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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROMOTORIA ELEITORAL DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS-PR

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  ELEITORAL  DA  32ª  ZONA

ELEITORAL DO PARANÁ

Procedimento Preparatório Eleitoral nº MPPR-0097.20.000542-5

                                                                    MPPR-0097.20.000543-3

                                                                    MPPR-0097.20.000544-1

                                                                    MPPR-0097.20.000530-0

Inquérito Policial nº 209886/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL da 32 ª Zona Eleitoral do

Estado do Paraná, representado, neste ato, pelo Promotor Eleitoral que ora subscreve, com

fulcro no art. 129, II e IX, c/c o art. 14, § 9º, ambos da CF/1988; no art. 72, c/c o art. 78,

ambos  da  Lei  Complementar  Federal  nº  75/93;,  vem  respeitosamente,  perante  Vossa

Excelência  aforar  a  AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE),

por abuso de poder econômico, mediante captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 22,

caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 64/90, e art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97 em face de 

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, brasileiro, casado, prefeito em

exercício, médico, portador da cédula de identidade civil de nº 45795150-SSP/PR, inscrito

no CPF sob o nº 183.136.630-68, residente e domiciliado na Avenida Tiradentes, nº 657,

Centro, Palmas-PR, fone (46) 99972 1505 e whatsApp (46) 3262 5219; e

BRUNO GOLDONI, brasileiro, casado, empresário, candidato a vice-

prefeito, portador da cédula de identidade civil nº 75080204-SESP/PR, inscrito no CPF sob

o nº 044.072.389-25, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 93 ou

1963, bairro Santa Cruz, Palmas-PR, fone (46) 99978 3437 e whatsApp (46) 3262 5219;

FERNANDO SOUZA DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº
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049.053.529-16,  nascido  em 07/02/1984,  filho  de  Cleonice  de  Fátima  Souza  Pedroza,

residente e domiciliado na Avenida Clevelândia, nº 277 ou na Rua Geni Ricardo, nº 43,

ambos em Palmas-PR; e

SIDNEY DA SILVEIRA CAMARGO, brasileiro, inscrito no CPF sob o

nº 974.511.269-00, residente e domiciliado na Rua Júlio H. Andrade, nº 469, bairro Bom

Pastor, no município de Palmas-PR, tendo como endereço profissional a Marine Indústria

de Compensados, situada na Rodovia PR 449 s/n, km 2.4, Palmas-PR, 

THIAGO VITOR OLBRE,  brasileiro,  agricultor,  portador  do  RG nº

9.140.936-4, inscrito no CPF sob o nº 058.646.489-14, natural de Araucária-PR, filho de

Vitorio Olbre e Izilda Olbre, residente e domiciliado na Rua Augusto Guimarães, nº 07,

Centro, Palmas-PR, fone e whatsApp (46) 98805 4906; e

ILDELVAN DONIZETTE MARTINS,  brasileiro,  portador do RG nº

12841313 – SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 092.305.966-04, nascido em 29/01/1990,

filho de Roseli Aparecida Alves Martins e Ildeu Donizette Martins, residente na Avenida

Clevelância,  nº  1052,  bairro  Divino,  Paraná-PR,  fone  e  whatsApp  (46)  99935  5709,

podendo ser encontrado,  ainda,  do pavilhão construído para beneficiamento de batatas,

localizado na Fazenda Coxilhão, à cerca de 200 metros de distância aos fundos da Casa do

Turista, localizada na PRC 280, em Palmas-PR, pelos seguintes fatos e fundamentos:

I – DOS FATOS

Segundo se apurou, por meio dos Procedimentos Preparatórios Eleitorais

(PPE)  em  epígrafe,  os  representados,  no  curso  do  processo  eleitoral  em  discussão,

praticaram condutas que caracterizaram abuso de poder econômico. Os atos praticados,

enquadrados como captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97,

além de  serem suficientemente  graves,  foram dotados  de  potencialidade  lesiva  para  o
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resultado  do  pleito,  enfraquecendo  a  estabilidade  das  relações  democráticas.  Senão

vejamos:

I.I. - Fato 01 - “  churrasco Fazenda Coxilhão  ”  

