenas uma música muito baixa ao fundo, sem qualquer indício mínimo que 

indique a promoção de churrascos para aliciar eleitores. 



No 2º vídeo (ID 2628909), percebe-se que o terceiro investigado aborda três pessoas que 

caminhavam na rua, identificadas como Criciane Peixoto dos Santos, Luis Felipe Pessanha da Hora e 

Lariza Santos e, logo depois, retira algo do bolso. Veja-se:

 

De acordo com os investigantes, Paulo Henrique teria entregue uma cédula de R$50,00 à 

Criciane, exibindo na exordial o print do momento em que isso teria sucedido: 



Todavia, pela imagem, só é possível assegurar que algo foi transferido, não necessariamente 

que se tratava de dinheiro.

No IPL nº 331/2018 (ID 8457509), instaurado para apurar os fatos ocorridos no CIEP Ararueira 

(vídeo 2 – ID 2628909), Luis Felipe Pessanha da Hora, ao ser questionado, informou que “foram 

abordados quando estavam a cerca de dez metros da entrada do local de votação por dois sujeitos, 

que nunca viu, tendo um deles entregue um santinho às meninas e solicitado que elas votassem em 

um determinado candidato, cujo nome não se recorda, que outro sujeito chegou quase no mesmo 

instante do primeiro que fez a abordagem das meninas também lhe entregou um santinho e pediu 

para que votasse no dito candidato, que não foi oferecido nenhum dinheiro nem qualquer tipo 

de vantagem ou promessa de vantagem para que votasse em determinado candidato, que o que 

houve, na realidade, foi a entrega do santinho e pedido de voto.” (grifei) (fl.38, ID 8457509).

Por seu turno, Criciane Peixoto dos Santos, também em sede investigativa, prestou 

esclarecimentos: “que a pessoa que fez a abordagem ao mesmo tempo que pediu para votar no 

candidato dele, entregou um santinho, que afirma, com absoluta certeza que a pessoa que fez a 

abordagem não deu nem ofereceu dinheiro nem outro tipo de vantagem para que votasse no candidato 

dele.” (grifei) (fl.35, ID 8457509). 

Em juízo, a parte ré desistiu da oitiva de Idário Ribeiro. Criciane, que foi ouvida como 

informante em virtude de suas declarações poderem lhe autoincriminar, ao ser indagada sobre os 

fatos, disse que não conhecia Paulo Henrique e fez algumas afirmações, dentre as quais se destacam: 

“Que fui abordada antes de votar e um homem me parou na rua perguntando se eu já tinha 

votado. Eu falei que não, então ele me deu um santinho para que eu pudesse votar naquele 



candidato dele, mas ai eu não votei, e também não me lembro em quem votei. (...) Não me 

lembro quem era o candidato, quem era a pessoa (...) Não sei se tinha outras pessoas 

próximas a ele (...) que conhece uma pessoa com nome de Luis Felipe e que ele estava 

próximo e que foi repassado apenas um santinho e não dinheiro.” (grifei)

(íntegra disponível no link https://onedrive.live.com/?

authkey=%21ADZjAWayb8nj0V0&id=91DC565267380063%21175&cid=91DC565267380063

 – ID 27357609, fl. 06)

No dia do pleito, a experiência tem mostrado que muitos candidatos e cabos eleitorais se 

aproveitam para entregar “santinhos”, na tentativa de convencer eleitores indecisos, o que configura o 

crime de boca de urna (art. 39, §5º, da Lei nº 9.504/97), que não é objeto de apuração nesta demanda. 

Tal realidade não pode ser desprezada e empresta certa verossimilhança à versão relatada por Luis 

Felipe e Criciane Peixoto.

Diante deste quadro de fragilidade probatória, e considerando que ambos os vídeos 

supracitados são de baixa qualidade e não identificam o teor das falas, a prejudicar a definição do 

especial fim de agir a que alude o art.41-A da Lei nº 9.504/97, não merecem prosperar as alegações da 

parte autora, que nem mesmo se interessou em comparecer à audiência de oitiva de testemunhas (ID 

27357609 – fl.08).

A condenação pelo supradito ilícito, a despeito da prescindibilidade da demonstração de 

potencialidade lesiva, exige prova firme e inconteste, não podendo ser lastreada em meras ilações. 

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos:

“ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE 

ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE 

PODER E CONDUTA VEDADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÍNTESE DO CASO (...) 

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no 

sentido de que os depoimentos colhidos em sede extrajudicial devem ser corroborados por 

demais provas reunidas na fase judicial, sob o manto das garantias constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. 4. O agravante não se desincumbiu do ônus da prova 

quanto à ocorrência do abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, na medida em que as 

testemunhas que participaram da reunião na qual teriam ocorrido os ilícitos afirmaram em 

juízo não ter havido promessa de auxílio para a comunidade em troca de votos para a 

candidata Ada de Luca, nem sequer pedido de votos. 5. “A captação ilícita de sufrágio 

exige prova robusta da finalidade de se obter votos. Além disso, a prova testemunhal, 

para ser considerada apta a fim de fundamentar a condenação, necessita que seja 

corroborada por outros elementos probantes que afastem dúvida razoável da prática do 

referido ilícito, o que na espécie não se observa" (AgRg REspe 46169, rel. Min. Edson 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADZjAWayb8nj0V0&id=91DC565267380063%21175&cid=91DC565267380063


Fachin, DJE de 16.4.2019) 6. Os votos obtidos nas duas seções da região onde teriam 

acontecido os ilícitos, no total de 88, constituem mínima fração no universo de 34.501 votos 

obtidos pela deputada eleita, que superou em mais de 2 mil votos o primeiro suplente da 

coligação, não havendo falar, também por isso, em comprometimento da normalidade e 

legitimidade do pleito eleitoral para o cargo de deputado estadual. 7. Não ficou 

demonstrada a prática da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97, em razão 

da suposta utilização de veículo da prefeitura de Içara para deslocamento até o local da 

referida reunião, dada a ausência de comprovação do seu propósito eleitoreiro. 

CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RO 0602276-50/SC, Relator: Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 13/08/2020) (grifei).
 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO 

ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. FRAGILIDADE 

DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS 

CARACTERIZADORES DA CONDUTA ILÍCITA. SÍNTESE DO CASO (...) 3. Embora seja 

incontroversa a presença do candidato nos eventos religiosos, houve contradição das duas 

testemunhas diretas do ilícito acerca de circunstâncias essenciais, a exemplo de quais 

pessoas estavam presentes na conversa, da finalidade da avença, da suposta cobrança 

dos valores prometidos em campanha, do grau de envolvimento de uma das testemunhas 

na campanha do representado e das circunstâncias que motivaram uma das testemunhas a 

narrar os fatos em juízo. 4. "Embora seja possível a comprovação da captação ilícita de 

sufrágio mediante prova exclusivamente testemunhal, é necessário que essa prova seja 

consistente e demonstre, inequivocamente, a ocorrência de uma das condutas 

previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97" (AgREspe 3366, rel. Min. Henrique Neves da 

Silva, DJE de 8.11.2016), o que não se observou na espécie. CONCLUSÃO Agravo 

regimental a que se nega provimento.”

(RO 06015808-42/SE, Relator: Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 26/05/2020) (grifei)

 

Do mesmo modo, a Procuradoria Regional Eleitoral, ao opinar pela improcedência desta causa 

de pedir, assim consignou: 

“A imputação de compra de votos no bairro da Penha, em Campos dos Goytacazes/RJ, 

não merece prosperar. Em que pese a juntada de vídeos e de documentos que 

demonstram o relacionamento estreito entre PAULO HENRIQUE BARRETO BARBOSA e 

WLADIMIR GAROTINHO, fato é que o material não é suficiente para a comprovação de 

que havia um esquema de distribuição de R$ 50,00 (cinquenta reais), em troca de votos 

nos candidatos representados. 



Não há dúvidas da alta probabilidade de que isso realmente tenha acontecido. Contudo, a 

ausência de materialidade quanto ao ato de entrega de dinheiro por PAULO HENRIQUE 

BARRETO BARBOSA gera dúvida razoável acerca da viabilidade da imputação. 

Até porque não se pode presumir, sem um mínimo de prova, que o papel entregue em 

mãos da eleitora flagrada no vídeo é papel-moeda, ou de que não se trata de ‘santinho’:

Ademais, nos atos de instrução, a parte autora não compareceu e deixou de arguir suas 

próprias testemunhas arroladas, a Sra. CRICIANE PEIXOTO e o Sr. LUIS FELIPE, que 

aparecem no vídeo anexado à inicial (Ids 2628859 e 2628909).

Em Juízo, a testemunha ratificou as declarações em sede policial, no sentido de que não 

recebeu dinheiro, mas apenas ‘santinhos’ de PAULO HENRIQUE BARRETO BARBOSA. Já 

a testemunha ocular do fato, o Sr. LUIS FELIPE, tampouco trouxe mais dados sobre o 

ocorrido. 

As duas demais testemunhas indicadas não compareceram à audiência. Dessa forma, e 

considerando que não há informações mais detalhadas sobre o destino do Inquérito Policial 

nº 0331/2018 (2- 70.2019.6.19.0129), que foi instaurado para apurar em tese o crime de 

corrupção, a única conclusão possível é a improcedência do pedido da AIJE, neste ponto, 

por insuficiência probatória.”

Ainda nesse mesmo desenho fático delineado pelos investigantes, resta analisar a controvérsia 

sob o prisma do abuso de poder econômico, ex vi do art. 22, caput, da LC nº 64/90. Neste caso, o 

ilícito exige a "utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou 

humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, 

afetando a normalidade e a legitimidade das eleições" (AgRg no RCED 580, Rel. Min. Arnaldo Versiani, 

DJe de 1º.11.2011).

Nesse sentido, a ação de investigação judicial eleitoral, baseada no art. 22, da LC nº 64/90, tem 

por objetivo impedir o abuso de poder, seja econômico, político ou de autoridade, ou até do uso 

indevido dos meios de comunicação social, como meio de prejudicar a vontade popular e o resultado 

das urnas, visando tutelar a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do abuso de 

poder, qual seja sua espécie.

Nas lições de Rodrigo López Zilio: “O bem jurídico tutelado pela aludida ação é proteger a 

normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do 

exercício de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 19, parágrafo único, da LC nº 64/90)". (ZILIO, 

Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico. p. 539).

Entretanto, tal como se deu com a captação ilícita de sufrágio, as provas carreadas aos autos 

não conduzem a essa solução, posto que sequer foi confirmado pelas mídias que houve a entrega de 



dinheiro ou outros benefícios a eleitores, a indicar provável financiamento dessas ações por parte dos 

investigados, razão pela qual tal pedido merece ser julgado improcedente.   

2. Da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico na comunidade do Parque 

Eldorado. 

Esta causa de pedir não envolve o investigado Paulo Henrique Barreto Barbosa, mas apenas 

os dois primeiros, doravante reportados meramente como investigados. 

Afirma a vestibular que Wladimir Garotinho e Bruno Felgueira efetuaram campanha eleitoral, de 

forma privativa, na localidade conhecida como Parque Eldorado, a partir do patrocínio de apoio político 

do líder do tráfico na região, Cassiano Soares da Silva Vicente, vulgo Cotó, o que representaria 

captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.

