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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
42ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA

 
 
EXMO. SR. JUIZ ELEITORAL DA 42ª ZONA ELEITORAL – ITAPORANGA/PB
 
 
 
 
 
 
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO N. 0600001-46.2021.6.15.0042
Promovente: Manoel Virgolino de Araújo
Promovidos: Diogo Richelli Rosas e Maria do Carmo Silva
Fundamentação legal: art. 41-A, da Lei 9.504/97 c/c o art. 1º, inciso I, alínea c da LC nº 64/90.
 
 
 
 
 
PARECER FINAL
 
 
O Ministério Público Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral – Itaporanga, representado, neste ato, pela
Promotora Eleitoral que ora subscreve, vem respeitosamente apresentar as presentes 
PARECER FINAL, nos termos que se seguem.
 
BREVE ESBOÇO FÁTICO.
 
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo proposta por MANOEL VIRGOLINO DE
ARAÚJO em face de DIOGO RICHELLI ROSAS (Prefeito reeleito do Município de Nova Olinda)
e MARIA DO CARMO SILVA (Vice-Prefeita eleita do Município de Nova Olinda), aduzindo, em
apertada síntese, que durante o período de campanha eleitoral os impugnados utilizaram da
máquina administrativa em prol de favorecer as suas candidaturas.
Aduz que o impugnado DIOGO RICHELLI ROSAS, na condição de candidato à reeleição, teria
oferecido a Juciano Alves Feitosa a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em troca de votos.
Alega, também, que o referido impugnado fez uso de reservas da máquina pública para benefício
de correligionários, bem como para perseguir adversários que não aderissem ao seu projeto
político.
Afirma, ainda, que o então candidato praticou perseguição política em face de Gercika Carvalho
dos Santos e Ernandes Freira Vanja, como também ofertou vantagem ilícita para captação de
sufrágio da senhora Maria do Socorro Caetano.
Juntou documentos.
Contestação apresentada no evento de ID 74795984.
Réplica à contestação apensa ao evento de ID 76879591.
Certidão da realização de audiência de instrução no evento de ID 83261077.
Alegações finais dos impugnados no evento de ID 83653420.
Alegações finais do impugnante no evento de ID 84041330.
É o relatório.
 
PRELIMINARMENTE: DELIMITAÇÃO DA AIME E DOS FATOS EFETIVAMENTE
COMPROVADOS
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Antes de adentrarmos no mérito do presente parecer final, entendemos necessário os fatos a
serem investigados e provados nesta AIME:
1. Dos atos de abuso de poder econômico para captação ilícita do sufrágio da pessoa de Juciano
Alves Feitosa;
2. Dos atos de abuso de poder político com a perseguição das pessoas de GERCIKA
CARVALHO DOS SANTOS e ERNANDES FREIRE VANJA;
3. Dos atos de abuso do poder político com oferecimento de vantagem à eleitora MARIA DO
SOCORRO CAETANO em troca do voto;
A AIME – Ação de Impugnação de Mandato Eletivo se formou por iniciativa do então candidato a
prefeito do Município de Nova Olinda, o senhor MANOEL VIRGOLINO DE ARAÚJO, e veio
instruída com documentos, todos com o objetivo de comprovar os atos ilícitos atribuídos aos
impugnados.
A instrução judicial é o que efetivaria a comprovação dos fatos, por isso, designada a audiência
de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas testemunhas e declarantes.
Demais disso, alguns fatos podem ser analisados com os documentos acostados.
Dito isto, e após análise minudente dos documentos acostados aos autos e após concluída a
instrução processual, percebe-se nitidamente que a presente AIME não merece prosperar.
Senão vejamos:
 
FATO UM – Dos atos de abuso de poder econômico para captação ilícita do sufrágio da
pessoa de Juciano Alves Feitosa.
 