Conforme se apurou no PPE nº MPPR-0097.20.000530-0, no dia 05 de

novembro de 2020, por volta das 19h30min, em frente a um pavilhão que estava sendo

construído para beneficiamento de batatas, no interior da Fazenda Coxilhão, na zona rural

do Município de Palmas-PR, foi realizado um churrasco com a finalidade de angariar votos

em favor do atual prefeito do Município de Palmas-PR e candidato à reeleição Kosmos

Panayotis Nicolaou e o candidato a vice da chapa, Bruno Goldoni, e também em favor do

atual vereador do Município de Palmas-PR e candidato à reeleição, Paulo Bannake.

O churrasco, incluindo carne e refrigerantes, foi oferecido gratuitamente

pelos proprietários da fazenda Thiago Vitor Olbre e seu sócio Edelvan Donizete, conforme

depoimento de fls. 20 e 21, a vários trabalhadores braçais que prestaram seus serviços na

fazenda Coxilhão naquela data e em outras fazendas próximas, totalizando em torno de 20

profissionais, com o fim de “segurá-los” no local para que ouvissem os candidatos Kosmos

Panayotis Nicolaou, Bruno Goldoni e Paulo Bannake exporem suas plataformas políticas e

pedirem o voto dos eleitores presentes.

Alguns dos eleitores presentes acreditavam que o churrasco estava sendo

fornecido e pago pelos próprios candidatos. Nesse sentido o depoimento de Rosemildo

Roberto Pereira (fls. 09/10) e Sidnei Abel Vieira (fls. 13 e 21). Outros, sequer sabiam quem

estava  custeando  o  churrasco,  embora  dele  tenham  se  beneficiado.  Nesse  sentido,  o

depoimento de Antônio Robson Rodrigues (fls. 15 e 21) e João Francisco Severo (fls. 16 e

21).

Por fim, ao prestar depoimento nos autos do citado PPE, Thiago Vito

Olbre acabou esclarecendo (fls. 20/1) que:
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Ocorreu o churrasco na fazenda coxilhão, no pavilhão de beneficiamento de

batatas, sendo que estava presente no dia do churrasco, sendo que o declarante

participou  do  churrasco  até  certo  ponto.  Os  candidatos  a  prefeito  e  vice-

prefeito do município  de  Palmas-PR,  Dr.  Kosmos  e  Bruno Goldoni,  bem

como o candidato a vereador Paulo Bannacke estiveram presentes no local.

Os  referidos  candidatos  não  participaram  no  churrasco,  mas  estiveram

presentes  na  data  e  local  do  evento,  conversaram  com  os  presentes,

oportunidade em que expuseram suas plataformas políticas e pediram o voto

dos  presentes  em  suas  candidaturas.  Essa  ação  dos  candidatos  ocorreu

enquanto o  churrasco  era  preparado,  mas  uma  fez  que  o  churrasco  ficou

pronto, os candidatos se retiraram porque tinham outro compromisso. Os

candidatos sabiam que ocorreria um churrasco no local. “O churrasco foi só

um pretexto para agente conseguir segurar o pessoal”. Responde, ainda, que os

três candidatos “sabiam” que o declarante faria o churrasco para segurar o

pessoal no local. O declarante estava apoiando a candidatura do Dr. Kosmos.

Quem custeou o churrasco para todos os presentes foram o declarante e seu

sócio Idelvan Donizette Martins. Apenas os candidatos Dr. Kosmos e Bruno

Goldoni entregaram santinhos para os presentes.

Os candidatos, embora não tenham participado ativamente do churrasco,

tinham conhecimento que o mesmo estava sendo oferecido gratuitamente pelo dono da

fazenda aos vários trabalhadores que lá se encontravam a fim de fazer com que estes, após

findas suas jornadas de trabalho, permanecessem no local para ouvir os candidatos que ao

final  de  suas  exposições  requereram  explicitamente  o  voto  em  suas  candidaturas  aos

eleitores presentes. 

Em suma, os candidatos anuíram com o oferecimento e entrega gratuita

de churrasco e refrigerantes para os eleitores presentes, mesmo sabendo que os alimentos

configuram bem ou vantagem pessoal para quem os recebe, circunstância capaz de influir
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na liberdade de voto do eleitor.

