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EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR CORREGEDOR REGIONAL 

ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL – DIRETÓRIO 

ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO, entidade inscrita no CNPJ sob o 

número 08.049.726/0001-20, com sede à Rua Joaquim Silva, número 56, 10° 

andar, Lapa, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.241-110, e COLIGAÇÃO MUDAR 

É POSSÍVEL (PSOL-PCB), vêm, por seus advogados, com base no art. 22 e 

seguintes da Lei Complementar nº 64/1990, propor a presente 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL POR ABUSO DO 

PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO  

 

 

em face de WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 204219935 - 

DETRAN/RJ, e inscrito no CPF nº 10855834730, residente e domiciliado na 

Rua Voluntários da Pátria, 332 apto 902 - Centro, Campos dos Goytacazes - 

RJ, CEP: 28035- 260, com endereço eletrônico: wladmirmatheus@gmail.com, 

com endereço na Rua Voluntários da Pátria, n.º 332, apto 902, Centro, Campos 

dos Goytacazes, CEP: 28.035-260, e BRUNO FELGUEIRA DAUAIRE, 

brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 

208924563 - DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 10680423702, residente 

e domiciliado na Rua Marques de Herval, 67, ap 801 - Parque Tamandaré, 

Campos dos Goytacazes - RJ, CEP: 28035-013, com endereço eletrônico: 

brunodauaire@gmail.com; PAULO HENRIQUE BARRETO BARBOSA, 

brasileiro, Portador da C. I nº 097.452. 122 IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 

007.242.937-88, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 

 

 

 

mailto:wladmirmatheus@gmail.com
mailto:brunodauaire@gmail.com


Viveiros de Castro - Advogados 

Rua da Assembleia,10-Gr.1801-Rio de Janeiro-RJ-20011-901-  2510-3276- 2510-3278 

 advogados@viveiros.adv.br 

DOS FATOS  

 

Os dois primeiros Réus concorreram ao cargo de Deputado Federal e Deputado 

Estadual, respectivamente, pelo Partido Republicano Progressista – PRP, 

ambos eleitos, conforme documentos anexos. 

 

Em total desrespeito ao processo democrático, os Réus usaram de todo o tipo 

de aparato ilegal para conseguir alcançar seus anseios políticos, com abuso do 

poder econômico e oferecimento de vantagens a eleitores em troca de seus 

votos. 

 

DA COMPRA DE VOTOS NO DIA DO PLEITO 

 

Em 07 de outubro p.p., no bairro da Penha, município de Campos dos 

Goytacazes, localidade na qual a maioria dos moradores é de pessoas humildes, 

vítimas da chamada “lei do silêncio”, imposta pelo receio de represálias, 

durante todo o dia das eleições foram oferecidos churrascos em residências 

próximas aos locais de votação, sendo certo que eleitores eram abordados a 

entrar no local e de lá saiam direto para a seção eleitoral. 

 

Essa situação, que permaneceu durante todo o período de votação, repita-se, 

sem qualquer temor ao exército que estava nas ruas do município, foi objeto de 

diversas denúncias, sendo, portanto, tais fatos de conhecimento do juízo da 

100ª Zona Eleitoral e da Delegacia de Policia Federal. 

 

As práticas ilegais não pararam por ai, o grupo político dos Réus, na certeza da 

impunidade e acreditando que “a lei do silêncio” imperaria no local,  por meio 

do cabo eleitoral Paulo Henrique Barreto Barbosa, ora 3º Réu, no mesmo 

bairro da Penha, próximo ao colégio eleitoral CIEP Nina Arueira, localizado na 

Rua Nossa Senhora da Penha, abordava pessoas para oferecer-lhes dinheiro em 

troca de seus votos, sem qualquer receio de ser flagrado. 

 

Conforme se extrai do vídeo anexo, o Réu Paulo Henrique, juntamente com 

outras pessoas, dentre elas uma de nome Idário Ribeiro, popularmente 

conhecido como Linho da Penha, aliciavam pessoas e escancaradamente 

davam-lhes dinheiro indicando em quem essas pessoas deveriam votar. 