O artigo 41-A da 9.504/97 dispões que “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.”
As condutas vedadas foram concebidas com a finalidade de coibir a prática de atos capazes de
prejudicar o equilíbrio e a igualdade de chances na disputa inerente ao processo democrático,
para que sobressaia a real vontade do eleitorado e a imagem mais verdadeira possível dos
candidatos aos cargos público-eletivos, com o necessário combate às condutas que influenciam
essa percepção.
Vê-se que o que o impugnante trouxe aos autos alguns documentos, os quais não demonstraram
de forma concreta e efetiva que os impugnados se beneficiaram ilicitamente durante o pleito
eleitoral.
Aliás, o senhor JUCIANO ALVES FEITOSA, quando ouvido em juízo, apresentou contradições
com as informações contidas na exordial, sobretudo no que concerne as datas da suposta
“compra de votos” e a forma como a referida conduta ocorreu.
Além disso, a pessoa de JOSÉ DAVID, conhecido como “Menininho”, participante, em tese, da
negociata, negou em juízo a entrega de dinheiro e de uma motocicleta a pessoa de JUCIANO
ALVES FEITOSA.
Infere-se, ainda, que o senhor GERLANDIO ALVES, irmão de JUCIANO ALVES FEITOSA,
declarou em audiência que este tem problemas com bebidas e que os fatos narrados são
inverídicos.
Assim, diante das provas colhidas em audiência, infere-se que não foi demonstrada a ocorrência
da conduta descrita no fato um.
 
FATO DOIS – Dos atos de abuso de poder político com a perseguição das pessoas de
GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS e ERNANDES FREIRE VANJA
 
Consta dos autos que a pessoa de GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS necessitava de
tratamento médico na cidade de João Pessoa e, em razão do seu voto, não teria recebido do
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município o auxílio necessário à continuidade do tratamento.
Infere-se do caderno processual que tais alegações também não foram comprovadas, uma vez
que as declarações em juízo de GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS apresentaram
inconsistências, sobretudo no que se refere a ajuda prestada pelo Município de Nova Olinda.
Segundo se extrai dos autos, a depoente informa que a prefeitura lhe prestou apenas uma ajuda
e depois não recebeu mais qualquer auxílio. No entanto, o documento de ID 83653420 – fl. 10
demonstra que foram realizados ao menos 06 (seis) empenhos em benefício da paciente.
Além disso, a depoente não soube esclarecer o tipo de medicação que faz uso, quando
apresentou os sintomas da doença e quando iniciou o tratamento.
No que concerne a pessoa de ERNANDES FREIRE VANJA, aduz o autor que o impugnado
DIOGO RICHELLI ROSAS, ao saber que aquele não votaria na sua chapa, ordenou que a
empresa a qual aquele prestava serviços o demitisse.
Todavia, ao ser ouvido em juízo, o senhor DANIEL ROBERTO DE SOUSA LEANDRO,
representante da empresa que ERNANDES VANJA prestava serviços, declarou que este fora
dispensado sem qualquer ingerência política neste sentido. Aduziu, também, que outros
funcionários foram dispensados à época e que as dispensas se deram por motivos de ordem
financeira.
Assim, diante das provas colhidas em audiência e dos documentos acostados, verifica-se que
não foi demonstrada a ocorrência da conduta descrita no fato dois.
 
FATO TRÊS – Dos atos de abuso do poder político com oferecimento de vantagem à
eleitora MARIA DO SOCORRO CAETANO em troca do voto
 
Alega o impugnante que a senhora MARIA DO SOCORRO CAETANO necessitava realizar
cirurgia para retirada de cálculo renal, ocasião em que o impugnado DIOGO RICHELLI ROSAS
teria oferecido o pagamento do procedimento cirúrgico em troca do voto da paciente.
Ouvida em juízo, a pessoa de MARIA DO SOCORRO CAETANO declarou que não recebeu do
impugnado o dinheiro para a cirurgia e que realizou um empréstimo para a sua execução.
Infere-se dos autos que o depoimento da paciente refuta as alegações da parte autora, como
também não existe no caderno processual documentos que corroborem com os fatos em apreço
É assente na jurisprudência pátria que para a comprovação de captação ilícita de sufrágio se faz
necessária a existência de prova robusta, o que, no caso em análise, não se verificou.
Veja-se o julgado:
 
RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. CAPTAÇÃO ILíCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI
N° 9.504/97. PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO. 1. Para caracterizar a
captação ilícita de sufrágio, exige-se prova robusta de pelo menos uma das condutas previstas no
art. 41-A da Lei nO9.504/97, da finalidade de obter o voto do eleitor e da participação ou anuência
do éandidato beneficiado, o que não se verifica na espécie. 2. Recursos especiais eleitorais
providos.
 
 
CONCLUSÃO
 
Diante de todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral OPINA pela IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO, diante de não terem sido comprovados os fatos
articulados na exordial.
 
É o parecer.
 
Itaporanga, data e assinatura eletrônicas.
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ANA MARIA DE FRANÇA CAVALCANTE
Promotora da 42ª Zona Eleitoral
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