
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 99ª ZONA – SANTANA (BA) 
 
 
 

O Ministério Público Eleitoral, utilizando-se do Promotor Eleitoral subscritor desta 
peça, que poderá ser encontrado para intimações e notificações pessoais na Rua Monteiro 
Lobato, Fórum local, Santana (BA), lastreado nos arts. 127, caput, da Constituição Federal, 19 e 
seguintes da Lei Complementar nº 64/90, 41-A e 73, V, da Lei nº 9.504/97, vem, perante V. Exª, 
OFERECER REPRESENTAÇÃO (INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL) contra Hélio 
José de Oliveira, brasileiro, casado, professor, atual Prefeito de Canápolis, residente no Km 7 da 
Rodovia Canápolis-Santana, contra Nonato Pereira dos Santos, brasileiro, casado, motorista, 
residente na Rua Manoel Silva Pereira, 47, Canápolis (BA), contra  
Elias Francisco Lessa, brasileiro, casado, lavrador e vereador, residente na Rua Emílio Cândido 
de Oliveira, Canápolis (BA), e contra Tibério César Brandão Silva, brasileiro, casado, 
funcionário público municipal, residente na Rua Humberto Guedes, Canápolis (BA), todos eles 
candidatos pela Coligação “A Força que Une”, o primeiro a Prefeito, o segundo a Vice-Prefeito e 
os demais a Vereador, conforme os motivos que passa a expor: 

1 – Os representados, em evidente abuso de poder econômico e político, vêm 
oferecendo, prometendo e entregando a diversos eleitores de Canápolis dinheiro, materiais de 
construção, empregos públicos, em troca de votos, conforme demonstram as declarações, 
fotografias e fitas de vídeo anexas, provenientes de um trabalho de investigação realizado pelo 
Promotor de Justiça Eleitoral da 99ª Zona. 

2 – Numa atitude imoral e vergonhosa, os representados, por terem em seu poder a 
máquina administrativa - eis que um deles é o atual Prefeito do Município de Canápolis -, 
escancaradamente, praticam a conhecida “compra de votos”, também chamada “troca de favores 
políticos” – “toma lá, dá cá”, atitudes que ferem, na jugular, a garantia constitucional do voto 
livre. Trata-se de um verdadeiro retrocesso ao tempo dos coronéis que possuíam o dinheiro e o 
poder e controlavam seus redutos, na base do “voto de cabresto”. 

3 – Assusta-nos, que, em pleno ano 2.000, considerado a era da democracia, os 
candidatos ainda se sujeitem a atitudes típicas dos séculos passados, diante das quais o 
Ministério Público Eleitoral não poderia manter-se inerte, nem poderá o Poder Judiciário fechar 
os olhos para não enxergar a tão cristalina afronta às normas e aos princípios eleitorais, 
especialmente ao art. 41-A, recém-inserido na Lei nº 9.504/97. 

4 – Diversos eleitores de Canápolis, pessoas humildes e de pouca instrução, 
procuraram o Promotor de Justiça Eleitoral desta Zona para denunciar os fatos objetos dessa 
representação. Ao saber que o Ministério Público estava procedendo a uma investigação a 
respeito do abuso de poder econômico, uma das candidatas da Coligação “Forte é o Povo”, que 
já vinha colecionando material para propor uma ação similar, resolveu, nos termos do art. 20 da 
Lei Complementar nº 64/90, entregá-lo para suporte probatório deste processo. 

5 – O resultado da investigação intentada pelo Ministério Público demonstrou 
existirem cinco espécies de situação praticadas pelos representados, que serão a seguir 
minuciosamente detalhadas. 

DOS FATOS 
A - CASO ALDEMIR/IRINÉIA (oferecimento de dinheiro e de emprego público) 
6 – Conforme relatou Aldemir da Costa Nunes (prova A-1), no dia 2 de setembro 

deste ano, Hélio José de Oliveira, atual prefeito e candidato à reeleição, e Elias Francisco Lessa, 
vereador, estiveram na residência dele, tentando convencê-lo a apoiar os candidatos da coligação 
a que pertencem. Segundo disse o declarante, sua família sempre apoiou o candidato da 
oposição, Rubiê, tanto que as fotografias deste estavam coladas na parede de sua residência, até 



que foram retiradas à força pelos partidários de Hélio. Assim, não conseguindo convencer 
Aldemir e sua esposa Irinéia a apoiá-los espontaneamente, Hélio e Elias resolveram aproveitar-se 
da penúria em que aqueles vivem, oferecendo-lhes dinheiro em troca de seus votos. 

