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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DA 61.ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO  
GRANDE DO NORTE.

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  sua  representante  em 
exercício perante esta Zona Eleitoral, ao final assinada, no regular exercício das atribuições 
previstas na Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e Lei 
Ordinária n.º 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), vem à presença de V. 
Exa., respeitosamente, com fundamento nos arts. 41-A e 96 da Lei n.º 9.504/97, ajuizar 

REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO

contra 

Acácio Emanuel de Oliveira Barbosa, brasileiro, casado, servidor público 
estadual e vereador eleito do Município de Pedro Velho no pleito de 2012, 
nascido em 23/12/1985, natural de Canguaretama/RN, residente na Rua 
12 de Outubro, 200, Pedro Velho/RN;

1) DOS FATOS

No dia  27  de  setembro  de  2012,  por  volta  de  meio-dia,  com vistas  a 
detectar  a  veracidade  de  denúncia  telefônica  que  noticiava  “distribuição  de  bens”  pelo 
candidato a vereador, Acácio Emanuel de Oliveira Barbosa, ocorrida naquele instante, no 
Conjunto Portelinha, nesta cidade, esta Promotora Eleitoral compareceu ao local, onde se 
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deparou com vários documentos suspeitos que estavam no carro e no bolso do candidato e 
que foram exibidos por ele próprio na ocasião, após solicitação.

Os documentos  exibidos  pelo  candidato,  à primeira  vista,  evidenciavam 
fortes indícios de compra de votos realizada durante a sua campanha, uma vez que, dentre 
eles, havia exames médicos de pessoas variadas, cartão do SUS, além de um caderno de 
anotações registrando valores pagos a diversos cidadãos (havendo referência, em alguns 
casos, aos bens doados a cada um, tais como próteses, carteira de motorista, motor, porta, 
pagamento de exames médicos diversos, etc).

O  então  candidato,  após  solicitação  desta  subscritora,  concordou  em 
entregar a citada documentação para análise mais criteriosa na sede da Promotoria, que 
seria feita em sua presença.

Embora  tenha  seguido  para  a  Promotoria,  em  seu  próprio  carro,  o 
demandado, ao chegar nas imediações, desistiu de ficar e foi embora, deixando para trás os 
aludidos documentos e aumentando ainda mais a suspeita sobre o conteúdo dos mesmos.

A documentação (cuja cópia consta dos autos- f. 08/36) permaneceu na 
sede do Ministério Público,  até que, finalmente, no dia 11.12.2012 (após as eleições),  o 
demandado resolveu vir buscá-la pessoalmente, alegando que precisava dela para realizar 
a  “prestação  de  contas”  de  sua  campanha.  Na  oportunidade,  o  demandado  prestou 
esclarecimentos  sobre a  documentação,  porém suas declarações apenas reforçaram os 
indícios (já existentes) de que ele havia comprado votos, desenfreadamente, durante sua 
campanha em Pedro Velho.

Observe-se  que  algumas  das  pessoas  que  constavam  do  caderno  de 
anotações do representado (e que puderam ser identificadas e localizadas pelo Ministério 
Público) foram ouvidas, mas, como era de se esperar, a maioria negou que tenha vendido o 
seu voto ao demandado.

Todavia, alguns dos eleitores inquiridos decidiram contar a verdade. Dentre 
eles estão Gerson Ferreira da Silva e Sandra Maria Bernardo Paixão da Silva (f. 99 e 100), 
casal  que  foi  beneficiado  com  quatro  portas,  doadas  pelo  representado,  durante  a 
campanha, com o fim inegável de obter o voto daquela família:

“que o candidato Acácio lhe deu quatro portas; que o candidato 
passou e o declarante falou com ele (Acácio);  que Acácio, nesse 
dia, estava com o carro de som fazendo campanha; que Acácio 
estava numa carreata; que o declarante chamou Acácio e disse a 
ele  que  estava  precisando  das  portas;  que  Acácio  disse  que 
dava;  que Acácio não pediu voto ao declarante;  que antes desse 
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dia só conhecia Acácio de vista; que Acácio, antes desse dia, 
não tinha lhe dado nada nem o declarante tinha pedido; que a 
compra foi feita no dia 17.07.2012 (...) que Eduardo foi quem levou 
as portas no carro dele até a sua casa;  que o pai  de Eduardo é 
vizinho do pai de Acácio; que Eduardo estava com Acácio no dia da 
carreata (...)” Gerson Ferreira da Silva (f. 99)

“(...) que perguntada se ganhou alguma coisa para votar em Acácio, 
diz  que  não,  mas  seu  marido  Gerson  sim;  que  Gerson  ganhou 
quatro  portas (...)  que  a  declarante  e  seu  marido  não  tem 
amizade  com  Acácio  e  só  foram  conhecer  ele  agora  na 
campanha eleitoral,  pois Acácio andava de casa em casa  (...)” 
Sandra Maria Bernardo Paixão da Silva (f. 100)

Resta claro dos depoimentos acima que o candidato representado doou as 
portas com a finalidade específica de obter o voto de Gerson e de sua família, pois o fez em 
plena  campanha  eleitoral  e  mesmo  sem  ter  qualquer  proximidade  ou  amizade  com  o 
beneficiário.