 

Deve ser registrado que tal situação foi encaminhada à Polícia Federal no 

mesmo dia das eleições, 07/10/2018, bem como comunicado à fiscalização 

eleitoral, que, infelizmente, não conseguiu efetuar o flagrante. 

 

No entanto, tem-se notícia que as pessoas envolvidas na gravação anexa foram 

ouvidas pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral, que determinou abertura de 
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Inquérito Judicial Eleitoral para apurar a prática do crime de corrupção 

eleitoral, art. 299 CE. 

 

A dinâmica de atuação do grupo político dos Réus consistia em esperar os 

eleitores próximos ao local de votação, momento em que, portando “santinhos” 

de seus candidatos (o que por si só já configura o crime de “boca de Urna”),  

abordava-os, oferecendo-lhes dinheiro em troca de votos. 

 

Na imagem que segue, extraída do vídeo gravado no dia das eleições, o Réu 

Paulo Henrique aparece de blusa marrom de mangas compridas, com adesivos 

dos candidatos Réus colados em sua roupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar a quantidade de material dos candidatos Réus derramados na 

via pública, ato este praticado pelo grupo liderado por Paulo Henrique, 

conforme se extrai dos demais vídeos anexos. 

 

No vídeo anexo, observa-se claramente o Réu Paulo Henrique abordando a 

senhora CRICIANE PEIXOTO, que chegava ao local de votação acompanhada 

de LARIZA SANTOS e LUIS FELIPE, e, contando com a ajuda e cobertura de 

Idário Ribeiro (Linho da Penha), efetuando a  compra do voto. 

 

Como pode ser observado do vídeo, toda a ação do Sr. Paulo Henrique se dá de 

forma camuflada, às escondidas, de modo a evitar que pudesse ser flagrado. 

 

Na imagem abaixo, extraído do vídeo, verifica-se o conteúdo das mãos do Sr. 

Paulo Henrique, o que demonstra ser uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais): 
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Como se vê, resta evidente a compra do voto da Sra. Criciane Peixoto, que 

anuiu em vender seu voto em troca de R$ 50,00 (cinquenta reais), tudo 

assistido pelos espectadores antes mencionados. 

 

A relação do Réu Paulo Henrique (pessoa que aparece comprando votos) com 

os outros Réus é de extrema confiança, o que pode ser verificado da sua página 

de rede social Facebook, em que o mesmo demonstra seu engajamento na 

campanha do Sr. Wladimir e do Sr. Bruno Dauaire. 

 

URL: https://www.facebook.com/paulohenrique.barretobarbosa.5 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2181178102152155&set=a.13757

19279364712&type=3&theater 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2181177895485509&set=a.13757

19279364712&type=3&theater 

https://www.facebook.com/paulohenrique.barretobarbosa.5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2181178102152155&set=a.1375719279364712&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2181178102152155&set=a.1375719279364712&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2181177895485509&set=a.1375719279364712&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2181177895485509&set=a.1375719279364712&type=3&theater
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1936039616692964&set=a.13832

98255300439&type=3&theater 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131705823506965&set=a.42426

8657584032&type=3&theater 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1936039616692964&set=a.1383298255300439&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1936039616692964&set=a.1383298255300439&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131705823506965&set=a.424268657584032&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131705823506965&set=a.424268657584032&type=3&theater
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https://www.facebook.com/paulohenrique.barretobarbosa.5/posts/21710862964

94669 

 

 
 

Como pode ser observado pelas fotos acima, nos comentários em suas redes 

sociais, a influência do sr. Paulo Henrique na localidade é enorme, sendo 

chamado de PH da Penha, o que demonstra que o mesmo, ao menos naquela 

região, exercia controle sobre as pessoas, que denunciavam as condutas, mas 

não queriam falar com medo de sofrerem represálias.  

