
 

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

O Ministério Público Eleitoral, utilizando-se do Promotor de Justiça Eleitoral desta 
Zona, vem, respeitosamente, nos autos nº 68/2000, apresentar as ALEGAÇÕES FINAIS à 
REPRESENTAÇÃO (INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL) intentada contra Hélio José de 
Oliveira, Nonato Pereira dos Santos, Elias Francisco Lessa e Tibério César Brandão Silva, 
conforme passa a expor: 

1 – O Promotor de Justiça Eleitoral, tomando conhecimento, por meio de um 
trabalho de investigação, de que os representados, em evidente abuso de poder econômico e 
político, vinham, no pleito eleitoral passado, oferecendo, entregando e prometendo a diversos 
eleitores de Canápolis dinheiro, materiais de construção e empregos públicos, em troca de votos, 
ingressou com uma representação contra os réus acima. 

2 – Citados, os requeridos contestaram as alegações. Durante a instrução, ouviram-se 
as testemunhas arroladas pelo autor, que confirmaram os fatos expostos na inicial. Com exceção 
de Antônio Jorge Farias, cujo falso testemunho será apurado criminalmente, as testemunhas 
repetiram em juízo as informações a respeito dos fatos que presenciaram e relataram ao 
Ministério Público. Além disso, foram juntados à exordial uma fita de vídeo, um recibo, nove 
termos de declaração e nove fotografias com os respectivos negativos. Os representados 
limitaram-se a prestar depoimento, não produzindo quaisquer meios de prova em seu favor, à 
exceção de um requerimento de desincompatibilização do quarto suplicado. 

3 – Comprovou-se que Hélio José de Oliveira ofereceu dinheiro e prometeu um 
emprego público respectivamente a Aldemir da Costa Nunes e Irinéia de Jesus Silva Nunes, em 
troca de seus votos. Ele mesmo confessou que esteve na casa das testemunhas no período 
eleitoral, acompanhado do terceiro representado, e que este fizera uma ordem de pagamento a 
Aldemir, embora tenha negado que o objetivo da oferta dessa quantia tenha sido eleitoreiro (fl. 
82). Por sua vez, a primeira testemunha, enfática e convincentemente, afirmou (fl. 65): “Que o 
depoente aceitou os trezentos reais e Hélio pediu a Elias que este fizesse a ordem de pagamento 
dos trezentos reais; (...) Que a proposta feita por Hélio tinha por finalidade fazer com que o 
depoente votasse nele;”. Após, a segunda testemunha, confirmou tal acontecimento (fls. 68 e 
69): “Que a proposta do esposo da depoente (trezentos reais) foi aceita por Hélio; (...) Que 
Hélio ofereceu emprego de varredeira numa sala de aula na localidade de Juazeiro à depoente; 
(..) Que os R$ 300,00 eram dados (doação) e não emprestados;”. 

4 – Em sua contestação, Hélio José de Oliveira destacou que seriam conflitantes os 
depoimentos prestados diante do Promotor de Justiça, porque “ALDEMIR afirmou que o 
Representado perguntou quanto o declarante precisava para arrumar a casa e ofereceu R$ 
400,00” enquanto “IRINÉIA afirmou que foi o seu marido ALDEMIR que disse que precisava 
de R$ 400,00 para arrumar a casa”. Ora, onde está a contradição? O primeiro falou que lhe 
perguntaram algo e que lhe foi ofertada uma quantia; a segunda contou a resposta que o seu 
esposo teria dado. Não há necessidade de que os testemunhos sejam idênticos, para receberem 
crédito, mas que se confirmem quanto ao busílis da questão, o que ocorre no caso, quando ambos 
enfatizam que houve oferta de dinheiro por parte de um político que os visitava em campanha 
eleitoral. Até mesmo se não ocorresse o pedido expresso do voto em troca do dinheiro – mas 
houve, diga-se de passagem –, estaria implícita tal proposta, pois todos sabiam que Hélio e Elias 
eram candidatos e que estavam visitando as casas a fim de captar votos em seu favor. Qual, 
então, seria o objetivo da doação e da oferta de emprego? Caridade?! Aquele não era o momento 
apropriado para isso, mas para tentar aumentar o eleitorado. 