7 – Aldemir e Irinéia, sem titubear, repetiram, diante do Promotor de Justiça, o 
diálogo que o primeiro teve com Hélio. Este perguntou de quanto eles precisavam para arrumar a 
casa: “Se eu lhe der um dinheiro, você acompanha a gente?”. Em meio à miséria que o rodeia, 
Aldemir, meio alcoolizado, vislumbrando uma oportunidade de ter uma melhora de vida, aceitou 
a proposta, por R$400,00. Hélio resolveu “barganhar”, oferecendo a quantia em duas prestações: 
R$200,00 para o dia 10/09 e R$200,00 para o dia 20/09 (vide prova A-2, depoimento de Irinéia). 
Aldemir disse que queria tudo de uma vez, nem que fosse R$300,00, complementando que “não 
acreditava em conversa, sem ter a ordem escrita.”. Com isso, Hélio, preocupado em que sua 
caligrafia fosse reconhecida, pediu a Elias que fizesse a “ordem de pagamento”: “Dá a 
autorização para eles aí.” 

8 – Até então, Elias tivera participação secundária, apenas acompanhando a conversa 
e incentivando o casal. Nesse instante, iniciou-se seu comportamento ativo: Elias, consciente e 
deliberadamente, pediu a Irinéia um caderno e uma caneta, preencheu a ordem (prova A-5), 
entregou-a e disse: “No dia 10, vocês vão lá receber na Prefeitura. Agora, vocês estão firmes 
com a gente, não é? ”. 

9 – Irinéia mostrou-se perturbada com os acontecimentos, pois, apesar de ser pessoa 
humilde e de pouca instrução, teve plena noção de que aquilo estava errado. Tentando 
tranqüilizá-la, Hélio lhe disse que não ficasse assim, porque umas faxineiras da escola de 
Juazeiro tinham “abandonado” o emprego ele ia dar esse trabalho para ela receber R$53,00 por 
mês. 

10 – Após tantas promessas, os políticos e sua comitiva saíram da residência de 
Aldemir e Irinéia, acreditando em que haviam cumprido mais uma tarefa do dia, provavelmente 
por considerarem normal aproveitar-se da miséria alheia dos eleitores semi-alfabetizados, mais 
simples e mais suscetíveis de serem corrompidos. 

11- Caindo em si, diante do erro que cometeram ao vender seu voto e contribuir para 
a derrocada da democracia, Aldemir e Irinéia compareceram ao Gabinete do Ministério Público, 
onde prestaram, convictos e unânimes, as declarações constantes da prova “A”. 

12 – Também estavam presentes na residência de ambos, Sueli de Souza Nunes, irmã 
de Aldemir, e seu esposo, Josenilton de Jesus, que confirmaram a presença de Hélio e Elias, 
embora não tenham escutado todo o diálogo, nem as promessas. 

13 – Escancarado está o abuso do poder econômico, com a oferta de dinheiro, 
explicitada pela barganha, como se dois votos valessem apenas R$300,00 ou R$400,00, como se 
fossem mercadorias que pudessem ser adquiridas à vista com desconto ou em suaves prestações. 
Além dos testemunhos de Aldemir e Irinéia, existe a chamada “ordem de pagamento” escrita e 
assinada por Elias, no valor de R$300,00, para o dia 10/9/200 (prova A-5). 

14 – Há ainda o abuso do poder político, demonstrado pela oferta de emprego de 
faxineira numa escola do povoado. Realmente, é fato notório (confirmado pelas declarações de 
Olinda Rosa de Jesus e Maria Valmira Nunes da Silva, que trabalhavam no referido prédio) que 
muitos funcionários públicos de Canápolis têm deixado seus empregos porque o Prefeito deixou 
de pagar seus salários nessa época. Existia, portanto, aquela vaga e, ainda que não houvesse, 
seria fácil consegui-la, pois a maioria dos auxiliares de serviços gerais não são concursados – o 
Chefe do Poder Executivo emprega e desemprega quem e quando ele quiser, para pagar o 
“atraente” salário bruto (!)de R$57,61. 