De igual modo, um único ato supostamente ilícito – cooptação do monopólio de espaço para 

propaganda eleitoral – foi tipificado pelos investigantes como configuradores dos arts. 41-A da Lei nº 

9.504/97 e 22, caput, da LC nº 64/90. A sobredita imputação originou-se de documentos advindos da 

operação policial “Verde Oliva”, ligada ao IPL nº 146-02060/2018 (ID 10011009), que foi instaurado 

pela 146ª Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes, a fim de investigar as circunstâncias do 

homicídio do cidadão Hugo Soares de Alvarenga, no dia 23/06/2018, supostamente perpetrado por 

integrantes do narcotráfico no Parque Eldorado, que fica no mesmo município.

No curso do inquérito, apurou-se que tal crime teria sido ordenado pelo já nomeado Cassiano 

Soares Vicente. Em razão de outras evidências, irrelevantes ao julgamento da presente, foi 

determinada a interceptação telefônica de terminais utilizados pelos envolvidos, dentre os quais o 

referido traficante, que, malgrado estivesse preso, conseguia se comunicar com seus comparsas por 

meio de aparelho celular.  

A investigação foi se robustecendo, à medida que foram reunidos os materiais advindos das 

aludidas gravações, cuja íntegra encontra-se nos IDs 12401309, 12401359, 12401409 e 12401509, as 

quais revelaram o tamanho do poder da atividade do tráfico de drogas e do crime organizado na área, 

inclusive em relação a quem ali poderia fazer campanha eleitoral. Confiram-se as transcrições que 

interessam a esta AIJE (fls. 10/17 do ID 12401509):

 





    











No Brasil, não é novidade que facções criminosas e milícias vêm proibindo em seus territórios o 

livre acesso para atos de campanha por os candidatos às eleições, criando, por conta disso, 

verdadeiros currais eleitorais  (https://oglobo.globo.com/brasil/rio-tem-300-currais-eleitorais-do-trafico-

ou-milicia-23052750 - Acesso em 05/11/2021). Talvez pela frequência destas notícias jornalísticas, 

muitas vezes, passam despercebidas as consequências nefastas deste poder.

É desafiador para instituições, tais como Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário, 

impedir a submissão do escrutínio do eleitor ao candidato vinculado ao crime organizado, denominado 

por especialistas de "Estado Paralelo". Segundo o jurista Wálter Maierovitch 

(https://oglobo.globo.com/brasil/jurista-alerta-para-influencia-eleitoral-de-organizacoes-criminosas-com-

controle-de-territórios-23054247 - Acesso em 05/11/2021), estudioso do assunto, "toda a organização 

criminosa que tenha controle de território e controle eleitoral pode influenciar na eleição".

Nesse contexto de captação ilícita de sufrágio, deve-se diferenciar o ajuste que pode acontecer 

entre o postulante a cargo eletivo e o crime organizado, daquele havido entre o candidato e o eleitor. 

No primeiro, visa-se o domínio de espaço para que nele determinado candidato possa 

promover a sua campanha eleitoral, obstruindo idêntico direito a que faria jus o seu concorrente. Em 

https://oglobo.globo.com/brasil/rio-tem-300-currais-eleitorais-do-trafico-ou-milicia-23052750
https://oglobo.globo.com/brasil/jurista-alerta-para-influencia-eleitoral-de-organizacoes-criminosas-com-controle-de-territ%C3%B3rios-23054247


compensação, o pretendente concede vantagens à liderança local, não necessariamente papel-moeda. 

Não há qualquer avença almejando a obtenção de voto do criminoso que participa das tratativas. Até 

mesmo porque, em regra, tal agente é desprovido de capacidade eleitoral ativa, dado que possui longa 

ficha penal, cujas condenações transitadas em julgado suspendem o exercício de seus direitos 

políticos, na forma do art. 15, inciso III, da CRFB. Por conseguinte, como o beneficiário não está apto 

ao exercício do sufrágio, não há ameaça ao bem jurídico tutelado pelo indigitado ilícito, que, como 

mencionado, é a liberdade do voto. Não obstante tal prática ser reprovável e poder ensejar delito de 

outra natureza, não se amolda às ações descritas no caput do art.41-A da Lei nº 9.504/97.

No segundo, o acordo cinge-se à aquisição de voto do eleitor, que, de outro lado, recebe algum 

proveito do candidato, a atrair, aí sim, o comportamento previsto no art. 41-A, caput, da Lei nº 

9.504/97. 

Tal distinção é importante, pois, na exegese do TSE, se a benesse tiver como escopo a 
divulgação de atos de campanha, sem que esteja atrelada à obtenção de voto, não qualifica o art. 

41-A da Lei das Eleições. Sob essa ótica, há diversos julgados nos quais, por não ter havido o referido 

condicionamento, não se perfez o ilícito em comento, mesmo quando havida a distribuição de (i) 

comida e bebida em reunião; (ii) camisetas com símbolo partidário em comício e passeata; e (iii) 

combustível em carreata. A propósito:

 

“RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO 2012. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. LEI Nº 

9.504/97. ART. 41-A. ABUSO DE PODER. LC Nº 64/90. ART. 22. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. CAMISETA. DISTRIBUIÇÃO. CARREATA. EVENTO POLÍTICO. 

PROVIMENTO.

1. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, é necessário que o 

oferecimento de bens ou vantagens seja condicionado à obtenção do voto. A 

distribuição de camisetas com símbolo partidário para utilização durante passeata ou 

carreata não se amolda ao ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

2. Para se negar a validade dos votos manifestados por mais de 50% (cinquenta por cento) 

dos eleitores do município, seria necessária a demonstração de que as práticas 

impugnadas afrontaram os valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF/88, sob pena de 

violação ao princípio democrático que orienta o direito de sufrágio.

3. Recurso especial provido.”

(RESPE nº 26674/MS - Relator Min. Dias Toffoli - DJE de 11/03/2014, Página 31) (grifei)

 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 

22 DA LC 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. 



DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. VÉSPERA DO PLEITO. JUSTIFICATIVA. 

