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Processo nº. 0600636-19.2020.6.14.0065 

Autos de Investigação Judicial Eleitoral 

Requerente: A ESPERANÇA ESTÁ DE VOLTA 28-PRTB / 77-

SOLIDARIEDADE / 35-PMB / 45-PSDB E OUTROS 

Requeridos: PAULO SERGIO MATOS DE ALCANTARA, MARIA CRISTINA 

FERREIRA MARTINS VILACA E JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES 

 

 

 

MM. Juiz, 

 Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral 

pela suposta prática de conduta vedada aos agentes públicos 

em campanha eleitoral.  

Os representados JOSÉ RENATO OGAWA RODRIGUES, MARIA 

CRISTINA FERREIRA MARTINS VILAÇA, candidato a Prefeito e 

Vice-Prefeita, respectivamente à época e PAULO SÉRGIO MATOS 

DE ALCANTARA, então prefeito do município de Barcarena/PA 

teriam se utilizado da “máquina pública” em benefício dos 

referidos candidatos pedindo votos e oferecendo vantagens 

como antecipação de 13º salário aos servidores do município 

de Barcarena/PA. 

O fato teria ocorrido no dia 15.10.2020 na propriedade 

rural que pertenceria ao pretenso candidato Renato Ogawa, 

localizada atrás da CEDAB (Barcarena). 

Fora juntado aos autos mídias da reunião, degravação e 

perícia do referido material com laudo conforme documentos 

ID 107004047constantes nos autos. 
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Ainda, conforme certidão ID 107004045 foi apensado aos 

presentes autos, o processo AIJE nº 0600638-

86.2020.6.14.0065.  

Realizada a instrução, as partes apresentaram 

alegações finais. 

É o breve relatório. 

Constam aos autos o vídeo da reunião realizada pelos 

representados em que notadamente há indicação de voto por 

parte do então prefeito de Barcarena aos candidatos ora 

representados, inclusive indicando o número de campanha, 

qual seja 22. 

Ainda, tal indicação de voto foi relacionada a 

benefícios que seriam realizados aos servidores municipais, 

antecipação de 13º salário, o que ensejaria influencia em 

considerável percentual dos eleitores do município 

caracterizando a captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da 

Lei nº 9.504/97) aqui discutida. 

Todos esses atos foram praticados com o envolvimento 

dos representados os quais se tratava do então prefeito de 

Barcarena e dos candidatos a prefeito e vice-prefeito por 

ele apoiados.  

O abuso do poder político (LC nº 64/90, arts. 19 e 22) 

e o uso da máquina administrativa e a prática de atos 

ilegais são atos graves que trazem a conotação de abuso do 

poder político. 

A diferença entre esses ilícitos menores e os abusos 

previstos na LC nº 64/90 não é de substância, mas apenas de 

extensão. A captação ilícita de sufrágio restará 
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caracterizada se houver um único voto comprado, por 

exemplo. Essa mesma captação ilícita, contudo, poderá 

caracterizar o abuso do poder econômico se possuir a 

extensão capaz de ser tida como grave (e não mais 

potencial) como preconiza o inciso XVI do art. 22 da LC nº 

64/901. 

Houve reunião com apoiadores, funcionários 

da prefeitura municipal para apoio aos candidatos 

indicados pelo representado então prefeito. Todos 

foram impelidos a votar nos candidatos representados 

sob promessa de benefícios como antecipação de 13º 

salários, em razão do vínculo empregatício. 

 Essa prática é descrita na lei eleitoral 

desde 2009 da seguinte forma: 

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. 

§ 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. 

                                                           
1 XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da 
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. 
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§ 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. 

Há nos autos indicação no diário oficial de 

28.10.2020, conforme documento ID 25124273, que de fato 

ocorreu a antecipação do pagamento do 13º salário aos 

servidores, em 20.11.2020, além de constar as datas de 

pagamentos excepcionais dos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2020. 

Percebe-se, então, que as provas existentes nestes 

autos demonstram efetivamente a realização de abuso de 

poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio 

quando o então prefeito municipal, utilizando-se do cargo 

que possuía, oferece e promete ao eleitor com o fim de 

obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer 

natureza tais vantagens aqui evidenciadas juntamente com os 

demais representados, candidatos a prefeito e vice-prefeito 

no pleito eleitoral. 

As provas são contundentes quanto a caracterização da 

violação do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 c/ art. 299 da LEI 

Nº 4.737, de 15 de julho de 1965. 

Há jurisprudência nesse sentido: 



 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA -65ª ZE – BARCARENA/PA 

 

 

 5 

Agravo Regimental em Agravo de Instrumento Al 

00006729320126130041 SÃO JOAQUIM DE BICAS MG 

(TSE) Jurisprudência • Data de publicação: 

27/09/2016 ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. CARGO. 

VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A 

DA LEI N° 9.504 /97). CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO 

DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL 

(ART.30- A DA LEI DAS ELEICOES ). QUESTÃO DE 

ORDEM RELATIVA AO ART. 105-A DA LEI N° 9.504 /97. 

PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO 

CÓDIGO ELEITORAL. ARCABOUÇO FATICO-PROBATÓRIO QUE 

DEMONSTRA A CARACTERIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO. PRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE QUANTO À 

CONFIGURAÇÃO DO ART. 30-A. INDEPENDÊNCIA DA PENA 

DE CASSAÇÃO DO MANDATO ANTE A CONSTATAÇÃO DA 

PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 

DESPROVIMENTO. 1. A captação ilícita de sufrágio, 

nos termos do art. 41-A da Lei n° 9.504 /97, 

aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes 

elementos: (i) a realização de quaisquer das 

condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, 

oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem como 

praticar violência ou grave ameaça ao eleitor), 

(li) o fito específico de agir, consubstanciado 

na obtenção de voto do eleitor e, por fim, (ili) 

a ocorrência do fato durante o período eleitoral 

(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8ª ed. São 

Paulo: Atlas, p. 520). 2. A jurisprudência deste 

Tribunal pressupõe, ainda, a existência de provas 

robustas e incontestes para a configuração do 

ilícito descrito no art. 41-A da Lei n° 9.504/97, 

não podendo, bem por isso, encontrar-se a 

pretensão ancorada em frágeis ilações ou mesmo em 

presunções, nomeadamente em virtude da gravidade 

das sanções nele cominadas. Precedentes. 3. In 

casu, as premissas fáticas delineadas no aresto 

regional evidenciam a caracterização da captação 

ilícita de sufrágio, em especial pela 

distribuição indiscriminada de combustível em 

troca de apoio político. 4. O exame das 

ponderações acerca da configuração do ilícito 

disposto no art. 30-A da Lei das Eleições e da 

aplicação da cassação do diploma com fundamento 

no aludido dispositivo, à luz do principio da 

proporcionalidade, revela-se prescindível, na 

medida em que a cassação do diploma subsistirá em 
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virtude da caracterização da captação ilícita de 

sufrágio. 5. A análise da matéria relativa ao 

art. 105-A da Lei das Eleições, suscitada em 

questão de ordem, é inviável no caso vertente 

ante a sua preclusão consumativa, uma vez que o 

ora Agravante não se insurgiu contra a conclusão 

da Corte Regional sobre o tema na ocasião da 

interposição de seu recurso especial. 6. Agravo 

regimental desprovido. (grifou-se). 

 Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ELEITORAL, é pela TOTAL PROCEDÊNCIA da representação 

(AIJE).  

 Barcarena(PA), 13 de julho de 2022. 

 

JEANNE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA 

Promotora Eleitoral – 65ª ZE 