5 – Da mesma forma, demonstrou-se a participação de Elias Francisco Lessa no 
episódio da negociação dos votos de Aldemir e Irinéia. Ele mesmo admitiu ter escrito a ordem de 
pagamento para Aldemir, apesar de afirma ter sido como empréstimo (fl. 86), fato refutado pela 



 

segunda testemunha: “Que os R$ 300,00 eram dados (doação) e não emprestados;”. Realmente, 
nada leva a crer no depoimento do terceiro representado, pois, dada a penúria em que aqueles 
vivem, ninguém, em perfeita lucidez, emprestaria tão alta quantia a pessoas com quem tinha 
pouco conhecimento. Ademais, o documento de fl. 21 é uma autorização de pagamento e não um 
bilhete para a esposa – como ele disse – informando para que elaborasse uma nota promissória; 
mais se assemelha a uma ordem para entregar a quantia, e não para efetuar um empréstimo. 

6 – Escancarado mostrou-se o abuso do poder econômico, com a oferta de dinheiro, 
explicitada pela barganha, como se dois votos 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, bem como a confissão dos 
dois representados quanto à conversa acima relatada.  

7 – Houve também o abuso do poder político: a oferta de emprego de faxineira numa 
escola do povoado. Realmente, como confirmaram Olinda Rosa de Jesus e Maria Valmira Nunes 
da Silva, muitos funcionários públicos de Canápolis deixaram seus empregos porque não 
receberam seus salários nessa época. Poderia existir, portanto, aquela vaga e, ainda que não 
houvesse, seria fácil consegui-la, pois a maioria dos auxiliares de serviços gerais não eram 
concursados – o Chefe do Poder Executivo empregava e desempregava quem e quando ele 
quiser. 

8 – Também se verificou a farta distribuição de materiais de construção pelo 
primeiro representado, em especial para o genro de Luza, fato presenciado pelo ex-servidor 
municipal, José Fernando Alves de Souza (fl. 71): “Que Hélio falou para eles buscarem dois mil 
tijolos na localidade de Salobro e levarem para o genro de Luza na Vaca Morta; (...) Que Hélio 
disse que estava dando os tijolos para o genro de Luza;”. Tais fatos são corroborados pelas 
fotografias de fls. 24 e 25. Além disso, vê-se, na fita-cassete, a caçamba verde da Prefeitura 
despejando diversas espécies de materiais de construção em várias casas, muitas das quais com 
fotografias do primeiro requerido e nenhuma com cartazes do opositor. 

9 – Em seu depoimento, Hélio José de Oliveira tentou justificar a entrega desses 
materiais de construção com base num suposto programa de melhoria habitacional da zona rural 
que existiria naquele município e que fora encerrado em junho/2001, inclusive alegando que o 
genro de Luza se beneficiara de tal situação antes do período eleitoral. Por que, então, não 
apresentou documentos que comprovassem a existência desse programa e a época em que os 
canapolenses foram favorecidos por ele? Ao que parece, eles não existiam... José Fernando 
Alves de Souza, em contrapartida, afirmou que entregou os tijolos a Luza em julho ou agosto – e 
parece ser essa a versão verdadeira, pois já havia cartazes de candidatos afixados nas casas (ele 
mesmo o disse e é o que se vê nas fotografias e na fita de vídeo). Bem se sabe que a distribuição 
do material de propaganda ocorreu após o registro das candidaturas – julho/2000, portanto não 
há como dizer que a suposta “campanha de melhoria habitacional” encerrou-se em junho. 

10 – 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). O serviço executado ficou registrado pelas fotografias anexas 
(provas E-1) e foi confirmado pelo próprio Prefeito, o primeiro representado, que, novamente, o 
justificou como resultado de um programa de apoio ao pequeno produtor rural, o qual também 
fora finalizado em junho/2000, alegações igualmente desacompanhadas de quaisquer provas. 

11 – Cristalina mostrou-se a barganha em ambos os casos acima, inclusive se 
servindo de bens e dinheiro públicos, pois funcionários e veículos da Prefeitura foram utilizados 
para levar aos eleitores doações de um candidato que estava com a máquina administrativa em 
seu poder. Como negar essa escancarada demonstração de abuso de poder, confessada por um 
dos funcionários que ajudaram a praticá-la a mando do Prefeito? Aliás, não há só o depoimento 
do servidor público; lá estão também fotografias e filmagem da caçamba da Prefeitura 
descarregando materiais em frente às casas de eleitores nas quais há os cartazes do primeiro 



 

representado. Mais evidente, só se este bradasse sua intenção em público e diante do M. M. Juiz 
Eleitoral !!! 