CARREATA. QUANTIDADE. NÚMERO DE VEÍCULOS. COMPATIBILIDADE. INTUITO 

ELEITOREIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CAIXA DOIS. MATÉRIA NÃO OBJETO DA 

DEMANDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1. Agravo interno interposto contra decisum monocrático de relatoria do e. Ministro Jorge 

Mussi, no qual se confirmou aresto unânime do TRE/MS de improcedência dos pedidos em 

Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada em desfavor do agravado, Vereador de 

Nova Andradina/MS eleito em 2016, por suposta prática de compra de votos (art. 41-A da 

Lei 9.504/97), oriunda de distribuição de vales-combustível, e de abuso do poder 

econômico por não se declararem tais despesas (art. 22 da LC 64/90). 

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a entrega de combustível a eleitores que 

participarem de carreata apenas configurará captação ilícita de sufrágio se houver, 

conjuntamente, pedido explícito ou implícito de votos. 

3. Consoante a moldura fática do aresto a quo, não se demonstrou que o abastecimento 

estava direcionado à obtenção do voto ou que fora revertido em prol da candidatura. 

Segundo o TRE/MS, a entrega de 24 litros de combustível por carro justificou-se, no caso 

específico dos autos, porque a maior parte dos adeptos deslocou-se de distrito vizinho, cuja 

distância de Nova Andradina/MS, somando-se os percursos de ida e volta, é de 120 km. 

4. Ademais, conforme se assentou em um dos votos na Corte local, numa perspectiva 

realista, considerando-se a média de 8 km/l, o volume entregue revelou-se plausível. De 

todo modo, também se consignou não se ter conhecimento acerca do tipo 

de combustível oferecido, o que também repercute na autonomia e, por conseguinte, na 

própria definição da conduta na espécie. 

5. O TRE/MS, em conclusão, decidiu que "não há falar em volume desproporcional 

de combustível fornecido aos participantes". 

6. Ante o reconhecimento de que o combustível estava atrelado à carreata, 

inexistindo provas do intuito eleitoreiro da benesse, descabe reconhecer a compra 

de votos nesta sede extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 24/TSE. 

7. Por outro lado, o agravante insiste na tese de caixa dois sob o argumento de que houve 

omissão de gastos com combustível nas contas de campanha, o que, no seu entender, 

configurou abuso de poder econômico. 

8. Porém, a Corte Regional consignou que a demanda não foi instaurada visando apurar 

condutas em desacordo com as normas relativas à arrecadação e a gastos de recursos e, 

portanto, não foram produzidas provas nesse contexto, inexistindo, assim, elementos que 

embasem o ilícito no particular; ressaltando, ainda, que o ajuste contábil do candidato fora 

aprovado nos dois graus de jurisdição sem evidências de máculas. 

9. Agravo interno a que se nega provimento.”



(AgRg no REsp nº 53865/MS - Relator Min. Luis Felipe Salomão - DJE de 16/03/2020) 

(grifei)

 

“Recurso contra expedição de diploma. Eleições 2006. Captação ilícita de sufrágio (art. 41-

A da Lei nº 9.504/97). Descaraterização. Deputado Estadual. Candidato. Oferecimento. 

Comida. Bebida. 

1. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, é necessário que o oferecimento de 

bens ou vantagens seja condicionado à obtenção do voto, o que não ficou comprovado nos 

autos. 

2. A simples realização de eventos, ainda que com a oferta de comida e bebida, no 

qual esteja presente o candidato, não caracteriza, por si só, a captação ilícita de 

sufrágio, embora seja vedada a realização de propaganda eleitoral por meio de 

oferecimento de dádiva ou vantagem de qualquer natureza. 

3. É certo que o art. 41-A da Lei nº 9.504/97 não faz distinção entre a natureza social ou 

econômica dos eleitores beneficiados ou entre a qualidade ou valor da benesse oferecida. 

Ocorre que a conduta imputada ao recorrido é insuficiente para a caracterização do ilícito 

eleitoral. 4. Recurso ordinário não provido.”

(RCED nº 761/SP –Relator Min. Marcelo Ribeiro - DJE de 24/03/2010, Página 37). (grifei)

Pode-se vislumbrar, ainda, um terceiro cenário, que seria uma combinação das duas situações 

antes descritas: eleitores de certa comunidade se sentem constrangidos por uma organização 

criminosa a votar em candidato por ela indicado, eis que o único liberado a divulgar seu nome naquela 

região. Nesta hipótese, a depender das circunstâncias que envolvem os fatos, pode-se cogitar na 

incidência do § 2º do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, espécie de captação ilícita de sufrágio. 

Sobre tal dispositivo, ensina José Jairo Gomes que “deve a coação ser grave, incutindo no 

coacto justificável receio ou temor de que, se não votar no candidato apontado, a ameaça se cumprirá. 

Não é qualquer ameaça que a configura, mas sim aquela que cause abalo, como, e. g., o assassinato 

ou o sequestro de alguém, a exposição a escândalo, a destruição de coisas, a divulgação de 

informações que possam comprometer a vítima em seu círculo social, familiar ou de trabalho, a 

demissão ou a transferência de servidor público. Ameaças vagas, indefinidas, de impossível 

concretização, proferidas em tom jocoso ou para serem cumpridas em futuro muito distante não 

caracterizam coação eleitoral, por não se revestirem da necessária gravidade ou seriedade.” (GOMES, 

José Jairo. Direito Eleitoral. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 773).

Estabelecidas essas premissas, passa-se ao exame das provas produzidas.