Sinale-se que a fim de melhor organizar e processar os fatos, a conduta

ilícita atribuída ao candidato a vereador, Paulo Hercilio Dangui Bannack, será objeto de

Ação de Investigação Judicial Eleitoral autônoma. 

I.II – Fato 02 – “  caso Fernandinho Purungal  ”  

Segundo se apurou no PPE nº MPPR-0097.20.000544-1, o representado

Fernando Souza da Silva, popularmente conhecido por “Fernandinho do Purungal”, entre

os dias 12 e 14 de novembro de 2020, entregou, por duas vezes, dinheiro, que totalizou R$

150,00 (cento e cinquenta reais), à eleitora Analu Leal Hoffmann para que ela e seu marido

votassem em favor do atual prefeito do Município de Palmas-PR e candidato à reeleição

Kosmos Panayotis Nicolaou. É o que se extrai do depoimento prestado por Analu Leal

Hoffmann perante o Juiz Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, de fls. 08 e 18.

Após as eleições, Analu efetuou conversa via aplicativo whatsApp com o

representado Fernando (registrada em ata notarial às fls. 09/17), na qual resta confirmada a

compra de votos realizada por Fernandinho em favor dos candidatos Kosmos e Bruno.

O representado Fernando Souza da Silva era o coordenador de campanha

do  candidato  Kosmos  e  do  seu  vice  Bruno  Goldoni,  bem  como  é  o  proprietário  do

estabelecimento  comercial  Purungal  Lounge  Bar,  local  onde  funcionou  o  Comitê  de

Campanha  de  Kosmos  e  Bruno,  conforme  comprovam as  fotografias  de  fls.  67/81.  O

intenso envolvimento do representado Fernando na campanha de Kosmos e Bruno ainda

pode ser inferido das postagens na sua página do facebook, de fls. 31, 38/43.

Portanto,  é  intuitivo  concluir  que  os  representados  Kosmos  e  Bruno

1 As fotografias estão reproduzidas na petição inicial (pag. 2) da representação por propaganda 
eleitoral irregular autuada sob o nº 0600316-14.2020.6.16.0032.
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Goldoni tinham conhecimento da compra de votos levada a efeito por Fernando.

I.III – Fato 03 – “  Nota de R$ 2,00 no bairro São Francisco”  

Conforme se apurou no PPE nº MPPR-0097.20.000543-3, na véspera das

eleições  municipais,  um  grupo  de  três  pessoas  esteve  no  bairro  São  Francisco,  no

município de Palmas-PR e entregou dinheiro a alguns moradores acompanhado de pedido

explícito de voto em favor do atual prefeito do Município de Palmas-PR e candidato à

reeleição Kosmos Panayotis Nicolaou.

Segundo se extrai do depoimento  prestado perante o Juiz Eleitoral da

32ª Zona Eleitoral pela eleitora Crisnaiara Sobis Caldas, a qual é moradora das “casinhas

invadidas”, do bairro São Francisco, no Município de Palmas-PR, de fls. 07/08 e 14:

“No dia 14/11/2020, à tarde, véspera do pleito eleitoral, estava em sua casa,

quando então  passou pela  rua  um grupo de  duas  ou três  pessoas  fazendo

campanha para o candidato Kosmos, que estava disputando a reeleição para o

cargo de Prefeito de Palmas-PR. Uma mulher, identificada como tendo pele

morena,  que  integrava  este  grupo  de  apoiadores  parou  em  frente  a  sua

residência, e pediu para entrar, o que foi atendido por Crisnaiara. Em seguida

a  referida  mulher  passou a  apresentar  a  proposta  de  governo de  Kosmos,

entregou-lhe um santinho e perguntou quantos eleitores residiam no local,

tendo Crisnaiara respondido que na residência moravam apenas dois eleitores,

ela e seu marido. Então a mulher ofereceu entregar R$ 100,00 em dinheiro

naquele momento e mais uma nota de R$ 2,00 para Crisnaiara, a fim de que

ela  e  seu  marido  votassem  no  candidato  Kosmos,  prometendo  que,  caso

Kosmos se reelegesse, ela voltaria e buscaria a nota de R$ 2,00 dando em troca

mais uma quantia em dinheiro. Crisnaiara aceitou a proposta e recebeu no ato

uma nota de R$ 100,00 e outra de R$ 2,00. Afirma que outros moradores do

bairro também receberam dinheiro desta mulher para votar no Kosmos, a
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qual utilizou o mesmo  modus operandi.  Após ser divulgado o resultado da