B - CASO ANTÔNIO JORGE (entrega de materiais de construção) 
15 – Segundo declarou Antônio Jorge Farias (prova B), ele foi procurado por Nonato 

Pereira dos Santos (filho de Joaquim Biú), candidato a vice-prefeito pela Coligação “A Força 



que Une”, que lhe oferecera mil telhas, portas e janelas, em troca dos votos de sua família. Em 
11 de setembro de 2000, aquele candidato chegou, em um caminhão carregado com mil telhas, à 
casa de Antônio Jorge, acompanhado do filho do vereador Antônio Francisco de Queiroz, vulgo 
Antônio de Faustino (provavelmente Ademar Santos de Queiroz, conhecido como Mazinho), e 
de um dos filhos do vereador José Moreira Neto, vulgo Zeca de Graciano. Estes já foram 
arrancando as fotografias de Rubiê, o candidato da oposição e colando as do candidato Hélio, 
enquanto Nonato dizia: “Eu lhe dou essas mil telhas se você votar em nós.”. Nisso, Antônio 
respondeu: “Se você quiser me dar as telhas, eu recebo, mas voto no 14 [número do candidato da 
oposição].”. Então Nonato retrucou: “Negócio de 14, vota no 11 [legenda da Coligação dele] pra 
nós, que a gente te ajuda.”. Ocorreu o descarregamento das telhas, ao fim do qual Nonato disse: 
“Tá tudo certo? Você tá com nós?” e foram embora. 

16 – Todos esses fatos foram presenciados pela esposa de Antônio Jorge, Altamira 
Pereira da Silva, pelo seu concunhado, Antônio de Souza (vulgo Tõe de Adolfo) e pela sua 
cunhada, Etelvina Pereira de Souza (vulga Teva). Não foram, contudo, tomados os depoimentos 
destes por residirem em Goiás, para onde já tinham viajado quando Antônio Jorge dirigiu-se ao 
Gabinete do Promotor de Justiça. Caso o M. M. Juiz entenda relevantes as declarações deles, 
poderá utilizar-se da faculdade concedida pelo art. 22, VII, da Lei Complementar nº 64/90. 

17 – Os materiais de construção entregues na habitação de Antônio Jorge foram 
filmados e encontram-se em uma das fitas de vídeo anexas (prova B-2), na qual se vislumbra 
Antônio Jorge ao lado das telhas em frente à sua casa humilde. 

18 – Mostra-se evidente, mais uma vez, o abuso do poder econômico, pela entrega de 
bens materiais em troca de votos, numa confirmação do uso do “toma lá, dá cá”, em flagrante 
desrespeito ao art. 41-A da Lei nº 9.504/97. 

C - CASO JOSÉ FERNANDO (entrega de materiais de construção) 
19 – José Fernando Alves de Souza, ex-funcionário da Prefeitura de Canápolis na 

função de ajudante geral da caçamba, afirmou que, em certo dia do mês de agosto, Hélio 
solicitou ao motorista Eulário que fosse, juntamente com o declarante, Edmar e Francisco 
(também ajudantes) levar para a casa de um genro de Luza, na Vaca Morta (zona rural), uns 
tijolos que o Prefeito estava dando. Foram, então, as pessoas acima ao Salobro num local em que 
o Prefeito costumava comprar sempre, passaram na Baixa Grande, onde pegaram dez sacos de 
cal, e se dirigiram à casa mencionada. 

20 – Mostradas as fotografias em que constam materiais sendo despejados de uma 
caçamba verde (provas C), José Fernando se reconheceu como a pessoa de blusa e boné brancos. 
Identificou o rapaz de camiseta clara e boné azul como Lau (o motorista) e o de short vermelho e 
chapéu de palha como o genro de Luza, que foi “presenteado” com os tijolos, a quem, inclusive, 
o próprio José Fernando recomendou que não dissesse terem sido os materiais doados pelo 
Prefeito. Apontou, ainda, nas fotografias, a caçamba verde de propriedade da Prefeitura do 
Município de Canápolis, que foi utilizada naquele dia. 

21 – Tão claro quanto um dia ensolarado, ficou a barganha, dessa feita até se 
servindo de bens e dinheiro públicos, pois funcionários e veículos da Prefeitura foram utilizados 
para levar ao eleitor um “presentinho” de um candidato que está com a máquina administrativa 
em seu poder. Como negar essa escancarada demonstração de abuso de poder, se foi confessada 
por um dos funcionários que ajudaram a praticá-la a mando do Prefeito? Aliás, não há só o 
depoimento do servidor público; aí estão também fotografias da caçamba da Prefeitura 
descarregando materiais em frente à casa de um eleitor. Mais evidente, só se o próprio agente 
público bradasse sua intenção para quem quisesse ouvi-lo !!! 

