
Fernando Oliveira 
ADVOCACIA & CONSULTORIA 

 

 

Rua José Lázaro Barroso, s/n – bairro Rosalina – Vargem Grande/MA – CEP: 65.430-000 Celular 98-
99161-3543 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 50ª 
ZONA – VARGEM GRANDE – MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLIGAÇÃO “A FORÇA DO POVO” (MDB, PL e PV), 
agremiação partidária, devidamente representada por FERNANDO CELSO 
E SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, Advogado, 
portador do CPF 752.423.893-20 e do Título de Eleitor 0302912811-39, com 
endereço na Rua Hemetério Leitão nº 380, Centro, Vargem Grande/MA, CEP: 
65.430-000, telefone 98-99161-3543, com fundamento no art. 36, § 4º, da Lei 
nº 9.504/1997 e art. 12, da Resolução TSE 23.610/2019, vem perante Vossa 
Excelência ajuizar  

 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

 
em face de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, nome de campanha 
“CARLINHOS BARROS – O CB”, brasileiro, casado, empresário, candidato 
ao cargo de prefeito do município de Vargem Grande/MA, CPF 225.644.543-
72; e de ANTONIO GOMES LIMA, nome de campanha “Toinho do 
Juvenil”, brasileiro, maranhense, casado, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, 
portador do Título de Eleitor 0128073711-04 e do CPF 253.366.652-15, ambos 
com endereço para intimações de campanha na Av. São Raimundo, nº 220-A, 
Centro, Vargem Grande/MA – CEP: 65.430-000, telefone 98-99125-3585, pelo 
que deduz os elementos fáticos e jurídicos adiante expendidos: 
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I – DO FATO 
 
Os Demandados são candidatos aos cargos eletivos de 

Prefeito e Vice-Prefeito pela coligação “VARGEM GRANDE É DO POVO” 
(PC do B, PROS, PR e PDT), nas eleições municipais de 2020. 

 
Iniciada, em 01 de janeiro de 2017, a gestão de JOSÉ 

CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, como Prefeito do município de Vargem 
Grande, houve a contratação do GRUPO LIDER DE COMUNICAÇÃO 
(RÁDIO E TV LIDER), devidamente representado por ANA MARCÉLIA 
DE SOUSA ABREU, Sócia-Administradora, para fins de promover a 
publicidade institucional do município de Vargem Grande/MA. 

 
Desde a mencionada época, janeiro de 2017, ONEILSON 

SÉRGIO SANTOS ABREU, esposo de ANA MARCÉLIA DE SOUSA 
ABREU, foi nomeado Secretário Municipal de Comunicação do município de 
Vargem Grande, alertando-se que pela contratação a Municipalidade custeia a 
folha de pagamento dos empregados/colaboradores da emissora de televisão e 
rádio do GRUPO LIDER DE COMUNICAÇÃO. 

 
No exercício do cargo de Secretário Municipal de 

Comunicação, ONEILSO SÉRGIO SANTOS ABREU é o comunicador e 
idealizador do programa de rádio denominado “FORRO BRÁSIL”, 
transmitido pela RÁDIO LÍDER, frequência 104,9 MHz, das 08:00h às 10:00h, 
de segunda a sexta-feira, onde promove a publicidade institucional do 
município de Vargem Grande/MA. 

 
Precisamente na data de 14 de outubro de 2020, ao realizar a 

publicidade institucional do município de Vargem Grande, ONEILSON 
SÉRGIO SANTOS ABREU, Secretário de Comunicação, no programa de 
rádio denominado FORRO BRASIL, transmitido pela RÁDIO LIDER, fez a 
seguinte promessa de emprego: 

 
“Procure Olene Barros/Por que ela quer fazer um cadastro 
aí dessas pessoas que estão desempregadas/Filhos da 
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terra/Somente você que é de Vargem Grande/Que é filho 
de Vargem Grande/Preste bem atenção no que estou 
anunciando aqui: você que é filho de Vargem Grande/Vale 
tanto pros homens como pra mulher/Tá bom homens e 
mulheres/Você que é filho de Vargem Grande/Tá 
formado/Tá desempregado/Vai se formar aqui até 
dezembro e está desempregado/Só as pessoas que estão 
desempregadas e já estão formadas/Independentemente de 
qualquer cargo/Qualquer profissão: pode ser médico, pode 
ser enfermeiro, dentista/Qualquer área que você esta 
formado e vai se formar em dezembro e não está empregado, 
está desempregado/Procure a Secretária OLENE BARROS 
na Secretaria de Assistência Social/Então mais uma vez vou 
explicar pra você: a OLENE vai fazer um cadastramento 
dessas pessoas/Que são filhos de Vargem Grande/Homens 
e mulheres que estão formados ou que vão se formar neste 
ano/Que estão desempregados/Procure dona OLENE 
BARROS na Secretaria de Assistência 
Social/Independentemente de qualquer área que você esta 
formado ou vai se formar/Poder ser advogado, nutricionista, 
pode ser fisioterapeuta, poder ser enfermeiro, poder ser 
médico ou médica/Qualquer área que você está formado ou 
formada ou que vai se formar até dezembro/Procure a 
OLENE/Só as pessoas que estão desempregadas/Só as 
pessoas que estão desempregadas/Procure a Secretaria de 
Assistência Social pra falar com nossa Secretária OLENE 
BARROS...” 
 