eleição,  com a reeleição de Kosmos,  a  mulher  não retornou ao local  para

buscar a nota de R$ 2,00. Indicou a vizinha Joice como uma das pessoas que

também teria recebido dinheiro para votar no Kosmos.”

Posteriormente, foi realizada busca de campo no bairro São Francisco,

logrando-se localizar e qualificar a vizinha de Crisnaiara, de nome Joice, bem como colher

o seu depoimento em relação aos fatos.

Em seu depoimento, de fls. 14/15, Joice Bueno dos Santos confirma que

na véspera das eleições recebeu dinheiro para que ela e seu marido votassem no candidato

Kosmos, in verbis: 

“Afirmou que um grupo de três mulheres, dentre as quais havia uma “mulher

morena baixinha”, passou pela rua onde mora, por volta das 19horas do dia

14/11/2020  e  a  chamou  em  frente  a  sua  residência,  perguntou  quantos

eleitores moravam na sua casa, tendo a depoente afirmado que seriam dois os

eleitores residentes, ela e seu marido. Então a “mulher morena” após pedir

para que a depoente e seu marido, de nome Jonas, votassem no candidato

Kosmos, entregou um santinho do candidato Kosmos, uma nota de R$ 100,00

e outra de R$ 2,00 para a depoente, afirmando que se Kosmos fosse reeleito

para  prefeito  do  Município  de  Palmas-PR  retornaria  no  dia  seguinte  às

eleições para buscar a nota de R$ 2,00 e trocá-la por R$ 200,00 em dinheiro.

Afirma que, passadas as eleições, a “mulher morena” não retornou ao local

para cumprir a promessa.”

Os  depoimentos  de  testemunhas  presenciais  acima,  moradoras  da

mesma rua do bairro São Franscisco, não deixam dúvidas da grande operação de compra

de votos realizada naquele local e que favoreceu os candidados Kosmos e Bruno Goldoni

no pleito eleitoral. 

Num. 54481235 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS - 08/12/2020 15:38:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120815383761900000052245835
Número do documento: 20120815383761900000052245835



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROMOTORIA ELEITORAL DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS-PR

Evidente, pois,  que os candidatos beneficiados pela compra de votos

tinham  conhecimento  e,  se  não  promoveram,  ao  menos  aquiesceram  com  a  sua

realização no bairro São Francisco. 

Observe-se que a compra de votos contou com ação organizada da qual

participaram ativamente ao menos três pessoas que foram à rua apresentar a proposta de

governo e entregar santinhos dos candidatos Kosmos e Bruno Goldoni, pedindo voto em

troca da entrega de dinheiro. Os moradores de duas casas confirmaram a prática da ação

ilícita, a qual certamente resultou na captação ilícita de sufrágio de outros moradores

residentes no local. 

Trata-se  de  ação  que  envolvia  grandes  somas  de  dinheiro,  o  que

desconstitui qualquer alegação de apoiamento filantrópico praticado por terceiros em

favor dos candidatos ora representados, sem que estes tivessem conhecimento e assentido

com a conduta.

I.III – Fato 04 – “  Nota de R$ 2,00 no bairro Eldorado”  

Segundo restou apurado no PPE nº MPPR-0097.20.000542-5, na véspera

das eleições municipais, um morador do bairro Eldorado, no município de Palmas-PR, de

apelido “Cid”, posteriormente  identificado com sendo a  pessoa  de  Sidney da  Silveira

Camargo, entregou dinheiro  a  alguns  moradores,  acompanhado  de  pedido  explícito  de

votos  em favor  do  atual  prefeito  do  Município  de  Palmas-PR e  candidato  à  reeleição

Kosmos Panayotis Nicolaou. “Cid” trazia consigo uma lista com o nome de vários eleitores

residentes no bairro Eldorado a quem seria entregue uma nota de R$ 2,00, com a promessa

de, posteriormente, trocar cada uma das notas de R$ 2,00 por R$ 150,00 em dinheiro, caso

o candidato Kosmos fosse reeleito.