 

A ligação do Réu Paulo Henrique com o Réu Wladimir, a toda evidência, não é 

recente, eis que o mesmo foi candidato nas eleições de 2016 pelo grupo 

liderado pelo Sr. Anthony Garotinho, figurando como um dos condenados pela 

prática de corrupção eleitoral e abuso do poder econômico, pelo uso de 

programas sociais do governo, na conhecida “operação chequinho”, conforme 

se extrai do processo nº 0000682-25.2016.6.19.0076, a saber: 

 
“JULGO, pois, PROCEDENTE a REPRESENTAÇÃO do 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e DECRETO 

INELEGIBIIDADE de PAULO HENRIQUE BARRETO 

BARBOSA (“Paulo Henrique PH”) pelo prazo de 08 anos, a 

contar do pleito de 2016, CASSO o REGISTRO DE SUA 

CANDIDATURA para as eleições municipais de 2016, com base no 

art. 14, XIV, da Lei Complementar n. 64/90, bem como ANULO 

TODOS OS VOTOS que lhe foram atribuídos nominalmente nesse 

pleito, EXTINGUINDO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (sem grifos n 

original). 

 

Como se vê, o 3º Réu é contumaz na prática de condutas ilícitas, em total 

desrespeito ao processo eleitoral, visando alcançar seus anseios políticos e de 

seu grupo. 

https://www.facebook.com/paulohenrique.barretobarbosa.5/posts/2171086296494669
https://www.facebook.com/paulohenrique.barretobarbosa.5/posts/2171086296494669
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E mais, o Sr. Paulo Henrique, ora 3º Réu, não age sozinho, além dos outros 

Réus que o financiam, ele reúne um verdadeiro exército para burlar a 

legitimidade das eleições, contando com a ajuda do Sr. IDÁRIO RIBEIRO – 

conhecido como Linho da Penha, para dar-lhe cobertura no momento da 

compra de votos, que era feita no meio da rua.  
 

URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009354973282 – Rede social de 

Idário Ribeiro  

 

Esse cidadão assistiu a tudo e contribuiu de forma eficaz para que a compra de 

votos pudesse se efetivar. Trata de pessoa conhecida no meio político da cidade 

de Campos dos Goytacazes, eis que procura pretensos candidatos para oferecer 

serviços, como os praticados no dia do pleito. 

 

Também estava presente no momento da compra de votos o Sr. LUIS 

FELIPE.  

 

Rede social de Luis Felipe (URL: 

https://www.facebook.com/luisfelipe.pessanha.94) 

 

A Sra. Criciane Peixoto, eleitora que vendeu seu voto para os Réus, não 

demonstra possuir qualquer ligação com a política, não havendo nenhuma 

demonstração desse tipo de interesse em suas redes sociais, sendo, talvez, as 

suas dificuldades financeiras e a sua total falta de consciência que a tenham 

levado a praraticar tal delito. 

 

Rede social de Criciane Peixoto. URL: 

https://www.facebook.com/criciane.peixoto?fref=ufi 

 

No momento da compra, também estava presente a Sra. LARIZA SANTOS. , 

que, da mesma forma que a Sra. Criciane, não demonstra interesse pela 

política. 

 

Rede social de Lariza Santos. URL: URL: 

https://www.facebook.com/laryza.pereira.3 

 

Como pode ser facilmente percebido, os fatos não deixam margem de dúvidas 

quanto ao uso abusivo de recursos financeiros para compra de votos em favor 

dos dois primeiros Réus, comandado pelo 3º Réu, o que merece reprimenda 

imediata dessa Justiça Especializada de modo a garantir a legitimidade das 

eleições. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009354973282
https://www.facebook.com/luisfelipe.pessanha.94
https://www.facebook.com/criciane.peixoto?fref=ufi
https://www.facebook.com/laryza.pereira.3
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OPERAÇÃO “VERDE OLIVA” E ABUSO DE PODER NAS ELEIÇÕES 

 

No dia 16 de outubro de 2018, foi realizada a operação policial “verde oliva” 

pela policia civil do Estado em parceria com o GAECO, para combater o 

tráfico de drogas no município de Campos dos Goytacazes e o crime 

organizado. 

 

Inicialmente, as investigações que deram origem a operação “verde oliva” 

buscavam encontrar os assassinos do militar, do Exercito Brasileiro, Hugo 

Soares Alvarenga. Entretanto, no curso das investigações, vários outros crimes 

foram sendo desvendados, todos ligados ao tráfico de drogas no Pq Eldorado, 

no município de Campos dos Goytacazes. 