Outro beneficiário confesso da captação de sufrágio é João Pedro de Lima, 
conhecido por “Dão da Batata” (f. 37). Ao ser entrevistado em sua própria residência (no 
Sítio Boca), ele confirmou que o então candidato Acácio  entregou a ele a  quantia de R$ 
140,00 (cento e quarenta reais) para a realização de um ecocardiograma, havendo indícios 
suficientes, pelas circunstâncias narradas, de que a doação foi feita pelo representado com 
o fim específico de obter o voto do eleitor.

Observe-se  que  o  próprio  eleitor  admitiu  que  abordou  o  demandado, 
quando este estava passando perto de sua casa, e lhe falou que estava precisando de um 
“eco”. O demandado (que já tinha passado, numa outra oportunidade, na casa do citado 
eleitor, pedindo voto) respondeu que não tinha dinheiro naquela hora, mas que “ia dar a 
força dele”, dizendo, ainda, que Dão da Batata passasse na sua casa para pegar a quantia. 
O aludido eleitor afirmou que “bateu” o eco no mesmo dia, após pegar o dinheiro na casa do 
candidato Acácio (dia 30.08.2012, em Goianinha), exibindo, inclusive, o exame realizado (v. 
fotografias de f. 38/39).

Com efeito,  no  aludido  caderno  de  anotações  que  estava  no  bolso  do 
representado,  percebe-se  a  seguinte  inscrição:  “ECO-  BOCA-  DÃO DA BATATA-  150”, 
constando,  ainda,  um  “OK”  ao  lado  da  anotação  (indicando,  no  caso,  que  o  dinheiro 
prometido já havia sido pago ao eleitor).

Ressalte-se que o citado caderno de anotações (que estava no bolso do 
demandado,  no  momento  em  que  este  fazia  visitas  de  casa  em  casa  no  Conjunto 
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Portelinha) é uma das provas mais eloquentes da compra de votos realizada por ele, neste 
Município,  revelando  a  dimensão  da  potencialidade  lesiva  de  sua  conduta,  que  atingiu 
inúmeros eleitores residentes nos mais variados recantos de Pedro Velho (Sítio Reta, Rua 
do Toco,  Sítio Boca, Carnaúba,  Cuité, Cuité dos Crentes,  Nova Descoberta,  Porteira de 
Cima, Mucuri, etc) (f. 08/17).

O  modo  como  estão  dispostas  as  anotações  no  referido  caderno  (em 
algumas partes dividido em capítulos) não deixa dúvidas de que ele servia para registrar a 
intensa captação de sufrágio em prol do candidato, para que ele mesmo não perdesse o 
controle dos “gastos” de sua campanha referentes à distribuição de benesses aos eleitores.

E as benesses eram as mais diversas possíveis. 

No  capítulo  intitulado  “saúde”,  constam,  dentre  as  benesses,  “RNM da 
coluna”,  “neuro”, “prótese”,  “medicamento” e “vista”,  sendo que, ao lado de cada doação 
consta  também  o  nome  do  eleitor  agraciado  e  um  “OK”  em  vários  deles  (indicando, 
possivelmente, que a doação já havia sido efetuada).

Há também um capítulo denominado “carteira” (CNH), onde consta uma 
lista com nomes de pessoas beneficiárias e seus respectivos endereços.

Registre-se que a maior parte das anotações indica o nome das pessoas e, 
bem ao lado, um número (relativo possivelmente ao número de votos garimpados naquela 
família), além de um valor em dinheiro (exemplo: João Batista   5    100).