Num. 54481235 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS - 08/12/2020 15:38:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120815383761900000052245835
Número do documento: 20120815383761900000052245835



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROMOTORIA ELEITORAL DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS-PR

 A eleitora Iliane Pompeu dos Santos prestou depoimento perante o Juiz

Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, de fls. 07 e 09, nos seguintes termos:

“é moradora “das casas de compensado” do bairro Eldorado, no Município de

Palmas-PR. Relata que a pessoa conhecida por Cid, que mora nas casinhas

novas do bairro Eldorado, no dia 14/11/2020, véspera do pleito eleitoral, foi

até a casa da declarante trazendo consigo inúmeras notas de R$ 2,00, e uma

folha contendo uma lista, e perguntou quem eram os moradores da casa e que

votavam. Em seguida, Cid entregou uma nota de R$ 2,00 para cada um dos

eleitores moradores da casa votarem no candidato Kosmos para o cargo de

prefeito  do  Município  de  Palmas-PR,  afirmando  que  na  segunda-feira

retornaria ao local para buscar as notas de R$ 2,00 e entregar R$ 150,00 no

lugar de cada uma destas notas. Informa que Cid marcou o nome de todos os

moradores  votantes  e  residentes  na casa da  declarante  na folha que trazia

consigo.  Afirma  que  outros  moradores  do  bairro  também  receberam

dinheiro de Cid, o qual utilizou o mesmo  modus operandi,  para que estas

pessoas votassem no Kosmos.”

Às 7  (sete)  notas  de  R$  2,00  entregues  por  Sidney  aos  eleitores  da

residência  onde  mora  Iliane  Pompeu  dos  Santos  estão  apreendidas  e  vinculadas  ao

Inquérito Policial nº 209886/2020, que tramita perante a Delegacia de Polícia Civil de

Palmas-PR.

Ao ser ouvida na presença do Juiz Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, às

fls. 08 e 09, a testemunha Kelin Bruna dos Santos, que conta com 16 anos de idade e é

filha da depoente Iliana Pompeu dos Santos, declarou:

“que a pessoa de apelido “Cid” foi até a casa onde mora com sua mãe (Iliane),
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no dia 11/11/2020, parte da noite. Que “Cid” entregou algumas notas de R$

2,00 (dois reais), as quais seriam trocadas posteriormente à eleição municipal

por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada nota, para o fim de que Iliane e

sua família votassem no candidato Dr. Kosmos. Após a eleição e a vitória do

referido candidato, o Sr. Cid procurou a sua mãe para a referida troca, mas a

mesma não estava em casa, tendo sido combinado com a depoente que a troca

seria efetuada entre as 19h00min e as 19h30min do mesmo dia, e que sua mãe

teria que levar as notas na casa de “Cid”, mas tal não ocorreu em razão de

receio do Sr. Cid e sua esposa (de nome Eliane), com a presença da polícia aos

arredores da residência.”

Mais uma vez, aqui, os depoimentos de testemunhas presenciais acima,

moradoras do bairro Eldorado, comprovam a intensiva ação praticada por ‘Cid’ com a

compra de votos de eleitores  residentes  no referido bairro,  em favor dos candidatos

Kosmos e Bruno Goldoni. 

É certo, portanto, que os candidatos beneficiados pela compra de votos

tinham conhecimento e, se não promoveram, ao menos aquiesceram com a prática do

ilícito  eleitoral  em  desfavor  da  liberdade  de  voto  de  eleitores  residente  no  bairro

Eldorado. 

Novamente, aqui, está-se diante de ação que envolvia grandes somas de

dinheiro e visando a compra de votos de inúmeros residentes no bairro Eldorado. 