Conforme noticiado à época pela mídia (IDs 2628709, 2628759 e 2628809) e fragmentos 

retirados das interceptações telefônicas supracitadas, Cassiano Soares, entre outras ordens, ditava 



quem poderia fazer propaganda eleitoral no Parque Eldorado. Em diversas passagens, ele é enfático:

“Outros candidatos não entrarão no local onde ele domina e se caso entrarem entrarão na 

bala. Rafael Diniz é o caralho e se entrar vai rasgar tudo na bala. 

(... )  

Cotó conversa com traficante de drogas e manda o interlocutor escrever nos muros da 

comunidade que é proibida a entrada de vereador no bairro e que se o interlocutor vir 

algum carro de político é para mandar voltar, pois caso contrário morrerão. 

(...)

Cotó ordena que Romário impeça carreatas pelo bairro, narrando que é para Romário 

pegar a arma e mandar a carreata parar, caso contrário é para matar os participantes 

da carreata.

(...)

Cotó fala que somente um político pode entrar no bairro, mas que ele não está fazendo 

carreata naquele dia. Cotó ordena que se houver alguma objeção por parte dos 

políticos é para atirar. 

(...) 

Cotó liga para Dançarino e ordena que ele não deixe nenhum político entrar no Parque 

Eldorado

(...) 

Cotó liga para Ralph e o ordena que vá até a entrada do Eldorado com Dançarino e avise 

que não é para fazer carreata no bairro, caso contrário vão entrar na bala.” (grifei)

 

Também de acordo com o criminoso, ele teria sido procurado por alguém para que fosse 

franqueado o acesso à região, a fim de nela promover campanha eleitoral e, em compensação, foram-

lhe oferecidas benesses. De início, não há menção ao nome de quem fez o pedido, sendo apontada 

unicamente a expressão “essa pessoa”:

“Cotó fala com Luciana que uma pessoa foi na boca de fumo dominada por Cotó, pegou o 

telefone de uma traficante para o ligar.

(...) 

Cotó fala que essa pessoa se propõe a ajudar com advogado, enterro, ônibus, e ainda 

relata que se Cotó precisar de Jubiraca que ele empresta (...) Cotó fala que essa pessoa 

mandou ele ficar tranquilo, pois todo mês irá render uma quantia para Cotó, pois vai 

sair uma verba para Cotó. 

(...) 

Cotó falou para ele que as coisas estão mais calmas no Parque Eldorado, inclusive os 

tiroteios pararam, mas que está precisando armar uma quadrilha. Essa pessoa 



respondeu que isso é fácil, que é só avisar com antecedência que ele resolve essas 

coisas.

(...)

Cotó fala que não adianta essa pessoa comprar votos, pois tudo depende dele e fechando 

um acordo ele conseguirá tudo que ele precisa. Cotó fala que receberá mais de R$ 

500,00 por mês. (...)

A mãe de Cotó pergunta se ele está apoiando algum político e Cotó responde que sim. Cotó 

responde que ele prometeu que se ganhar a eleição o ajudará com emprego, advogado e 1 

salário mínimo por mês e, além disso, vai pedir para colocar água somente na casa da 

sua mãe.”  (grifei)

 

Posteriormente, Cotó especifica o nome de Jubicara e diz que só ele estava autorizado a fazer 

propaganda no Parque Eldorado: 

 

“Cotó fala que somente Juninho da Jubiraca está liberado para fazer campanha no 

bairro e mais ninguém. Cotó fala que é para pegar a arma quanto estiver passando uma 

carreata e mandar voltar por onde veio, relatando que somente pode liberar se Juninho 

da Jubiraca estiver junto. Cotó fala que não quer politico no bairro sem ser Juninho 

da Jubiraca.” 

(..)

“Cotó fala que Jubiraca está muito mão de vaca e não deu dinheiro ainda. Cotó fala 

que se ele não der dinheiro também não vai rodar no bairro (...). Cotó fala que Jubiraca 

está foda e que até agora não deu dinheiro algum.” (grifei)

 

Ocorre que a pessoa em destaque é Júlio Cesar Xavier Ribeiro, conhecido como “Juninho da 

Jubiraca”, que não postulou por uma candidatura nas Eleições Gerais de 2018. 

Diante disso, a parte autora defende que os candidatos beneficiários da negociação seriam 

Wladimir Garotinho e Bruno Dauaire, tendo em vista que Jubiraca foi um dos apoiadores das 

campanhas desses investigados, consoante prints de publicações em redes sociais, que 

demonstrariam sua dedicação e empenho para a vitória de ambos: 



 

Ademais, foram juntadas postagens que confirmam que aos referidos concorrentes, de fato, foi 

franqueado o acesso ao Parque Eldorado, tendo lá divulgado seus nomes. Isso porque, após as 

eleições, Juninho agradece especialmente a essa região pela expressiva votação que tais políticos 

tiveram, reunindo fotos do primeiro no local e convidando as pessoas da comunidade para uma festa 

comemorativa que ocorreria naquela localidade, que contaria com a presença de ambos os eleitos: 

 



Também após o encerramento do prélio, o primeiro investigado realizou uma “Caravana de 

agradecimento”, cujo trajeto incluía o Parque Eldorado: 

 

Por seu turno, em relação a Bruno Dauaire, a Procuradoria entende que “o conjunto probatório é 

escasso no que tange à sua influência e benefício eleitoral pelas ingerências realizadas na comunidade 

El Dourado”. 



Todavia, no tocante a Wladimir Barros, defende a procedência do pedido, sob o fundamento de 

que Juninho possui estreita relação com ele. Nessa linha, cita trechos da sentença proferida na ação 

penal nº 0032738-67.2018.8.19.0014, em 08/02/2021 (não juntada aos autos), relativa ao processo da 

operação “Verde Oliva”, em que é transcrito o depoimento de Luciana Siqueira Batista, uma das rés, no 

qual ela afirma que fez boca de urna para Wladimir Barros, tendo o pagamento sido feito por Jubiraca. 