Perguntado sobre o conteúdo do precitado caderno, na ocasião em que 
veio buscá-lo na Promotoria, o representado disse o seguinte:

“  (...)  com relação  ao  caderno  de  anotações  que  estava  em seu 
bolso, diz que era de sua família; que tem o nome de seu filho, Cauã, 
na capa do caderno; que perguntado sobre o conteúdo do caderno, 
acha  que  eram  despesas  do  sítio  de  seu  pai,  não  sabendo 
exatamente  o  que  tinha  anotado;  que  o  sítio  de  seu  pai  fica  em 
Porteiras,  nesta cidade;  que acha que ele  próprio,  declarante,  fez 
algumas anotações no caderno e outras foi sua mãe; que não sabe 
quantos empregados seu pai tem no sítio;  que não sabe se havia 
pagamentos anotados no caderno; que era seu pai quem pedia para 
ele (declarante) anotar; que fora o declarante e sua mãe, não lembra 
de  outras  pessoas  que  fizessem  anotações  no  caderno;  que 
perguntado  porque  estava  levando  no  seu  bolso  o  caderno, 
disse que não lembra exatamente,  achando que sua mãe lhe 
pediu para anotar alguma coisa; que não lembra o conteúdo do 

_______________4________________



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 61.ª ZONA

_____________________________________________________________________

caderno;  que  era  alguma coisa  relacionada  à  propriedade do 
sítio do seu pai; que não andava sempre com esse caderno;  que 
perguntado se conhece Dão da Batata,  diz que já ouviu falar; 
que  acha  que  passou  na  casa  dele  fazendo  campanha;  que 
perguntado se fez algum favor a ele nessa época de campanha, 
diz que tem certeza que não; que Dão da Batata não lhe pediu 
nada; que nunca deu nada a pessoas que lhe pediram favores 
durante a campanha, pois tem feito uma política séria;  que no 
sítio  de  seu  pai  não  se  costumava  dar  dentaduras  ou  pagar 
exames  para  as  pessoas;  que  as  anotações  do  caderno  são 
antigas, mas não lembra de quando são; que reitera que pegou 
o caderno naquele dia, mas não lembra para que foi.”

Não é preciso fazer muito esforço para perceber que as declarações do 
demandado são  bastante  inverossímeis.  É  óbvio  que  ele  conhecia  bem o conteúdo  do 
caderno, tanto que o levava em seu próprio bolso enquanto fazia campanha de casa em 
casa. Ademais, está claro que o caderno não continha anotações de família, tampouco do 
sítio de seu pai (os lugares referidos no caderno são muitos, e não referentes a um só sítio e 
o próprio demandado disse que o pai não costumava dar dentaduras nem pagar exames 
para o povo). Também é bastante improvável que o demandado tenha utilizado o caderno 
para fazer algumas anotações “a pedido da mãe” e que sequer se lembre o que ele havia 
anotado lá. Aliás, ele disse que havia pegado o caderno naquele mesmo dia (27.09.2012), 
“mas não lembrava para que foi”, sugerindo, assim, que sofria de um severo problema de 
memória. 

Está patente que o demandado se escudou nesse suposto esquecimento 
para não falar nada que o complicasse ainda mais a respeito do caderno que, em verdade, 
espelhava boa parte da “contabilidade” de sua campanha.

Mas não é só isso. Também intriga o fato de vários exames médicos de 
pessoas diversas (incluindo um cartão do SUS pertencente a José André Sobrinho) terem 
sido encontrados com o representado no carro utilizado em sua campanha.

Destaquem-se,  primeiramente,  os exames de Iranir  Bernardino da Silva 
Almeida,  que estavam todos reunidos numa pasta verde-escura com o nome “Iranir”  na 
capa.

No dia 28.09.2012, esta subscritora seguiu para o Sítio Estrada Nova, onde 
morava a referida eleitora que, no início da conversa, aparentou já saber perfeitamente qual 
o assunto que seria tratado ali.  Ela declarou que seu esposo Luciano havia esquecido a 
pasta  com os  exames  dela  dentro  do  carro  do  demandado  justamente  no  dia  anterior 
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(27.09.2012), quando pegou uma carona com o então candidato Acácio para buscar a chave 
da EMATER na casa deste.

Explicação parecida e nada convincente foi dada por Luciano, esposo de 
Iranir, quando ouvido na Promotoria de Justiça:

“que perguntado sobre uma pasta com documentos médicos de sua 
esposa  que  estava  no  carro  de  Acácio,  explicou  que  houve  um 
evento de cooperativismo no Centro Pastoral (por trás da Igreja) e foi 
apanhar umas cadeiras lá para devolver a uma escola da Reta, a 
pedido de Elaíne (da EMATER e esposa de Acácio), pois faz frete; 
que nesse dia saiu de casa umas 6h da manhã; que saiu na sua 
caminhonete até o Centro Pastoral; que chegando, estacionou lá e 
viu que o Centro estava fechado; que Elaíne sabia que o declarante 
ia pegar as cadeiras; que desceu da caminhonete e tirou a pasta e 
o celular, porque o carro não estava fechando bem; que chegou 
no Centro umas 6h20min; que desceu do carro e foi a pé em 
direção à Secretaria de Saúde para tentar marcar a cirurgia da 
sua  mulher;  que  foi  a  pé,  pois  é  pertinho;  que  no  caminho 
encontrou por acaso com Acácio, que vinha de carro (fiat uno); 
que acha que Acácio estava vindo do posto de gasolina; que 
quando  o  declarante  viu  Acácio  disse  que  queria  falar  com 
Elaíne para pegar a chave; que Acácio o convidou para ir com 
ele no carro até a casa dele (Acácio);  que quando chegou na 
casa de Acácio ficou lá conversando bastante, depois pegou a 
chave e acabou esquecendo a pasta; que deixou a pasta dentro 
do carro de Acácio; que não deixou o celular, pois tinha colocado 
no bolso; que pegou a chave e saiu a pé; (...) que deixou a pasta no 
carro de Acácio no mesmo dia em que a Promotora a encontrou; 
que perguntado há quantos dias estava  com essa pasta para 
marcar  a  cirurgia  de  sua  mulher,  disse  que  ela  lhe  havia 
entregado a pasta naquele mesmo dia;(...)”

Observe-se que o depoimento de Luciano se choca frontalmente com as 
declarações de Elaíne (esposa do representado Acácio),  pois  cada um tem sua própria 
versão  para  o  “esquecimento”  da  pasta  com  os  exames  de  Iranir  no  veículo  do 
representado.

Surpreendentemente, a esposa do representado ainda asseverou que os 
documentos dos particulares que estavam no carro de seu marido foram “esquecidos” pelos 
próprios donos antes do dia 27.09.2012, no prédio da EMATER (onde Elaíne trabalha) e 
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foram parar no carro do demandado por um mero acaso (devido a outro “lapso”, desta vez, 
da declarante):

“que veio nesta Promotoria entregar a resposta ao ofício nº 337/2012 
e solicitar a documentação de particulares que estavam no carro (fiat 
uno) de Acácio (seu esposo),  veículo este que pertence à família, 
porém lhe foi dito por esta Promotora que os documentos já foram 
entregues aos respectivos donos; que os documentos estavam com 
ela (declarante) na EMATER; que relata que existe ainda uma outra 
parte de documentos na EMATER, esquecidos pelas pessoas;  que 
não lembra quem são os donos dos documentos que estavam 
no carro de Acácio; que os documentos estavam no carro de 
Acácio porque a declarante utilizou o carro para buscar os filhos 
na  escola  e  os  esqueceu  lá; que  não  havia  separado  os 
documentos  para  entregá-los  às  pessoas,  mas  apenas  para 
facilitar quando as pessoas chegassem na EMATER solicitando-
os;  que,  no  dia,  pegou  os  documentos  dos  particulares  por 
engano,  no meio de outras pastas (a de Luciano e mas duas 
relacionadas a projetos) e as esqueceu no carro de Acácio; (...) 
que Luciano havia esquecido a pasta na EMATER no dia em que 
ele foi pegar as cadeiras no Centro Pastoral para devolvê-las à 
escola;  que  a  pasta  continha  documentos  da  mulher  dele 
(Iranir), pois tinha o nome desta escrito do lado de fora da pasta; 
que  Luciano  esqueceu  a  pasta  da  esposa  na  EMATER  numa 
quinta-feira  pela  manhã,  quando  foi  buscar  as  cadeiras  no 
Centro Pastoral; que ele esqueceu a pasta em cima do birô da 
EMATER; que a chave do Centro Pastoral estava com Seu Hélio 
na EMATER; que acha que foi por volta de 9h ou 10h da manhã 
que Luciano esqueceu a pasta na EMATER, no momento em que 
foi buscar a chave; que Luciano tinha ido mais cedo na casa da 
declarante nesse dia, mas a chave do Centro estava com Seu 
Hélio  (funcionário  da  Prefeitura)  na  EMATER  e,  então,  a 
declarante pediu a Luciano que lhe aguardasse na EMATER para 
receber o pagamento do serviço e também para pegar a chave; 
(...) 

Constata-se, pois, que as inverdades nos aludidos depoimentos são tantas 
que os declarantes se perdem e simplesmente não conseguem se cingir a uma só versão, 
vindo cada um a prestar  um depoimento mais contraditório  que o outro.  Afinal,  Luciano 
“esqueceu” a pasta de Iranir  dentro do carro do representado ou na EMATER? Luciano 
pegou a chave do Centro Pastoral na casa do representado ou na EMATER?
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No tocante ao cartão do SUS do eleitor  José André Sobrinho e alguns 
exames dele, que também estavam no carro do demandado, as declarações também são 
bastante inconsistentes.