D - CASO BELMIRA/MARIA VALMIRA/OLINDA (coação a funcionários 
públicos para manifestarem sua intenção de voto, sob pena de não receberem seus vencimentos) 

22 – Três auxiliares de serviços gerais contratadas pela Prefeitura Municipal 
dirigiram-se ao Gabinete do Promotor de Justiça Eleitoral para relatar a chantagem a que foram 



submetidas na Prefeitura Municipal de Canápolis. Segundo declararam as três senhoras, elas não 
são casos isolados, pois vários outros têm passado por essa situação, no entanto preferem, por 
comodismo ou medo de represálias, calar-se. 

23 – Belmira dos Anjos Neto Neiva é zeladora da Prefeitura de Canápolis desde 
1983. Em meados de julho/2000, foi convidada pelo Prefeito Hélio a fazer campanha em seu 
favor na zona rural, por ser funcionária pública municipal. Diante da recusa de Belmira, ele lhe 
respondeu: “Se você não for, não irá servir para trabalhar comigo, não vai receber o salário. Nós 
não estamos cortando nem demitindo, mas não vamos pagar.” De fato, a partir daquele mês, ela  
não recebeu qualquer remuneração, apesar de continuar trabalhando diariamente (prova D-1). 

24 – Maria Valmira Nunes da Silva trabalhou como merendeira, pelo município 
canapolense, desde 1993. No final de julho/2000, dirigiu-se à Prefeitura para buscar seu 
pagamento, quando o Prefeito Hélio, mais uma vez, disse-lhe que ela só iria receber o salário se 
tirasse a fotografia de Rubiê (candidato da oposição) da parede de sua residência. Indignada, ela 
respondeu: “Eu não tiro a fotografia de Rubiê, prefiro perder.” Com isso, ele não lhe pagou o 
salário e ainda lhe disse: “Maria Valmira, você está suspensa.” A declarante, pessoa humilde e 
ignorante quanto aos seus direitos, limitou-se a ir para sua casa e não mais compareceu ao 
emprego, por ter entendido que o Prefeito a estava demitindo (prova D-2). 

25 – Olinda Rosa de Jesus foi contratada pela Prefeitura canapolense em março de 
2000 como zeladora. No final de julho/2000, estava na fila para receber seu salário na Prefeitura 
quando Tibério César Brandão Silva, candidato a vereador e responsável pelo pagamento dos 
funcionários, disse-lhe: “Não tem seu nome aqui na folha, mas, se você tirar os cartazes de Rubiê 
de sua casa, o dinheiro é na hora. Vai lá falar com Hélio.” Nervosa, a declarante retirou-se e 
resolveu não mais voltar ao emprego, porque não queria trabalhar sem receber (prova D-3). 

26 – Mais uma vez, vê-se a exploração da miséria alheia por meio do abuso de poder 
político. Como se os funcionários da Prefeitura fossem seus empregados particulares (ainda que 
o fossem, isso não seria permitido), o Prefeito tentou pressioná-los a  apoiá-lo, para fazerem-nos 
votar nele, sob pena de não receberem seus vencimentos. Não satisfeito em contratar as 
auxiliares de serviços gerais pela mixaria mensal de quase um terço do salário mínimo 
(R$57,61), entende de deixar de remunerá-las como punição por não fazerem campanha a seu 
favor ou por quererem manifestar seu apoio ao candidato da oposição. 

27 – Não podendo, nesse período, demitir diretamente funcionários, por ser vedada 
tal atitude pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, tentou o Chefe do Poder Executivo, como punição 
pela “desobediência delas em não acompanhá-lo”, forçá-las, com o não pagamento de seus 
salários, a deixarem suas funções, para caracterizar o abandono de emprego. 

28 – Belmira, por ser estável, não poderia ser demitida sem um prévio processo 
administrativo, razão pela qual o próprio representado lhe disse que não iria dispensá-la. Por sua 
vez, quanto a Maria Valmira, contratada irregularmente (sem concurso), não hesitou em lhe dizer 
que ela estava “suspensa”, num jogo de palavras que fez a servidora entender que havia perdido 
seu emprego. 