Além disso, apesar de citar as imagens acostadas na vestibular, dentre as quais se inclui a publicação 

intitulada “Amigos do Jubiraca”, colacionada alhures, em que os três aparecem juntos, assevera que há 

forte ligação apenas entre o primeiro investigado e Juninho, juntando outras postagens que retirou de 

redes sociais, mas relativa às eleições de 2020: 

 

No entanto, em suma, a prova produzida permite dizer que são incontroversos apenas os 

seguintes fatos: (i) Jubiraca era apoiador da campanha de Wladimir Garotinho e de Bruno Dauaire; (ii) 

Wladimir Garotinho e Bruno Dauaire fizeram campanha no Parque Eldorado.

Em que pese o Ministério Público também destacar trechos da aludida sentença penal (não 

transitada em julgado), em que o magistrado, com base em interceptações telefônicas, em sua 

fundamentação, entendeu que “ficou demonstrado ter, de fato, o acusado Julio César entrado em 

contato com Cassiano, com o fim de obter dele apoio, em troca de favores e dinheiro, para que o seu 

candidato eleitoral, à época dos fatos, pudesse fazer campanha na região dominada pela facção 

criminosa chefiada por Cassiano”, pelo menos pelas cópias anexadas ao presente, não se chegou a 



essa mesma conclusão, pois não há qualquer fala de Jubiraca nos diálogos, mas apenas a menção ao 

seu nome.

Em verdade, o que efetivamente se tem nos autos é a declaração de um traficante, que estava 

preso, no sentido de que irá consentir que dado candidato faça propaganda em uma zona por ele 

dominada, pois, em contrapartida, ter-lhe-iam sido prometidos os mais variados benefícios: 

“advogado”, “enterro”, “ônibus”, “mais de R$ 500,00 por mês”, “1 salário mínimo”, “colocar água 

somente na casa da sua mãe” e “emprego”. Até mesmo quando Cotó teria dito que precisava “armar 

uma quadrilha”, “essa pessoa” lhe teria oferecido ajuda: “isso é fácil, que é só avisar com 

antecedência”.

Ad argumentandum tantum, mesmo que as tratativas entre Jubiraca e Cassiano tivessem 

acontecido, a despeito da proximidade do primeiro com os investigados, a captação ilícita de sufrágio 

exige uma ação propriamente do candidato ou, quando por interposta pessoa, desde que haja 

consentimento do beneficiário. Na atuação pela via reflexa, como seria a hipótese ora em julgamento, 

pois o nome dos eleitos sequer é apontado nas conversas, basilar que seja claramente atestada a 

participação mediata, o que não ocorreu na espécie.  

Para o TSE, não basta a mera presunção do conhecimento ou o proveito eleitoral que se tenha 

auferido deste ilícito:
 

ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. 

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRO 

NÃO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO 

REGIONAL. DESPROVIMENTO. 

1. Na linha da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o prazo recursal do Ministério 

Público Eleitoral, em virtude do disposto no art. 18, II, h, da LC nº 75/93, inicia-se com o 

recebimento dos autos na respectiva secretaria, o que demonstra, no caso dos autos, a 

tempestividade do apelo. 

2. Somente o candidato possui legitimidade para figurar no polo passivo de representação 

fundada no art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. 

3. Na espécie, o vídeo que serviu de base para a pretensão ministerial foi apresentado em 

versão editada, com cortes em seu conteúdo. Inexistindo a mídia com a filmagem original, é 

duvidosa a idoneidade da gravação, não havendo que se falar em prova robusta, requisito 

indispensável para o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, nos termos da 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido: "a aplicação das sanções 

previstas no art. 41-A da Lei das Eleições exige prova robusta de que o candidato

participou de forma direta com a promessa ou a entrega de bem em troca do voto ou, de 



forma indireta, com ela anuiu ou contribuiu, não bastando meros indícios e 

presunções" (AgR-REspe nº 385-78/SP, de minha relatoria, DJe de 19.8.2016). 

4. Na ótica da maioria, esse fundamento é, por si só, suficiente para a manutenção do 

acórdão recorrido, muito embora o voto da relatora também reconheça a ilicitude da 

gravação clandestina, produzida sem a necessária autorização judicial, em ambiente sujeito

à expectativa de privacidade. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RO 0001334-25 – PALMAS/TO, Relator: Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJE de 

06/03/2017, Página 81). (grifei)
 

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVA. VINCULAÇÃO. PARTICIPAÇÃO INDIRETA. 

CANDIDATO. PRAZO. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO. AUSÊNCIA (...) A aplicação 

das sanções previstas no art. 41-A da Lei das Eleições exige prova robusta que 

demonstre que o candidato participou de forma direta com a promessa ou entrega de 

bem em troca do voto ou, de forma indireta, com ela anuiu ou contribuiu. A 

condenação por captação ilícita de sufrágio não pode ser baseada em mera 

presunção. 

(RO 1.539/MT, redator designado Min. Henrique Neves, DJe de 4.2.2011). (grifei)
 

RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22 

DA LC Nº 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. 

DESCARACTERIZAÇÃO. ANUÊNCIA DO CANDIDATO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA 

DE PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO POR PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A configuração da captação de sufrágio, não obstante prescindir da atuação direta 

do candidato beneficiário, requer a comprovação de sua anuência, ou seja, de sua 

participação efetiva, ainda que indireta, não sendo possível a condenação por mera 

presunção.

2. Recurso especial provido para julgar improcedente a representação

(Recurso Especial Eleitoral nº 35589, Relator Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 11/11/2009, 

Página 12) (grifei)

Novamente no campo das ideias, partindo da premissa de que os candidatos tinham 

conhecimento da negociação e fizeram campanha com exclusividade, por mais que tal domínio possa 

favorecer aquele que desfruta de espaço na comunidade, pois com isso acaba se aproximando da 

população local e pode criar na mente deste público uma esperança de que seus anseios serão 

atendidos, concluir que esta divulgação automaticamente incutiu temor na mente daquela coletividade, 

que teria se sentido obrigada a votar naquele autorizado a circular, evidentemente, ultrapassa as 

provas que foram acostadas. 