José Sobrinho, após intimado, já chegou na Promotoria sabendo que iria 
ser perguntado sobre o documento. Disse que o esqueceu no carro do demandado, que 
mora  perto  dele  e  que  esse  “esquecimento”  se  deu  há  cerca  de  1  (um)  ano  atrás 
(outubro/novembro de 2011), quando pegou uma carona, uma única vez, com o demandado 
até o Laboratório DNA para fazer um exame de próstata.

O referido eleitor disse que o resultado do exame, que foi fazer de carona 
com Acácio,  não saiu no mesmo dia. Diante disso,  perguntou-se a ele, então, o que os 
resultados de vários exames dele estavam fazendo no carro de Acácio (inclusive, um de 
janeiro de 2012, meses depois daquela carona) e ele não soube responder. Intriga também 
o fato de o eleitor só ter sentido falta do seu cartão do SUS um ano depois de “esquecê-lo” 
no carro do demandado. Observe-se que, perguntado novamente, sobre o dia em que sentiu 
falta do cartão, ele respondeu que foi quando “recebeu a intimação da Promotoria”. Outra 
estranheza: José Sobrinho disse que tirou uma cópia de seu cartão do SUS no mesmo dia 
em que “esqueceu” o original no carro de Acácio. Disse, ademais, que Acácio só tinha lhe 
avisado  sobre  o  cartão  “esquecido”,  e  nada  falou  sobre  os  exames  dele  que  também 
estavam inexplicavelmente em seu carro.

Não se compreende, ainda, porque o representado não devolveu o cartão 
a José Sobrinho e nem porque este não foi buscá-lo na casa do demandado, que ficava 
próxima  à  sua.  O declarante,  contudo,  demonstrou  bastante  interesse em pegar  o  seu 
cartão do SUS de volta na Promotoria, porém passou cerca de um ano sem se importar com 
o mesmo...

Note-se que as declarações de José André Sobrinho também conflitam 
com as de Elaíne (esposa do representado): 

“(...) que José André esqueceu uns documentos no carro de Acácio; 
que a declarante viu e colocou esses documentos em uma dessas 
pastas (as mesmas que ela havia pego por engano na EMATER e 
esquecido dentro do carro);  que José André é uma pessoa muito 
próxima a sua família, como se fosse um tio de Acácio; que José 
André pegava várias caronas com Acácio, por isso não sabe o 
dia  em  que  ele  esqueceu  os  documentos;  que  acha  que  os 
documentos dele eram referentes a exames.”
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Bem  se  vê,  Excelência,  que  são  muitas  as  versões  envolvendo  a 
documentação de eleitores que estava na posse do demandado, tudo com vistas a defender 
o indefensável.

Com efeito, as provas colhidas demonstram que o candidato representado 
captou  inúmeros  votos,  de  maneira  ilícita,  durante  sua  campanha,  aproveitando-se  da 
hipossuficiência de grande parte da população de Pedro Velho.

Aliás,  frise-se  que  essa  captação  foi  tão  intensa  que  o  representado 
conseguiu  se  eleger  entre  os  vereadores  mais  votados  desta  cidade,  alcançando  501 
(quinhentos e um) de um total de 9.625 (nove mil seiscentos e vinte e cinco) votos válidos, o 
que o catapultou para o 4º lugar.

Esse  resultado  nas  urnas  evidencia  a  quebra  da  isonomia  entre  os 
candidatos  e  o  desequilíbrio  na  disputa  causado  pelo  demandado  através  da  compra 
desenfreada de votos.

Só o caderno de anotações que estava em seu bolso já é uma mostra do 
largo alcance de sua conduta. São inúmeros os eleitores ali registrados como beneficiários 
(de próteses, exames médicos, carteira de motorista, dinheiro, material de construção, etc), 
residentes nas mais diversas localidades de Pedro Velho. 

O número de eleitores comprados, contudo, deve ter alcançado quantidade 
ainda  bem  maior,  eis  que  o  citado  caderno  retratava  as  atividades  desenvolvidas  até 
27.09.2012, faltando ainda 10 (dez) dias para o pleito (e é cediço que, na reta final,  os 
candidatos compradores de votos intensificam ainda mais o derramamento de dinheiro).