Importante dizer que, no bairro Eldorado, residem pessoas humildes, a

esmagadora maioria pobre na acepção jurídica do termo, não sendo diferente a situação

econômica  de  “Cid”,  fator  que  impede  qualquer  alegação  de  que  os  candidatos  ora

representados  os desconheciam ou não assentiram com a conduta ilícita.  Isso porque

“Cid”, evidentemente, não estava agindo por filantropia, ou utilizando recursos próprios
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para efetuar a compra de votos, tampouco, alguém financiaria referida prática a título

gratuito e sem o conhecimento e anuência dos candidatos beneficiados.

II – DA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 22, CAPUT E INCISO XIV DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 64/99 – SANÇÕES DE INELEGIBILIDADE E DE CASSAÇÃO

DO REGISTRO OU DIPLOMA

Dispõe o art. 22, caput, e inciso XIV, da LC nº 64/90, in verbis:

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:

[...]

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação

dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de

quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção

de  inelegibilidade  para  as  eleições  a  se  realizarem  nos  8  (oito)  anos

subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro

ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do

poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos

meios  de  comunicação,  determinando  a  remessa  dos  autos  ao  Ministério

Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de

ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

O voto não é instrumento de comércio, razão pela qual a liberdade de

escolha dos eleitores não pode ser negociada sob pena de comprometer-se a normalidade
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e a legitimidade das eleições. Constitucionalmente, nem a capacidade de votar, nem a

capacidade de ser votado estão à venda, pois tratam-se de atributos que estão fora do

mercado2.

Haverá  abuso  de  poder  econômico  sempre  que  forem  utilizados

recursos materiais ou humanos fora do círculo permissivo da legislação eleitoral com o

objetivo de obter  vantagem para  candidato,  partido ou coligação,  comprometendo a

legitimidade  e  normalidade  da  eleição.  O  abuso  de  poder  econômico  no  processo

eleitoral de que trata o dispositivo legal acima transcrito,  ocorre quando o candidato

resolve  utilizar-se  do  poder  econômico  –  como  oferecimento,  promessa  ou  entrega

gratuita de uma cesta básica, quantia em dinheiro, refeição, ou outro bem ou vantagem

de  valor  econômico,  ou  ainda  a  promessa  de  um  emprego)  -  como  fator  de

convencimento ou induzimento do eleitor  para  votar  em determinado candidato ou

abster-se de votar.

Com esse modo de agir, os  representados menosprezaram o papel e o

poder do voto, vez que não se pode admitir que aquele que almeja representar o povo,

do qual emana todo o poder – conforme o disposto no parágrafo único do artigo 1º da

Constituição da República – lance mão de subterfúgios condenáveis para a consecução de

seu  intento,  causando  repulsa  à  sociedade  a  conduta  daquele  que  transforma  uma

conquista histórica, cara a todos, - o voto – em objeto de escambo.3

Não existe dúvida de que tais atitudes dos candidatos comprometem a

2 BERNARDI, Dieison Picin Soares. Curso Didátio de Direito Eleitoral. Curitiba: Juruá, 2014, p. 192.
3 ROSA, Pedro Luiz Barros Palma.  Artigo 299 do Código Eleitoral:  a  corrupção eleitoral  à  luz do

Trib  unal  Superior  Eleitoral  .  Âmbito  Jurídico,  ano.  Disponível  em:
<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-150/artigo-299-do-codigo-eleitoral-a-corrupcao-
eleitoral-a-luz-do-tribunal-superior-eleitoral/> Acesso em 02 de dezembro de 2020.
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legitimidade e a normalidade do pleito, dado que os eleitores que recebem a benesse

ilícita perdem a condição de decidir o seu voto baseado nos valores verdadeiramente

democráticos. Em um município com grande quantidade de pessoas carentes, como é

o  caso  de  Palmas-PR,  que  amarga  um  dos  piores  índices  de  desenvolvimento

humano do Estado do Paraná, o eleitor sente-se grato por aquele que lhe “socorreu”

em um momento de necessidade. A partir daí, a alienação de seu voto, bem como de

seus  familiares,  é  um  corolário  natural  desse  círculo  vicioso  que  somente  pode  ser

quebrado com políticas públicas sérias e uma severa repressão a esse tipo de conduta

corruptora.