29 – Ressalte-se, contudo, a existência da figura jurídica despedida indireta, 
consistente em forçar o empregado a pedir demissão por absoluta impossibilidade de continuar 
realizando suas funções, como com o não pagamento injustificado de sua remuneração. 

30 – Bem verdade que as contratações de Maria Valmira e Olinda são nulas pela 
ausência de concurso público, questão cujo exame não cabe em sede de investigação judicial 
eleitoral. Fazemos, todavia, tal ressalva só para demonstrar a intenção de contratar-se 
irregularmente para que o servidor se sinta na obrigação de submeter-se aos caprichos do Chefe 
do Poder Executivo por estar constantemente ameaçado de perder o emprego. 

E - CASO FAZENDA MOSQUITÃO (uso de bem público para executar serviços 
particulares) 



31 – Continuando a distribuição de benesses, no final de julho de 2000, (dia 28, 
como registrado na fita de vídeo anexa), a pá mecânica da Prefeitura de Canápolis foi utilizada 
para terraplanagem e retirada de obstáculos na Fazenda Mosquitão de propriedade de Nilon de 
Armandino (Nilo de Plácido), ocasião em que estava sendo pilotada pelo motorista Genésio 
Ataíde Fagundes. O serviço executado ficou registrado pelas fotografias anexas (prova E). 

32 – Não há dúvida de que o veículo filmado pertence à Prefeitura (uma pá mecânica 
amarela em que se lê a identificação 45-C), não há como negar que a propriedade em que se dá o 
serviço é particular, pois a Prefeitura não está realizando qualquer obra nesse período. Ademais, 
caso se deseje ter convicção de onde fica o local, o responsável pela filmagem, Josenísio Corte 
Fagundes, poderá indicá-lo. 

F – DOS DIVERSOS INDÍCIOS 
33 – Há, também, na fita de vídeo, várias filmagens de materiais de construção 

entregues em frente a habitações humildes, bem como sendo despejados pela mesma caçamba 
verde presente nas fotografias da prova C, de propriedade da Prefeitura. Nunca se construiu tanto 
em Canápolis, nunca se reformou como nesse período eleitoral, numa mostra de que “algo de 
estranho” está acontecendo. Areia, cimento, madeira, telhas, tijolos, tanto material de construção 
pode ser encontrado em frente a habitações miseráveis, onde os humildes moradores, 
deslumbrados com as doações recebidas, sentem-se na obrigação de retribuir o favor com seu 
voto. 

DO DIREITO 
34 – Diversos dispositivos legais condenam as condutas acima descritas, a começar 

da própria Constituição Federal, em seu art. 14, § 9º: 

“ Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o 
exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade 
e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.” 

35 – A referida Lei Complementar já existe: é a nº 64/90, que regula a representação 
pela investigação judicial eleitoral nos arts. 19 e seguintes, dentre os quais vale destacar os 
seguintes: 

“Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do 
poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas 
mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor Geral e 
Corregedores Regionais Eleitorais.” 

“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, 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 3 (três) anos 
subseqüentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro do 



candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico e pelo 
desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos autos ao 
Ministério Público Eleitoral, para instauração do processo disciplinar, se for o caso, 
e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a espécie 
comportar;” 

“Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e 
processar a representação prevista nesta Lei Complementar, exercendo todas as 
funções atribuídas ao Corregedor Geral ou Regional, constantes dos incisos I a XV 
do art. 22 desta Lei Complementar, cabendo ao representante do Ministério Público 
Eleitoral em função na Zona Eleitoral as atribuições deferidas ao Procurador Geral 
e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas nesta Lei 
Complementar.” 

36 – Trata, também, da matéria a Lei nº 9.504/97: 

“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de 
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao 
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer 
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até 
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil UFIR, e 
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.” 

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 
pleitos eleitorais: 
(...) 

V – nomear, contratar ou de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, 
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o 
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor 
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse 
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: 
(...) 

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da 
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de 
cinco a cem mil UFIR. 
(...) 

§ 8º Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas 
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.” 

DO ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS 

37 – Cabe agora definir em que dispositivos estão tipificadas as atitudes de cada um 
dos representados, para melhor possibilitar a defesa e o julgamento. 