 

No dia da operação foram liberados alguns trechos das escutas telefônicas 

gravadas com a autorização da justiça, dentre elas destacou-se o fato que havia 

determinação sobre quais candidatos poderiam entrar na comunidade para fazer 

campanha e quais não poderiam entrar sob pena de morte. 

 

A reportagem da emissora afiliada da rede globo InterTV, no dia da operação, 

encontrada por meio da URL: https://globoplay.globo.com/v/7092134/, não 

deixa margem de dúvidas quanto ao ardil utilizado para a prática do crime de 

corrupção eleitoral e abuso do poder. 

 

Nos trechos divulgados pela emissora, destaca-se aviso de CASSIANO 

SOARES DA SILVA VICENTE, vulgo Cotó, determinando a proibição que 

candidatos entrassem no bairro (11:29min), vídeo anexo, referente ao link 

acima: 

 
“COTÓ”: “Esses ‘vereador’ aí não tem que entrar aí para o 

Eldorado pra fazer carreata não. Manda voltar tudo, viu? ‘Pó 

manda’ voltar. Se entrar vai morrer! Quero ninguém no 

Eldorado não. Vaza! Vaza por aqui não. Vaza por aqui pela 

Codin... mete o pé!”. 

 

Outro trecho da decisão que recebeu a denúncia nos autos do processo nº 

0032738-67.2018.8.19.0014, originário da operação “verde oliva”, merece 

reprodução:  

 
“Destaca-se que, pelos elementos constantes dos autos, é possível se 

dimensionar o tamanho do poder e autoridade que é exercida pela 

referida organização criminosa sobre o bairro do Parque 

Eldorado, o que é evidenciado nas conversas transcritas às fls. 329-

D/329-E, nas quais Cassiano se dirige a alguns de seus 

subordinados atuantes na segurança do local, proibindo a entrada 

https://globoplay.globo.com/v/7092134/
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ou a carreata de qualquer candidato político que não estivesse 

acompanhado do nacional Júlio César, determinando que, caso 

alguém não cumprisse a ordem emanada, esse alguém deveria ser 

morto.” (Sem grifos no original). 

 

Os trechos divulgados não narram qual candidato teve autorização para entrar 

na localidade, no entanto, pela campanha dos candidatos da região, verifica-se 

que os dois primeiros Réus foram os únicos que puderam fazer campanha no 

Parque Eldorado. 

 

Quando consultado o resultado das eleições, verifica-se que o 1º Réu teve 

expressiva votação na localidade acima mencionada, sendo o candidato federal 

mais votado de lá, tal como ocorreu com o segundo Réu, para deputado 

estadual.  

 

Ademais, ao que tudo indica, o 1º Réu tem estreitas ligações com Júlio Cesar 

(Julio Cesar Xavier Ribeiro, vulgo Juninho da Jabiraca), citado na decisão que 

recebeu a denúncia acima mencionada. 

 

Registre-se que o Sr. Julio Cesar também foi agraciado com um vultuoso 

contrato com o Município de Campos dos Goytacazes na mesma época em que  

a mãe do 1º Réu, Sra Rosinha Garotinho, era prefeita. 

 

Tal fato, na época, gerou críticas, como se vê da postagem feita por Naldinho 

da Rádio, em seu blog, cuja URL é 

https://naldinhod.blogspot.com/2012/03/wladimir-garotinho-e-seu-

amiguinho_22.html, a saber: 

 
 Wladimir Garotinho e seu amiguinho Julio Jubiraca 

 

 

Será que você pode pedir ao Governo para explicar o Processo n° 

2012.039.000021 – P – PR – Inexigibilidade de Licitação referente a 

contratação de DJ Julio e sua máquina de som em Campos pelo 

singelo valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). 