Douto Julgador, da transcrição do áudio se extrai das suas 

entrelinhas uma promessa dissimulada de emprego, com público alvo 
especificado, no desejo de arrebatar os votos daqueles que se encontram 
desempregados, “filhos da terra”, “filhos de Vargem Grande”, que “estão 
formados ou que irão se formar até dezembro”, em qualquer área de atuação e 
específica de “advogado, médico, enfermeiro, nutricionista, dentista”, além de 
outros, promessa feita nada menos por MARIA OLENE DE OLIVEIRA 
BARROS, Secretária Municipal de Assistência Social e esposa de JOSÉ 
CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, candidato a Prefeito do município de 
Vargem Grande. 
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Logo após a promessa de emprego, realizada por meio do 
veículo de comunicação  RÁDIO LIDER, programa FORRÓ BRASIL, chegar 
aos ouvidos da população, MARIA OLENE DE OLIVEIRA BARROS lançou 
nas redes sociais um vídeo, onde informa desconhecer a realização de tal 
cadastro de emprego; entretanto, tal ato só demonstra seu conhecimento acerca 
da promessa realizada, tudo no desejo de angariar votos em favor da campanha 
eleitoral de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, candidato a Prefeito e 
seu marido. 

 
Portanto, diante de evidente ocorrência de captação ilícita de 

sufrágio, consistente em promessa de emprego a público específico e a 
beneficiar a candidatura de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS e de 
ANTONIO GOMES LIMA, candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice-
Prefeito, deve-se indeferir seus registros de candidatura e/ou Diplomas, caso 
sejam eleitos, além da sanção de inelegibilidade correspondente. 
 

II – DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

A forma de combate à captação ilícita de sufrágio foi uma 
das mudanças mais relevantes no Direito Eleitoral Pátrio, onde o legislador, 
buscando dar maior proteção ao voto, através da lei nº 9.840/99, resolveu inibir 
a prática de ilícitos que afetavam a liberdade do eleitor, causando sério 
desequilíbrio na disputa eleitoral. 

 
Com tal finalidade, o legislador resolveu inserir no texto da 

Lei nº 9.504/97, Lei das Eleições, o art. 41-A, o qual transcrevo para melhor 
fundamento, litteris: 

 
“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus 
incisos, constitui captação de sufrágios, 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 diploma, 
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observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei 
Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990.” 
 
Numa leitura desse dispositivo, observa-se que ele tem como 

finalidade evitar a conquista da vontade do eleitor de qualquer modo, por meio 
de procedimentos escusos, capaz de gerar uma intensa desigualdade entre os 
candidatos. 

 
Enfim, o dispositivo indicado proíbe que, com o fim de 

arrebatar o voto, o candidato doa, ofereça, prometa, ou entregue ao eleitor bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função 
pública. 

 
Para a caracterização da conduta tipificada no preceito legal 

indicado, exige-se a prática do ato com o dolo específico de obtenção do voto 
do eleitor. No entanto, na modalidade oferecer e prometer, basta 
simplesmente a promessa para a caracterização da conduta vedada, 
sendo despicienda a entrega do bem ou vantagem. 