38 – Nos casos A-1 e A-2 (oferecimento de dinheiro e emprego público a Aldeir e 
Irinéia), C (entrega de material de construção relatada por José Fernando), D-1 e D-2 (coação a 
Belmira e Maria Valmira para manifestarem intenção de voto, sob pena de não receberem 
vencimentos) e E (empréstimo da pá mecânica pública para realização de benfeitorias na 
Fazenda Mosquitão, terreno particular), Hélio José de Oliveira teve participação ativa na prática 
das condutas previstas no art. 19 da Lei Complementar nº 64/90 (abuso do poder econômico e 
político), bem como no 41-A (captação de sufrágio) e no 73, V, da Lei nº 9.504/97. Por sua vez, 
no caso C (entrega de material de construção a Antônio Jorge pelo candidato a Vice-Prefeito 



Nonato Pereira dos Santos) e no D-3 (coação a Olinda para manifestar sua intenção de voto sob 
pena de não receber seus vencimentos, praticada pelo candidato a vereador Tibério César 
Brandão Silva), o primeiro representado foi beneficiado direto, motivo pelo qual também lhe 
devem ser aplicadas as sanções pertinentes, nos termos do art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97, bem 
como pela jurisprudência do TSE, da qual é exemplo o acórdão nº 1.136/98, de cuja ementa 
retiramos o trecho abaixo: 

Abuso de poder econômico. 
Sendo a normalidade do pleito o valor a ser resguardado, a cassação do registro 
poderá ocorrer, ainda que, para a ilicitude, não concorra o candidato. Necessidade, 
em tal hipótese, da demonstração de que fortemente provável haja a prática abusiva 
distorcido a manifestação popular, com reflexo no resultado das eleições. 
Imputável ao próprio candidato o procedimento ilícito, além da cassação do 
registro, resultará a inelegibilidade. Em tal caso, bastará a potencialidade de ser 
afastada a normalidade das eleições, não se exigindo fique evidenciado o forte 
vínculo da probabilidade que se faz mister quando a prática é de responsabilidade 
de terceiro. (...) 

39 – A propósito, só para confirmar que as atitudes praticadas constituem-se em 
verdadeiro abuso de poder econômico e político, transcrevemos a lição do festejado magistrado 
eleitoral Adriano Soares da Costa (in “Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral”, 
Ed. Del Rey, 1998, págs. 275 e 276): 

“Assim, pode o partido político obter recursos, quer públicos (fundo partidário) 
quer privados, com a finalidade de divulgar suas idéias, a plataforma política de 
seus candidatos; porém, não poderão, esses e aqueles, utilizar tais recursos – ou 
outros, auferidos ilegalmente – no sentido de comprar votos, ou adquirir a 
preferência do eleitorado explorando sua miséria, fome e falta de instrução. Se isso 
ocorrer, como distribuição de alimentos, dentaduras, sapatos, telhados, tijolo, e 
mais o que o engenho humano possa criar a fim de obter votos, haverá evidente 
abuso de poder econômico, punível com a inelegibilidade dos que o praticaram e 
seus beneficiários. 
Abuso do poder político é o uso indevido de cargo ou função pública com a 
finalidade de obter votos para determinado candidato. Sua gravidade consiste na 
utilização do munus público para influenciar o eleitorado, com desvio de 
finalidade.” (grifos nossos) 

40 – Por sua vez, Nonato Pereira dos Santos participou ativamente no caso B 
(doação de material de construção a Antônio Jorge), tendo sido, inclusive, o responsável pela 
entrega pessoal na casa do eleitor, portanto incidiu na previsão do art. 19 da Lei Complementar 
nº 64/90 (abuso do poder econômico), bem como no 41-A da Lei nº 9.504/97 (captação de 
sufrágio). Nos demais casos, por via indireta, haverá também de ser cassado seu registro, caso se 
comprove que aquelas atitudes influenciaram o resultado do pleito, pois é beneficiário como 
candidato a Vice-Prefeito pela Coligação “A Força que Une”. 

41 – Elias Francisco Lessa agiu como co-autor no caso A-1 (oferecimento de 
dinheiro a Aldemir), pois foi o responsável pela lavratura da “ordem de autorização” para o 
recebimento dos R$ 300,00, como ficará comprovado pela perícia grafológica e pelos testemunhos 
de Aldemir e Irinéia, inserindo-se, assim, no art. 19 da Lei Complementar nº 64/90 (abuso do 
poder econômico), e no 41-A da Lei nº 9.504/97 (captação de sufrágio). 