 

Do Blog do Cláudio Andrade: 
 

Secretaria de Governo de Campos paga R$ 120.000.00 mil ao 

"DJ Júlio e sua máquina de som" 

 

 Processo nº 2012.039.000021-P-PR 

Inexigibilidade de Licitação 

 

HOMOLOGAÇÃO 
 

https://naldinhod.blogspot.com/2012/03/wladimir-garotinho-e-seu-amiguinho_22.html
https://naldinhod.blogspot.com/2012/03/wladimir-garotinho-e-seu-amiguinho_22.html
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Tendo em vista Parecer da douta Procuradoria Geral do 

Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO os atos 

praticados e, em conseqüência, HOMOLOGO a presente 

Inexigibilidade de Licitação, adjudicando a Winner 

Empreendimentos e serviços LTDA, cujo objeto é a contratação 

de DJ Julio e sua Máquina de Som em Campos dos Goytacazes, 

como o valor de R$ 120.000,00. (cento e vinte mil reais). 

 
PUBLIQUE-SE 

 

 

Em 8 de março de 2012. 

Geraldo Roberto Siqueira de Souza 

Secretário de Governo 

Id: 1276520 

 

Obs: o Júlio que conta no texto do Diário Oficial não é o 

Cossolosso. 
 

Leim a abaixo a declaração de Júlio Cossolosso no facebook do 

blog 

"É galera, sinto decepcionar os que não gostam de mim, mas não 

sou eu , até acho que deveria ter ganhado esse valor pois 

trabalho no ramo a mais de 24 anos e tenho uma empresa desde 

1992 totalmente em funcionamento e limpa como eu , pois se 

tivesse mesmo recebido esse valor faria a programação de lazer 

de qualidade um ano inteiro e valorizando quem é bom 

profissional , obrigado ao FACE por poder esclarecer a 

verdade" . 

Júlio Cossolosso  

 

DJ 
 

Pois, queria tanto assistir a este mega espetáculo, pois este DJ 

provavelmente está fazendo carreira internacional, tendo em vista 

que o cachê de DJ Malboro, por exemplo, (um dos mais famosos do 

país) é R$ 15.000,00, André da Marques da Globo R$ 15.000,00 

entre tantos outros. 

Vou sugerir a Roberto Medina que inclua este DJ e sua Jubiraca de 

cachê internacional no próximo Rock in Rio. 

 

Ou será que este espetáculo com a publicação do dia 08 de março 

de 2012 foi para alegrar a sua famosa reunião de Prestação de 

Contas ou (“Acerto de Contas”) no Parque Eldorado na casa do 

próprio DJ conforme postagem do mesmo no seu Facebook no 

dia 20 de março de 2012.Fonte do Marcos Bacellar 

 

O blogueiro Claudio Andrade, hoje vereador na Câmara municipal de Campos, 

também noticiou a estreita ligação entre Wladmir e Julio Cesar,  
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URL: http://blogclaudioandrade.blogspot.com/2012/03/secretaria-de-governo-

de-campos-paga-r.html . 

 

Ressalte-se que o senhor Julio Cesar, único autorizado a levar candidatos para 

o Parque Eldorado, foi candidato a vereador em duas oportunidades no 

município, em 2012 e em 2016, sempre apoiado pelo grupo político dos Réus: 

 

  
 

Não sendo diferente na campanha dos dois primeiros Réus, em que Julio Cesar, 

em suas redes sociais, demonstrou sua dedicação e empenho para a vitória de 

ambos (URL: https://www.facebook.com/jubiraca ): 

 

 
 

Sob a legenda: “Agradeço a todos que somaram de alguma forma nessa 

campanha 44”, o Juninho Jubiraca expõe várias fotos, destacando-se as 

seguintes: 

 

 

http://blogclaudioandrade.blogspot.com/2012/03/secretaria-de-governo-de-campos-paga-r.html
http://blogclaudioandrade.blogspot.com/2012/03/secretaria-de-governo-de-campos-paga-r.html
https://www.facebook.com/jubiraca
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https://www.facebook.com/jubiraca?lst=100000139494674%3A100002308160

372%3A1544893266 

 

 
 

https://www.facebook.com/jubiraca?lst=100000139494674%3A100002308160

372%3A1544893266 

 
https://www.facebook.com/wladimirgarotinhoo/photos/a.290205067781029/13

75793239222201/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/jubiraca?lst=100000139494674%3A100002308160372%3A1544893266
https://www.facebook.com/jubiraca?lst=100000139494674%3A100002308160372%3A1544893266
https://www.facebook.com/jubiraca?lst=100000139494674%3A100002308160372%3A1544893266
https://www.facebook.com/jubiraca?lst=100000139494674%3A100002308160372%3A1544893266
https://www.facebook.com/wladimirgarotinhoo/photos/a.290205067781029/1375793239222201/?type=3&theater
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Para que não pairem quaisquer dúvidas, basta olhar a foto de agradecimento 

postada nas redes sociais do Julio Cesar (vulgo Juninho Jubiraca):