Nesse ponto, vale destacar o depoimento de Gilmar Freire Cavalcante que, 
após as eleições, estava em um bar desta cidade e ouviu quando Eduardo (pessoa ligada a 
Acácio  e  seu  suposto  cabo  eleitoral)  disse  que  o  aludido  candidato  havia  gastado  R$ 
50.000,00 ou mais na sua campanha. No meio da conversa, Eduardo confirmou também 
que Acácio havia doado portas e o motor de uma moto a eleitores da Reta (f. 103). Parte 
dessa narrativa foi ouvida também por Salvino José Pereira, que também estava no bar 
naquele instante (f. 104).

2- DO DIREITO

As condutas ora descritas se enquadram no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, 
vazado nos seguintes termos:
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Art. 41-A Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui 
captação  de  sufrágio,  vedada  por  esta  Lei,  o  candidato  doar, 
oferecer, promoter, 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.

A captação de sufrágio trata-se de corrupção eleitoral  latu sensu, em que 
se vise colher votos através de ofertas ou promessas de recompensa, não sendo necessário 
que  o  eleitor  consiga  receber  a  vantagem ou  o  bem  ofertado  pelo  candidato.  Basta  a 
promessa para que o ilícito esteja configurado.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

Representação. Art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Candidato. Deputado 
estadual. 1. Se o feito versa sobre representação por captação ilícita 
de  sufrágio  em  face  de  candidato  que  concorreu  a  mandato  de 
deputado estadual,  cabível recurso ordinário a esta Corte Superior 
contra a decisão regional. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO TRE-
CE/SJU/COSEJ/SEJUL  11  2.  Para  a  configuração  do  ilícito 
previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 não se faz necessário o 
pedido  explícito  de  votos,  bastando  que,  a  partir  das 
circunstâncias do caso concreto, seja possível inferir o especial 
fim  de  agir,  no  que  tange  à  captação  do  voto.  3.  A  pacífica 
jurisprudência  desta Corte Superior  já assentou ser desnecessário 
aferir potencialidade nas hipóteses do art. 41-A da Lei das Eleições, 
porquanto essa norma busca proteger a vontade do eleitor. Recurso 
desprovido.  (TSE, Recurso Ordinário n.º 2.373,  de 8.10.2009,  Rel. 
Min. Arnaldo Versiani Leite Soares) 

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - CONFIGURAÇÃO - ARTIGO 
41-A DA LEI Nº 9.504/97. Verificado um dos núcleos do artigo 41-
A da Lei nº 9.504/97 - doar, oferecer, prometer ou entregar ao 
eleitor  bem  ou  vantagem  pessoal  de  qualquer  natureza  -  no 
período crítico compreendido do registro da candidatura até o 
dia da eleição, inclusive, presume-se o objetivo de obter voto, 
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sendo  desnecessária  a  prova  visando  a  demonstrar  tal 
resultado. Presume-se  o  que  normalmente  ocorre,  sendo 
excepcional  a  solidariedade  no  campo  econômico,  a  filantropria. 
(TSE, Recurso Especial Eleitoral n.º 25.146, de 7.3.2006, Rel. Min. 
Gilmar Ferreira Mendes)

No caso dos autos, além da farta prova documental (consubstanciada nos 
exames médicos,  cartão do SUS e caderno de anotações),  há também depoimentos de 
eleitores confirmando que, de fato, receberam benesses do representado em circunstâncias 
caracterizadoras  de captação  de sufrágio,  valendo  destacar  que,  pelo  menos,  uma das 
negociatas confessadas consta expressamente do caderno de anotações do candidato.

Registre-se,  outrossim,  que,  na  situação  em  apreço,  para  que  haja  a 
punição adequada e proporcional à gravidade da conduta, além das sanções de  multa e 
cassação do registro ou diploma, estipuladas para a captação ilícita do sufrágio, há que 
se aplicar também a sanção da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “j”, da LC 64/90, com 
redação dada pela LC 135/2010.

Os  efeitos  jurídicos  da  ação  de  captação  ilícita  de  sufrágio  foram 
profundamente modificados pela Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), uma vez 
que  este  diploma  alterou  significativamente  a  Lei  Complementar  64/90,  criando  novas 
hipóteses de inelegibilidade, acarretando em mudanças nos efeitos da sentença que julga 
procedente a ação fundada no artigo 41-A da Lei 9.504/97.

Com  efeito,  reza  o  artigo  1º,  inciso  I,  “j”,  da  LC  64/90,  com  redação 
conferida pela LC 135/2010, que:

Art. 1º. São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

[...]

j)  os que forem condenados, em decisão transitada em julgado 
ou  proferida  por  órgão  colegiado  da  Justiça  Eleitoral,  por 
corrupção eleitoral,  por captação ilícita de sufrágio,  por doação, 
captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta 
vedada  aos  agentes  públicos  em  campanhas  eleitorais  que 
impliquem  cassação  do  registro  ou  do  diploma,  pelo  prazo  de  8 
(oito) anos a contar da eleição 
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Dessa forma, a ação de captação ilícita de sufrágio passou a ter como 
efeito secundário a inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição em que os 
fatos se verificaram.