Isso porque, como dito alhures, a ameaça citada no § 2º do art. 41-A, embora não 

necessariamente precise ser efetuada diretamente pelo candidato, pois a norma é direcionada “contra 

quem” a praticou, bastando que com ela tenha anuído, não se trata de qualquer intimidação, mas 

sim aquela que possua natureza grave, o que, por óbvio, pressupõe alguma atitude ativa que 

imponha certo temor e seja direcionada diretamente aos sufragistas. 

Com efeito, a violência ou grave ameaça são percebidas em partes mais acaloradas de 

discussões travadas entre Cassiano e seus interlocutores, mas apenas em relação à proibição de 

publicidade por outros pretendentes na zona por ele dominada, advertindo que poderia ser morto quem 

assim agisse. Não há alusão ao direcionamento de votos, não se caracterizando a violação à livre 

manifestação da vontade popular.   

Poder-se-ia imaginar que tal pedido de voto seria implementado por meio de reuniões com a 

comunidade, pois Cassiano teria se comprometido a “conversar com os moradores para votar na 

pessoa apontada por ele”. Luciana, uma, dentre os seus vários interlocutores, reiterou que “essa 

pessoa quer que faça reunião na casa dela” e que ela “vai organizar a reunião”.

Contudo, nem mesmo se sabe se os aludidos encontros realmente sucederam, pois não há 

diálogos noticiando tais fatos, e, ainda que consumados, seria crucial verificar o teor e o tom das 

mensagens neles veiculados para se cogitar alguma coação. 

Aliás, tampouco é possível apontar que os investigados foram os únicos que fizeram publicidade 

na região. Isso porque, no colóquio datado de 29/09, ou seja, um dia depois de Cotó dizer que 

“Somente Juninho da Jubiraca estava liberado para fazer campanha”, o traficante apregoa, de maneira 

genérica, que “vai cobrar aos políticos para deixar que eles façam carreata pelo bairro.” 

Outrossim, em comunicação de 30/09, às 9h58min, após um dos comparsas de Cassiano, de 

nome Ralph, dizer-lhe que “está tendo uma passeata com PUDIM e que tem aproximadamente 20 

pessoas na passeata”, o que fez com o chefe do tráfico ordenasse a proibição da reunião, no mesmo 

dia, às 12h06min, reclamando de Jubicara, que estava “muito mão de vaca e não deu dinheiro ainda”, 

Cotó mudou o seu discurso e ofereceu a este outro postulante, intitulado “pudim”, espaço no Parque 

Eldorado (“Cotó fala que pediu R$ 1.000,00 para deixar PUDIM fazer campanha no bairro”), tendo logo 

depois relatado que ele “não retornou para dar a resposta se vai pagar”. Trata-se do apelido de um 

conhecido político da cidade, de nome Geraldo Roberto Siqueira de Souza, que concorreu ao prélio de 

2018 como deputado federal, mesmo cargo disputado por Wladmir. 

No ponto, convém destacar trecho do depoimento da mesma Luciana Batista, citada pela 

Procuradoria, que consta transcrito na sentença do processo nº 0032738-67.2018.8.19.0014, no qual 

ela diz que “no bairro entrou vários candidatos para fazer campanha”.



Ora, a possibilidade de mais de um concorrente ao mesmo cargo promover-se no mesmo 

território denota não ter havido direcionamento do narcotráfico em quem necessariamente dever-se-ia 

votar, a afastar a incidência do constrangimento exigido pelo § 2º do art. 41-A, mais uma vez.

Portanto, sob os mais variados ângulos que se possa conceber, não há lastro probatório que dê 

amparo às acusações de captação ilícita de sufrágio em face dos investigados, seja na forma do caput, 

seja na do § 2º do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97. 

Ainda sob o mesmo contexto fático, resta examinar a ocorrência de abuso de poder econômico, 

ex vi do art. 22, caput, da LC nº 64/90. 

Neste particular, ao contrário da captação ilícita de sufrágio, o Tribunal Superior Eleitoral 

reconhece que a compra de apoio eleitoral, mediante o oferecimento de benefício com conteúdo 

patrimonial, a depender do caso concreto, pode configurar abuso de poder econômico, “constituindo 

conduta grave, pois exorbita do comportamento esperado daquele que disputa um mandato eletivo e 

que deveria fazê-lo de forma equilibrada em relação aos demais concorrentes” (AgR-Respe nº 

25952/RS, Relatora Min. Luciana Lóssio – Dje de 14/08/2015).

Nesse mesmo norte: "a cooptação de apoio político, a despeito de não 

configurar captação ilícita de sufrágio, ostenta gravidade suficiente para ser qualificada juridicamente 

como abuso de poder econômico, sempre que, à luz das singularidades do caso concreto, se verificar 

que o acordo avençado lastreou-se em contrapartida financeira a vilipendiar os cânones fundamentais 

da igualdade de chances e da legitimidade e normalidade do prélio eleitoral" (REspe nº 458-67/PI, Rel. 

Min. Luiz Fux, DJe de 15.2.2018). 

Nada obstante, as provas produzidas não viabilizam essa imputação, posto que sequer foram 

capazes de evidenciar liame entre os investigados e o provável financiamento não republicano para a 

divulgação de suas campanhas no Parque Eldorado.   

Apesar da afirmação de Cassiano de que lhe foi prometido “advogado”, “enterro”, “ônibus”, 

“mais de R$ 500,00 por mês”, “1 salário mínimo”, “colocar água somente na casa da sua mãe” e 

“emprego,”, não há nenhum indício que corrobore a entrega dessas benesses por parte dos 

investigados. 