 

https://www.facebook.com/jubiraca?lst=100000139494674%3A100002308160372%3A1544893266
https://www.facebook.com/jubiraca?lst=100000139494674%3A100002308160372%3A1544893266
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Além da forte ligação existente entre o grupo político dos Réus e a pessoa  

indicada como a única que poderia levar candidato ao Parque Eldorado (Júlio 

Cesar), em outro trecho da interceptação telefônica que aparece na reportagem 

(11:55min), fica evidente o motivo pelo qual os dois primeiros Réus foram 

escolhidos: 

 
Cotó” - “Então a proposta é ajudar ele e... pra ele ganhar. Falou 

que ia ajudar emprego, advogado, falou vinha aqui na cadeia 

conversar comigo aqui e falou que ele tendo ajuda aqui e ele 

ganhando dá um salário todo mês”. 

 

Como se vê, a compra do apoio político do mencionado “Cotó”, que exercia 

uma grande autoridade local e, por isso, garantiria muitos votos aos Réus (o 

que de fato aconteceu), deu-se por meio de oferta de emprego, salário mensal e 

advogados, o que configura a conduta descrita no art. 41-A da Lei das Eleições. 

 

Não restam quaisquer dúvidas quanto a ilegitimidade da eleição dos dois 

primeiros réus, que não tiveram seus votos conquistados de forma livre como 

se espera num Estado Democrático de Direito, mas pela prática deplorável de 

abuso de poder econômico e corrupção eleitoral. 

 

 

DOS FUNDAMENTOS: 

 

A normalidade e a legitimidade das eleições é a busca pela verdade eleitoral, 

quando o voto dado pelo eleitor é expressão da sua vontade legitima, razão a 

nossa Carta Republicana buscou coibir qualquer atitude capaz de viciar a 

vontade do eleitor. 

 

Nessa esteira de raciocínio é que a o art. 14, §9º da CF/88 prevê:  

 
“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 exercício de mandato 

considerada 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.” (sem grifos no original). 

 

Por sua vez, a Lei Complementar 64/90, em seu art. 22, estabeleceu a 

legitimidade e o rito processual para apurar as formas de abuso capazes de 

macular a lisura do pleito eleitoral: 
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“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:” (sem 

grifos no original). 

 

Em seu artigo 41-A, a Lei nº 9.504/97, assevera:  

  
“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 cinquenta 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.     (Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999) 

§ 1o  Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o 

pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente 

no especial fim de agir 

§ 2o  As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem 

praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de 

obter-lhe o voto.     

 § 3o  A representação contra as condutas vedadas no caput poderá 

ser ajuizada até a data da diplomação.” 

 § 4o  O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste 

artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do 

julgamento no Diário Oficial.” 

 

Como pode ser facilmente percebido o ato praticado pelos Réus se amoldam a 

conduta descrita no art. 41-A da Lei das Eleições. 

 

Não restam dúvidas que a aplicação da cassação do registro/diploma se faz 

necessária como forma de punir os Réus pelo desrespeito a vontade do eleitor 

que foi viciada pela oferta de benesses em troca de seus votos. 

 

Ante o exposto, não há alternativa senão a aplicação aos Réus das penalidades 

previstas para a violação ao artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, bem como 

condená-los por abuso do poder econômico, nos termos da Lei nº 64/90. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9840.htm
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O abuso do poder é um mal que deve ser constantemente combatido por todo 

sistema de justiça, principalmente pela justiça eleitoral, porque é capaz de 

macular a legitimidade do resultado eleitoral. 