 
Para melhor fundamento, vejamos as lições de MÁRLON 

JACINTO REIS: 
 
“Prometer é vincular-se com a satisfação futura de uma 
necessidade alheia. A ação benéfica é apenas anunciada, 
comprometendo-se o candidato ou seu interlocutor 
autorizado (implícita ou explicitamente) a implementá-la no 
futuro. A promessa reveste-se de ilicitude quando se 
relaciona à concessão de benefícios para indivíduos ou 
grupo de indivíduos de forma direta, sem que se refira 
a ações gerais de governo. A promessa é o meio pelo qual 
o candidato expressa seus projetos ou programas de ação. 
Assim, é de se esperar que muitas promessas sejam feitas ao 
longo da campanha. Enquanto se referem a temas gerais, 
assuntos abstratos ou programas de ação, nada há de ilícito. 
A promessa de desenvolvimento de políticas públicas de 
saneamento básico constitui estratégia lícita de 



Fernando Oliveira 
ADVOCACIA & CONSULTORIA 

 

 

Rua José Lázaro Barroso, s/n – bairro Rosalina – Vargem Grande/MA – CEP: 65.430-000 Celular 98-
99161-3543 

 

convencimento; a promessa de doação de encanamento 
para uma pessoa ou um grupo determinado constitui 
captação ilegal de sufrágio.”1 (sem grifos no original) 
 
Ressalta-se que para a caracterização do ilícito apontado, não 

é imprescindível que o beneficiário, diretamente, ofereça as benesses ao eleitor 
em troca do seu voto, sendo suficiente o seu consentimento ao ilegal. 

 
Outro ponto que se deve mensurar, é que para se configurar 

essa modalidade de delito, desnecessária se faz a identificação do eleitor, sendo 
suficiente para tanto, que se comprove a realização da conduta e que os 
eleitores foram incitados a dirigir seu voto ao captador. 

 
Vale ainda dizer, que o motivo do sucesso da norma indicada 

está no fato de não se exigir para a configuração do delito, a necessidade de 
aferição da potencialidade do fato ou os fatos desequilibrar ou desequilibrarem 
a disputa eleitoral, tendo em vista que a proibição da captação ilícita de sufrágio 
visa resguardar a livre vontade do eleitor e não a normalidade e a legitimidade 
das eleições. 

 
A propósito, assim tem se manifestado a Jurisprudência, 

verbis: 
 
AGRAVO REGIMENTAL DO REPRESENTADO. 
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA. 
SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. 
Conforme já pacificado no âmbito desta Corte Superior, 
para a caracterização da infração ao art. 41-A da Lei das 
Eleições, é desnecessário que o ato tenha sido praticado 
diretamente pelo candidato, mostrando-se suficiente 
que, evidenciado o benefício, haja dele participado de 
qualquer forma ou com ele consentido. (...). Agravo 
regimental não conhecido. (TSE – Agravo Regimental no AI 

 
1 REIS, Márlon Jacinto. Uso eleitoral da máquina administrativa e captação ilícita de sufrágio. Rio de 
Janeiro: editora FGV, 2006, pág. 28. 
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nº 7.515/Curionópolis-PA – Rel. Ministro CAPUTO 
BASTOS – Julgado em 22.04.2008) (grifei) 
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CUMULAÇÃO 
DE PEDIDOS. CAPTAÇÃO ILEGAL DE SUFRÁGIO. 
ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA. PRAZO 
RECURSAL. ART. 258, CE. CONFIGURADA 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO SE EXIGE 
POTENCIALIDADE. RECURSO PROVIDO. 
AGRAVOS REGIMENTAIS. CONJUNTO 
PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO 
COMO REGIMENTAL. (...). – para a incidência do art. 
41-A, não é necessária a aferição da potencialidade do 
fato para desequilibrar a disputa eleitoral, nos termos da 
pacífica jurisprudência desta corte... (TSE – AgRg no 
REsp nº 27.104/Curimatá-PI – Rel. Ministro MARCELO 
RIBEIRO – Julgado em 17.04.2008) (grifei) 
 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIOS. CASSAÇÃO DO DIPLOMA 
E APLICAÇÃO DE MULTA. LEI Nº 9.504/97, ART. 41-
A. Cursos gratuitos em que se pediam votos a 
candidato. Recurso ordinário provido. (TSE – RO 
1.447/Amapá – Rel. Ministro ARI PARGENDLER – 
Julgado em 05.08.2008) (grifei) 
 
No presente caso, facilmente se percebe a prática do ilícito 

apontado, pois como exposto nos fatos, os Demandados, através de aliados 
políticos, no caso, a Secretária de Assistência Social e o Secretário de 
Comunicação do município de Vargem Grande, fizeram promessas de emprego 
a grupo determinado de desempregados, filhos de Vargem Grande, formados 
ou formandos, das áreas de nutrição, advogado, médico, dentista, enfermeiro, 
tudo no desejo de que os interessados votassem em JOSÉ CARLOS DE 
OLIVEIRA BARROS, candidato a Prefeito e esposo de MARIA OLENE DE 
OLIVEIRA BARROS. 
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Evidente aqui é o consentimento dos Demandados, tendo 

em vista que a promessa de emprego foi realizada nada menos pela esposa do 
candidato a Prefeito JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, bem como 
pelo Secretário de Comunicação ONEILSO SÉRGIO SANTOS ABREU, 
utilizando-se para tanto de emissora de rádio contratada pelo município de 
Vargem Grande para fins de realizar a propaganda institucional da 
Municipalidade. 