Nessa senda, não se revela viável atestar o abuso de poder econômico e a consequente 

decretação de inelegibilidade, baseando-se estritamente no conteúdo de algumas publicações em rede 

social e interceptações telefônicas imprecisas, para atrelar as atividades dos investigados às ordens de 

Cassiano Soares, sem que tenha sido constatado o efetivo emprego de recursos patrimoniais 

expressivos, em contexto apto a comprometer a higidez das eleições. 

Os investigantes não se desincumbiram do ônus de comprovar minimamente as suas 

alegações, como preceitua o artigo 373, inciso do I, do CPC, sendo mister, para o sucesso pretendido, 

a produção de um suporte probatório que retrate a conduta como abusiva. 



Não se olvida que a legislação objetiva assegurar que todo o processo eleitoral transcorra de 

forma legítima, no qual seja abarcada a vontade do povo, devendo coibir práticas de abuso de poder. 

Incumbe-lhe conferir o equilíbrio na disputa entre os candidatos e a lisura do pleito, de modo a garantir 

o pleno exercício do voto, sem interferências.

Não por outro motivo, a aplicação das pretendidas sanções previstas no art. 22 da Lei de 

Inelegibilidades impõe a existência de prova contundente de abuso, não podendo, bem por isso, estar 

ancorada em meras conjecturas e presunções, conforme ilustram os precedentes adiante transcritos: 

“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE. PREFEITA E VICE-

PREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. 

TRANSPORTE DE ELEITORES. PROVAS. FRAGILIDADE. REEXAME. 

IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 

1. A decisão regional está rigorosamente em harmonia com a jurisprudência do 

Tribunal Superior Eleitoral quanto à necessidade de provas robustas e incontestes

para a caracterização do abuso do poder econômico e da captação ilícita de 

sufrágio. 

2. Alterar a conclusão da Corte Regional acerca da fragilidade e insuficiência das provas 

dos autos para demonstrar a efetiva prática dos referidos ilícitos demandaria o vedado 

reexame do acervo fático-probatório dos autos em sede extraordinária, a teor das Súmulas 

nos 7/STJ e 279/STF. 

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(AI 0000356-89/PI, Relator: Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJE de 18/03/2016, 

Página 58). (g.n.)

 

“ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. 

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. 

REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DO PODER 

POLÍTICO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS

DA GRAVIDADE DA PRÁTICA ABUSIVA DE MODO A MACULAR A DISPUTA 

ELEITORAL. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. 

1. O abuso de poder não pode estar ancorado em conjecturas e presunções (AgR-

REspe nº 258-20/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 2.9.2014), fazendo-se 

necessária, para sua configuração, a comprovação da gravidade das circunstâncias 

do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de modo a macular a lisura da 

disputa eleitoral, nos termos do art. 22, XVI, da LC nº 64/90 (AgR-REspe nº 349-15/TO, 



Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.3.2014 e REspe nº 130-68/RS, Rel. Min. Henrique 

Neves, DJe de 4.9.2013). 

2. O ajuizamento das ações eleitorais, e a aplicação das sanções nelas previstas, 

reclama prudência, sob pena de amesquinhar a higidez do processo democrático, 

máxime porque se pode perpetuar um indesejável cenário de insegurança jurídica. 

3. In casu, o Tribunal a quo entendeu configurado o abuso do poder político decorrente de 

confecção de revistas e placas pelo então Prefeito, para divulgação de atos de sua gestão, 

com o uso de slogan similar ao de campanha dos sucessores políticos. i) da leitura do 

aresto regional, percebo que o equacionamento da controvérsia não diz respeito ao 

reexame do complexo fático-probatório acostado aos autos (o que reclamaria a formação 

de nova convicção acerca dos fatos narrados), mas ao eventual reenquadramento jurídico 

dos fatos, providência que, aí sim, se coaduna com a cognição realizada nesta sede 

processual. ii) sopesando os fatos constantes do aresto regional, penso não estar 

comprovado no caso vertente o alegado abuso dos poderes econômico e político. 

4. Recurso especial a que se dá provimento, para afastar as sanções impostas aos 

Recorrentes na instância a quo. 

5. Por conseguinte, julgo procedente a Ação Cautelar nº 0601448-91 vinculada a estes 

autos, a fim de confirmar a liminar por mim deferida.”

(RESPE: 57035/SP, Relator: LUIZ FUX, DJE de 19/12/2016, p. 35-36). (g.n.)

 

“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM 

AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA. AUSÊNCIA DE 

GRAVIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE 

NA VIA ESPECIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA TSE Nº 24. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência deste Tribunal pressupõe a existência de provas robustas e 

incontestes para a configuração de tais ilícitos eleitorais, não podendo, bem por isso, 

encontrar-se a pretensão ancorada em frágeis ilações ou mesmo em presunções, 

nomeadamente em virtude da gravidade das sanções nele cominadas. Precedentes.

5. No caso sub examine, a conduta narrada somada aos demais fatos descritos no acórdão 

regional (e.g., distribuição de camisetas e possível captação ilícita de sufrágio) não se 

revestiram de gravidade suficiente para influenciar o resultado do prélio eleitoral.

6. In casu, a inversão do julgado quanto à inexistência de provas da prática de captação 

ilícita de sufrágio, de abuso de poder econômico e de prática de conduta vedada implicaria 

necessariamente nova incursão no conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a 



via estreita do apelo extremo eleitoral, ex vi dos Enunciados das Súmulas nº 24/TSE, 

279/STF e 7/STJ.

7. Agravo regimental desprovido.”

(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 42396/PA, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 

26.10.2017) (grifei)

 
Ante o exposto, voto pela improcedência do pedido. 

Rio de Janeiro, 14/12/2021
 

Desembargador ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME

 

 