O celebrado professor José Jairo Gomes, no seu livro Direito Eleitoral, nos 

ensina que:  

 

Impende encarecer o quanto o abuso de poder é daninho ao 

processo eleitoral. O pleito em que se instala resulta 

corrompido, maculado, pois impede que a vontade genuína do 

eleitor se manifeste nas urnas. Isso contribui para a formação 

de representação política inautêntica, mendaz. Daí a 

necessidade de se dotar o Direito Eleitoral de instrumental 

adequado para refrear eficazmente o uso abusivo do poder 

nas eleições, antes e durante o período de campanha. Do 

contrário, jamais se logrará a autenticidade representativa. 

Assinala Fávila Ribeiro (1993, p. 30) que esse ramo do Direito 

tem de demonstrar sua eficiência pelos resultados que possa 

obter na frenação de qualquer abuso. E adverte: “É 

propriamente o poder, no exercício expansivo de suas 

dominações corrosivas, que precisa ser frenado e contido.” Os 

bons frutos dessa empreitada dependem de os operadores 

jurídicos estarem disso bem cientes e atuarem de acordo com 

essa consciência. Por isso mesmo, ele deve ser reprimido em 

suas múltiplas facetas e formas de manifestação, 

independentemente de sua origem ser econômica, política, 

ideológica, social, cultural ou dos meios de comunicação de 

massa. (Gomes, José Jairo. Direito eleitoral.  14. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. pp.297-8). Grifos 

nossos. 

Por esta razão, a Lei Complementar nº 64/90 trouxe um rol de condutas 

ensejadoras de inelegibilidade, para coibir o abuso de poder possibilitando, nos 

termos do art. 22, o ajuizamento da presente Ação. 

 

DOS PEDIDOS: 

Pelo exposto, requer o Autor: 

 I - Seja determinada a citação dos Investigados, para que apresentem 

defesa, querendo, no prazo legal; 

 

II - Seja o Ministério Público instado a se manifestar;  
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III - Seja dado regular seguimento ao feito, com a produção de todas as 

provas em direito admitidas, sobretudo a produção de prova testemunhal, 

pericial, diligências, sem prejuízo de outras a serem oportunamente 

especificadas, em especial a oitiva das testemunhas ao final arroladas, as quais 

deverão ser intimadas pelo Juízo, em excepcionalidade ao disposto na parte 

final do artigo 22, V, da LC 64/90, de acordo com reiterada jurisprudência 

deste Tribunal, vez que as mesmas são partícipes da ilegalidade praticada e não 

concordarão em comparecer independente de intimação, bem como as 

seguintes: 

a) Requisição à Delegacia de Polícia Federal de Campos dos 

Goytacazes, para que forneça cópia do inquérito que apura as 

condutas referentes a compra de votos no dia das eleições, praticadas 

no bairro da Penha pelos Réus; 

b) Requisição ao juízo da 1ª Vara Criminal de Campos dos 

Goytacazes, para que forneça cópia das interceptações telefônicas 

que envolvem a prática de corrupção eleitoral que se encontra nos 

autos do processo nº 00327-67.2018.8.19.0014. 

IV - Ao final, seja julgado procedente o pedido inicial, aplicando-se a 

pena de multa, bem como a cassação do diploma dos dois primeiros 

Investigados, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; 

V - Sejam os Investigados condenados pela prática de abuso de poder 

econômico, aplicando-lhes a pena de inelegibilidade e cassação do diploma dos 

dois primeiros Investigados. 

Pedem deferimento. 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2018. 

 

 

Luiz Paulo Viveiros de Castro 

OAB/RJ 73.146 

 

Evelyn Melo Silva 

OAB/RJ 165.970 

Glória Regina Félix Dutra 

OAB/RJ 81.959 

 

Samara Mariana de Castro 

OAB/RJ 206.635 
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Testemunhas: 

  

I - LUIS FELIPE – End.: Rua Francisco Siqueira Neto Andino Machado, 

antiga Rua 6, Solar da Penha, 89 

II - CRICIANE PEIXOTO 

III - IDÁRIO RIBEIRO 

IV- JULIO CESAR XAVIER RIBEIRO 

V- DELEGADO LUIS MAURÍCIO ARMOND – delegado titular da 145ª 

Delegacia de Polícia de Guarus 

VI- DR. SÉRGIO FONSECA – Promotor de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro integrante do GAECO. 

 