42 – Tibério César Brandão Silva foi o responsável pela conduta descrita no caso C-
3, tendo, inclusive, tentado obrigar Olinda a manifestar sua intenção de voto e realizar campanha 
eleitoral (por meio de fixação de cartazes da Coligação “A Força que Une”), enquadrando-se no 
art. 19 da Lei Complementar nº 64/90 (abuso do poder político demonstrado pelo art. 11 da Lei nº 
8.429/92, quanto ao desrespeito aos princípios da imparcialidade e uso do cargo com fins 



espúrios), bem como no 41-A da Lei nº 9.504/97 (captação de sufrágio pela promessa de 
pagamento em troca de voto). 

DOS PEDIDOS 
Por tais razões, o Ministério Público Eleitoral requer: 
a) a notificação pessoal dos reclamados para, em cinco dias, apresentarem contestação; 
b) a apreciação de todas as espécies de prova, especialmente: 

# a documental, constante das nove fotografias, uma fita de vídeo (duas cópias) e nove termos de 
declaração acostados a esta inicial; 
# a pericial, relativa ao exame grafológico na nota cuja lavratura se atribui a Elias Francisco 
Lessa, caso este negue sua autoria; 
# o depoimento dos próprios representados; 
# a testemunhal, quanto às declarações em juízo de: 

 ALDEMIR DA COSTA NUNES, brasileiro, casado, lavrador, residente na Faz. Juazeiro, 
Canápolis (BA); 

 IRINÉIA JESUS SILVA NUNES, brasileira, casada, lavradora, residente na Faz. Juazeiro, 
Canápolis (BA); 

 ANTÔNIO JORGE PEREIRA FARIAS, brasileiro, casado, lavrador, residente na Faz. Água 
Branca, Canápolis (BA); 

 JOSÉ FERNANDO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, lavrador, residente na Rua Alto 
Formoso, Canápolis (BA); 

 BELMIRA DOS ANJOS NETO NEIVA, brasileira, casada, funcionária pública municipal, 
residente na Rua João Oliveira Fagundes, 54, Canápolis (BA); 

 OLINDA ROSA DE JESUS, brasileira, casada, do lar, residente na Faz. Juazeiro, Canápolis 
(BA); 

c)  a procedência dos seguintes pedidos principais: 
c.1. quanto ao candidato Hélio José de Oliveira: 
 a cassação do seu registro pelo abuso de poder econômico e político em seu 

próprio benefício praticado por ele e pelos outros representados, visto que o 
foram com sua anuência, com base no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 
64/90, bem como no art. 41-A da Lei nº 9.504/97; 

 a decretação de sua inelegibilidade para essa eleição bem como para as que se 
realizarem nos três anos subseqüentes; 

 a cominação das multas dos arts. 41-A e 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97; 
c.2. quanto ao candidato Nonato Pereira dos Santos: 

 a cassação do seu registro pelo abuso de poder econômico e político em seu 
próprio benefício praticado por ele, com base no art. 22, XIV, da Lei 
Complementar nº 64/90, bem como no art. 41-A da Lei nº 9.504/97; 

 a decretação de sua inelegibilidade para essa eleição bem como para as que se 
realizarem nos três anos subseqüentes; 

 a cominação da multa do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; 
c.3. quanto ao candidato Elias Francisco Lessa: 
♦ a cassação do seu registro pelo abuso de poder econômico e político em benefício 

de si próprio e dos candidatos à eleição majoritária praticado por ele, com base 



no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, bem como no art. 41-A da Lei nº 
9.504/97; 

♦ a decretação de sua inelegibilidade para essa eleição bem como para as que se 
realizarem nos três anos subseqüentes; 

♦ a cominação da multa do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; 

c.4. quanto ao candidato Tibério César Brandão Silva: 
• a cassação do seu registro pelo abuso de poder econômico e político em benefício 

dos candidatos à eleição majoritária praticado por ele, com base no art. 22, XIV, 
da Lei Complementar nº 64/90, bem como no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 

• a decretação de sua inelegibilidade para essa eleição bem como para as que se 
realizarem nos três anos subseqüentes; 

• a cominação das multas dos arts. 41-A e 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97. 
Dá-se à causa o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
Nesses termos, aguarda deferimento. 
Santana, 20 de setembro de 2000. 

 
                   Millen Castro Medeiros de Moura 
                   Promotor de Justiça Eleitoral 
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