12 – Da mesma forma, comprovou-se, com os depoimentos das vítimas, a chantagem 
a que Belmira dos Anjos Neto Neiva, Maria Valmira Nunes da Silva e Olinda Rosa de Jesus 
foram submetidas na Prefeitura Municipal de Canápolis, quando, para que continuassem 
trabalhando em seus empregos e percebendo seus salários, foi-lhes exigido que fizessem 
campanha para o primeiro representado ou, pelo menos, retirassem de suas residências, os 
cartazes do opositor dele. Assim o disse Belmira (fl. 76): “Que, no mês de julho, o prefeito de 
Canápolis, Hélio José de Oliveira, chamou a depoente em seu gabinete e disse que ela deveria 
fazer campanha para sua reeleição; Que a depoente falou que não iria fazer campanha; (...) 
Que o prefeito falou que não iria demiti-la nem cortá-la, mas que não iria efetuar o pagamento 
dos salários da depoente;”. Em sua vez, depôs Olinda (fl. 78): “Que Tibério falou também que o 
fato de o nome da depoente não estar na folha de pagamento era por conta de ela ter colado os 
cartazes de Rubiê, candidato opositor do prefeito; (...) Que Tibério havia dito que, se ela tirasse 
os cartazes de Rubiê, o dinheiro era na hora; (...) Que Maria Valmira contou para a depoente 
que ouviu Hélio comentar na casa da irmã dela (Maria Valmira) que, se ela (Maria Valmira) 
retirasse os cartazes de Rubiê, o pagamento dela seria efetuado;”. 

13 – Percebe-se, no caso de Olinda Rosa de Jesus, a fundamental participação do 
quarto representado, que, conquanto estivesse afastado de suas funções como responsável pelo 
pagamento dos funcionários, utilizou sua influência para, ali mesmo na fila para recebimento dos 
salários, aliciar os eleitores para seu grupo político. A prova de que ele se encontrava 
desincompatibilizado não vai de encontro com tais alegações, pois a depoente informou que o 
diálogo entre eles ocorreu na fila de pagamento da Prefeitura. A testemunha, leiga, não tem 
obrigação de saber que ele estava afastado de suas funções, por isso imaginou que ainda 
estivesse trabalhando durante o período eleitoral e que, por tal motivo, estaria autorizado pelo 
Prefeito a pôr ou retirar seu nome dentre os assalariados. 

14 – Constatou-se, novamente, a exploração da miséria alheia por meio do abuso de 
poder político, quando o primeiro representado, diretamente ou por meio de um funcionário 
integrante de seu grupo político, deixa de remunerar ou ameaça dispensar servidores públicos 
como punição por não fazerem campanha a seu favor ou por quererem manifestar seu apoio ao 
candidato da oposição. Não podendo, nesse período, despedir 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. 

15 – Quanto ao segundo representado, em que pese Antônio Jorge Farias tenha 
declarado, diante do Promotor de Justiça, durante a investigação (fl. 27), que aquele lhe teria 
dado mil telhas, em troca dos votos de sua família, a testemunha, diante do Juiz Eleitoral, negou 
tais fatos, provavelmente por medo de represálias. Como a prova judicial possui maior valor por 
ter sido produzida mediante o contraditório, resta a este Promotor de Justiça, como fiscal da lei, 
pugnar pela improcedência do pedido dessa representação relativo a Nonato Pereira dos Santos, 
uma vez que não ficou provada a prática dos fatos a ele atribuídos na inicial. 

DAS CONSEQÜÊNCIAS LEGAIS DAS CONDUTAS 
16 – Reiterando o exposto na exordial, ressaltamos a participação ativa de Hélio José 

de Oliveira 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 quanto aos fatos relatados por Aldemir e Irinéia (oferecimento de dinheiro e emprego 
público), José Fernando (entrega de material de construção) e Belmira e Maria Valmira (coação 
a funcionários públicos para manifestarem intenção de voto, sob pena de não receberem 
vencimentos), bem como o constante nas filmagens (empréstimo da pá mecânica pública para 



 

realização de benfeitorias na Fazenda Mosquitão, terreno particular, e distribuição de materiais 
de construção). 

17 – Por sua vez, na 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, Hélio José de Oliveira seria 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. (...) 

18 – Elias Francisco Lessa agiu como co-autor no oferecimento de dinheiro a Aldemir, 
pois foi o responsável pela lavratura da “ordem de autorização” para o recebimento dos R$ 300,00, 
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). 

19 – Tibério César Brandão Silva foi o responsável pela conduta descrita por Olinda, 
tendo, inclusive, tentado obrigá-la a manifestar sua intenção de voto e a 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). 

20 – Por tais razões, o Ministério Público Eleitoral pugna pela procedência dos 
pleitos da inicial, exceto quanto a Nonato Pereira dos Santos, em relação ao qual não logrou 
provar a acusação. 

Nesses termos, aguarda deferimento. 
Santana (BA), 27 de novembro de 2001. 

                   Millen Castro Medeiros de Moura 
                   Promotor de Justiça Eleitoral 
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