 
Portanto, demonstrada à saciedade a prática do ilícito 

perpetrado pelos Demandados, com clareza solar se percebe a procedência da 
pretensão que ora se formula, pelo que se deve indeferir os registros de 
candidatura ou mesmo cassar-lhes o Diploma, além da aplicação de 
inelegibilidade correspondente, por violação ao art. 41-A, da Lei 9.504/1997. 
 

III – DA CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, requer: 
 
a) a notificação dos Demandados para, no prazo legal, 

oferecerem Defesa, caso assim desejarem; 
 
b) seja oficiado ao BANCO DO BRASIL, agência de 

Vargem Grande, para fins de encaminhar a este Juízo as folhas de pagamento 
da Secretaria de Comunicação do município de Vargem Grande, referentes aos 
meses de agosto, setembro, outubro de 2020, a fim de se comprovar o vínculo 
existente entre o GRUPO LIDER DE COMUNICAÇÃO (RÁDIO E TV 
LÍDER) e a Municipalidade, como a responsável pela realização da 
propaganda institucional; 

 
c) a oitiva de testemunhas, na conformidade do rol abaixo, 

com suas intimações por servidor da Justiça Eleitoral, dada a impossibilidade 
de comparecimento em Juízo, de maneira espontânea, devido animosidade 
decorrente do período de eleição e serem todos empregados/colaboradores do 
GRUPO LIDER DE COMUNICAÇÃO (RÁDIO E TV LIDER); 



Fernando Oliveira 
ADVOCACIA & CONSULTORIA 

 

 

Rua José Lázaro Barroso, s/n – bairro Rosalina – Vargem Grande/MA – CEP: 65.430-000 Celular 98-
99161-3543 

 

d) a prova do alegado se dará por meio de documentos, 
vídeos, áudio, depoimentos testemunhais e perícia; 

 
e) a intimação do Ministério Público Eleitoral para 

acompanhar o presente feito; 
 
f) nos termos do inciso XIV, do art. 22, da Lei 

Complementar 64/90; art. 41-A, da Lei nº 9.904/1997, a procedência da ação, 
cassando-se o registro de candidatura e/ou Diplomas de JOSÉ CARLOS DE 
OLIVEIRA BARROS, candidato a Prefeito, e de ANTONIO GOMES LIMA, 
Vice-Prefeito, além da sanção de inelegibilidade correspondente. 

 
Dá-se á causa o valor simbólico de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

para efeitos meramente formais. 
 
Nesses termos, pede-se juntada e deferimento. 

 
Vargem Grande, 19 de dezembro de 2020 

 
FERNANDO CELSO E SILVA DE OLIVEIRA 

OAB/MA 8150 
ESSIDNEY DOS REIS CASTRO JUNIOR 

OAB/MA 21.814 
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ROL DE TESTEMUNHAS: 
 
1. CÉSAR BOTELHO DOS SANTOS, brasileiro, maranhense, solteiro, 
Operador de Áudio (Assessor), CPF 023.952.093-92, podendo ser localizado 
na sede da Rádio e TV Líder, seu local de trabalho, com endereço na Rua São 
Benedito, nº 121, Centro, Vargem Grande/MA; 
 
2. CLARICE GABRIELE NICÁCIO SAMINEZ, brasileira, maranhense, 
casada, Jornalista, CPF 073.970.093-60, podendo ser localizada na sede da 
Rádio e TV Líder, seu local de trabalho, com endereço na Rua São Benedito, nº 
121, Centro, Vargem Grande/MA; 
 
3. ANTONIO MARCOS FONSECA DO OH, brasileiro, maranhense, 
casado, Editor (Assessor), portador do CPF 904.874.273-00, podendo ser 
localizado na sede da Rádio e TV Líder, seu local de trabalho, com endereço na 
Rua São Benedito, nº 121, Centro, Vargem Grande/MA. 
 

Vargem Grande, 19 de dezembro de 2020 
 

FERNANDO CELSO E SILVA DE OLIVEIRA 
OAB/MA 8150 

ESSIDNEY DOS REIS CASTRO JUNIOR 
OAB/MA 21.814 

 