Assim,  é  descabido  exigir,  para  a  incidência  de  quaisquer  das  novas 
hipóteses trazidas pela Lei Complementar nº 135, a potencialidade de o fato gerador do 
impedimento influenciar o resultado da eleição, uma vez que não se está a proteger, nesse 
campo, a normalidade e a legitimidade do pleito.

De toda sorte, no caso em discussão, não é difícil concluir que a conduta 
do representado desequilibrou a normalidade e a legitimidade do pleito, eis que ele foi eleito 
entre os vereadores mais votados de Pedro Velho. 

Ademais, a cidade de Pedro Velho possui um reduzido eleitorado, de modo 
que  uma  compra  massificada  de  votos,  como  a  verificada  no  presente  caso,  tem 
inegavelmente o potencial para desequilibrar o resultado do pleito. 

Essa constatação torna ainda mais impositiva a aplicação da sanção de 
inelegibilidade ao representado.

No  tocante  à  legitimidade  das  provas  que  embasam  a  presente  ação, 
impõe ressaltar que os documentos obtidos pelo Ministério Público Eleitoral foram entregues 
voluntariamente pelo próprio representado, no momento da diligência in loco efetuada pela 
Promotora de Justiça.

O termo circunstanciado em anexo (f. 05/07) e o depoimento do próprio 
demandado deixam patente essa situação.

Nada  obstante,  ainda  que  a  defesa,  eventualmente,  venha  a  falar  em 
obtenção de provas a partir de “busca pessoal” (o que não houve, como sobredito), o fato é 
que essa denominada “busca” teria sido lastreada, de toda forma, em fundadas suspeitas, 
sobretudo  porque  o  representado  estava  realmente  no  local  apontado  pela  denúncia 
anônima e apresentava uma saliência no bolso de sua calça.

Tal situação, por óbvio, torna prescindível a expedição de mandado judicial 
de busca e apreensão.

A doutrina também corrobora esse entendimento. Veja-se o que Guilherme 
de  Souza  Nucci  leciona  a  respeito  do  termo  “fundada  suspeita”  que  autoriza  a  busca 
pessoal:
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É requisito  essencial  e  indispensável  para  a  realização  da  busca 
pessoal,  consistente  na  revista  do  indivíduo.  Suspeita  é  uma 
desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão 
pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e 
seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá 
valer-se,  unicamente,  de  sua  experiência  ou  pressentimento, 
necessitando, ainda, de algo mais palpável,  como a denúncia feita 
por  terceiro  de  que  a  pessoa  porta  o  instrumento  usado  para  o 
cometimento do delito,  bem como pode ele mesmo visualizar uma 
saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar 
de  um revólver.  Enfim,  torna-se  impossível  e  impróprio  enumerar 
todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua 
sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação 
ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de 
armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato 
delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa 
e fundamentadamente. (Código de Processo Penal Comentado. 4ª 
ed. São Paulo: RT, 2005, p. 493).  

No que se refere à licitude da busca pessoal,  vale, ainda, transcrever a 
seguinte jurisprudência:

AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL. 
INAPLICABILIDADE DA LEI  COMPLR Nº 135/2010.  PRELIMINAR 
DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL.  REJEIÇÃO.  BUSCA 
PESSOAL.  MANDADO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO. 
DESNECESSIDADE.  LICITUDE  DA  PROVA.DISTRIBUIÇÃO  DE 
COMBUSTÍVEL. ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS. ABUSO DE PODER 
ECONÔMICO.  COMPROVAÇÃO.  POTENCIALIDADE  DA 
CONDUTA.  INTERFERÊNCIA  NA  NORMALIDADE  E 
LEGITIMIDADE DO PLEITO. ELEIÇÕES EM ÂMBITO ESTADUAL. 
CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA.1351. Tratando-se de Ação de 
Investigação  Judicial  Eleitoral  proposta  com  fundamento  na  Lei 
Complementar  nº  64/90  e  relativa  ao  pleito  de  2010,  impõe-se 
reconhecer a inaplicabilidade das alterações implementadas pela LC 
nº 135/10,consoante decisão do Supremo Tribunal  Federal  (RE nº 
633.703/STF).  Precedente  do  TRE-TO:  AIJE  nº  2609-48.  2.  De 
acordo com o entendimento pacífico do colendo Tribunal  Superior 
Eleitoral, a AIJE que trata do abuso de poder econômico ou político 
pode ser proposta até a data da diplomação. Preliminar rejeitada. 3. 
Considera-se  lícita  a  prova  decorrente  de  busca  pessoal 
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efetivada em razão de fundada suspeita da prática de ilícito, não 
havendo,  nesse  caso,  necessidade  de  expedição  prévia  de 
mandado  de  busca  e  apreensão,  nos  termos  do  art.  244  do 
Código de Processo Penal.  Precedentes:  STJ:  HC 101.668/PE; 
TRF3:  ACR  00009107920064036181;  TRE-GO:  RE  6153. 4.  A 
ampla  distribuição  de  combustível  aos  eleitores  do  Município  de 
Uruaçu/GO,  relativa  a  pelo  menos  700  (setecentos)  veículos, 
evidencia a potencialidade da conduta para interferir no resultado do 
pleito, mesmo se tratando de cargo disputado em âmbito estadual. 5. 
Diante da aplicação da redação original do art. 22, inciso XIV, da LC 
64/90, que não previa a pena de cassação do diploma do candidato, 
e, ainda, por se tratar de decisão proferida após a diplomação dos 
eleitos,  impõe-se aincidência da sanção de inelegibilidade para as 
eleições a se realizarem nos 3 (três) anos subsequentes à eleição 
em que se verificou o  abuso de poder  econômico e proibição  de 
diplomação  no  aludido  prazo.  6.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL  ELEITORAL  QUE  SE  JULGA 
PROCEDENTE.64135Código  de  Processo  Penal  STJ:  HC 
101.668/PE22XIV64 (778946 GO , Relator: JOÃO WALDECK FELIX 
DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/08/2012, Data de Publicação: 
DJ - Diário de justiça, Tomo 167, Data 23/08/2012, Página 04)

Importa destacar, ainda no que tange ao assunto “busca”, a sua licitude 
quando  feita  em  veículo,  mesmo  que  sem  mandado  judicial.  Eis,  nesse  sentido, 
recentíssimo julgado do STJ:

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  BUSCA  EM  INTERIOR  DE 
VEÍCULO.  PRESCINDIBILIDADE  DE  MANDADO  JUDICIAL. 
Prescinde de mandado judicial a busca por objetos em interior 
de veículo de propriedade do investigado fundada no receio de 
que a pessoa esteja na posse de material que possa constituir 
corpo de delito, salvo nos casos em que o veículo é utilizado 
para  moradia,  como é  o  caso  de  cabines  de  caminhão,  barcos, 
trailers.  Isso porque,  nos termos do art.  244 do CPP,  a busca 
nessa  situação  equipara-se  à  busca  pessoal.  HC  216.437-DF, 
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/9/2012.

Feitas  essas  considerações,  não  é  demais  reiterar  que  o  próprio 
representado, após solicitação da representante do Ministério Público Eleitoral, concordou 
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em entregar, para análise, os documentos que estavam em seu carro e em seu bolso. Ele 
próprio disse, em depoimento, que não viu “nada demais” em entregá-los para exame na 
Promotoria de Justiça.

Anote-se, por fim, que de “apreensão” também não se trata, tanto que os 
documentos foram prontamente devolvidos ao demandado, tão logo ele se dispôs a pegá-
los na Promotoria. Da mesma forma, os documentos médicos dos particulares também lhes 
foram entregues, assim que compareceram ao Ministério Público.

3- DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral:

a) seja o representado notificado para, querendo, apresentar defesa no prazo legal;

b) seja julgado procedente o pedido, fixando-se multa no valor de 50 mil UFIR, além da cas-
sação do  registro ou  do  diploma do  representado,  na  forma  do  art.  41-A  da  Lei  nº 
9.504/97, bem como a declaração de sua inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos conta-
dos desta eleição, nos moldes do artigo 1º, inciso I, “j”, da LC 64/90.

Protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito permitidos, 
especialmente documental e testemunhal.

Aguarda deferimento.

Pedro Velho/RN, 19 de novembro de 2012.

DANIELLI CHRISTINE DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA
Promotora de Justiça Eleitoral

ROL DE TESTEMUNHAS/DECLARANTES:

1) João Pedro de Lima, vulgo “Dão da Batata”, qualificado à f. 37;
2) José André Sobrinho, qualificado à f. 72;
3) Gerson Ferreira da Silva, qualificado à f. 99;
4) Sandra Maria Bernardo Paixão da Silva, qualificado à f. 100;
5) Gilmar Freire Cavalcante, qualificado à f. 103.
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