O abuso de poder econômico, que se consubstancia no uso ilegítimo do

poderio do capital em prol de candidatura própria ou de terceiros, é conduta grave que

macula “a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo com a sua consciência e

seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto”4. 

Quando  a  prática  do  abuso  de  poder  econômico  é  reconhecida no

âmbito  da  Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral  (AIJE),  em  decisão  transitada  em

julgado,  ou  em decisão  proferida  por  órgão  colegiado,  implica  na  inelegibilidade  do

agente, nos termos do art. 1º, I, alínea “d”, da LC nº 64/90, com redação dada pela LC nº

135/2010,  além  da  cassação  do  registro  ou  do  diploma  do  candidato  diretamente

beneficiado pela interferência do abuso de poder (art. 22, XIV, também da LC nº 64/90). 

Na lição de ÉDSON DE RESENDE CASTRO5:

Na  esteira  da  orientação  atual  da  jurisprudência  eleitoral,  o  abuso  de

4 GOMES, José Jairo. Crimes e processo eleitorais. São Paulo: Atlas, 2015, p. 53.
5 CASTRO, Edson de Resende. Curso de Direito Eleitoral. 6ª ed., rev., atual. Belo Horizonte: Del Rey,

2012, pp. 340-341.
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poder,  quando analisado  para  efeito  de  inelegibilidade,  terá  de  assumir

proporções que comprometam a lisura e a normalidade das eleições. Não

mais se fala em nexo com o resultado, até porque essa verificação mostra-se

impossível. Pouco razoável era a exigência de que, numa eleição decidida

com  10  mil  votos  de  diferença,  a  prova  dos  autos  demonstrasse  o

comprometimento, pela prática do abuso de poder, de pelo menos 10 mil

eleitores, para que se pudesse falar em comprometimento do resultado. A

experiência mostrou que tal prova é praticamente impossível de ser feita.

O que realmente interessa  é  o comprometimento da  lisura do processo

eleitoral,  porque  a  conduta  abusiva  durante  a  campanha  atinge  o  bem

jurídico maior do Direito Eleitoral, que é a normalidade e legitimidade das

eleições.

Não se vai verificar, então, se houve corrupção de 10 mil eleitores. Mas,

sim, se a corrupção foi em proporções comprometedoras, hipótese em que

se desconstitui o mandato obtido nas urnas, porque considerado ilegítimo.

Se o abuso foi de pequena proporção, que não chega a comprometer toda a

eleição, o agente poderá sofrer outras sanções, como a multa e a cassação do art.

41-A (se se tratar de compra de votos) ou a privativa de liberdade (art. 299, do

CE).  A LC n. 135/2010, acrescentando o inciso XVI ao art. 22 da LC n.

64/90, diz que o ato abusivo estará caracterizado quando a conduta for

grave, não se podendo falar em potencialidade para afetar o resultado das

eleições.

Na situação sob exame, restou demonstrada a ocorrência de uma série de

ações ilícitas praticadas no pleito eleitoral que importaram em captação ilícita de sufrágio

mediante oferecimento de refeição e dinheiro para inúmeros eleitores, alguns carentes de

recursos  financeiros,  mas  certo  que  todos  de  baixa  renda,  acompanhado  de  pedido

explícito de voto em favor dos candidatos representados. 
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A sanção  de  inelegibilidade,  no  presente  caso,  deve  ser  aplicada  não

apenas  em  virtude  da  extrema  gravidade  da  conduta  dos  representados,  capaz  de

comprometer a normalidade e legitimidade do processo eleitoral,  mas também porque

aqueles não somente tinham prévio conhecimento do ato ilícito praticado como dele se

beneficiaram diretamente, gerando inegável desequilíbrio na disputa.

Observe-se que a chapa para as eleições majoritárias encabeçada pelos

representados Kosmos e Bruno Goldoni venceu por uma diferença de apenas    134 votos  

em  relação  ao  segundo  colocado,  num  colégio  eleitoral  que  possui  28.206  eleitores

inscritos, conforme tabela a seguir:

1º Lugar: Dr. Kosmos (PSD)– 6.287 votos – 29,18% dos votos válidos;

2º Lugar: Daniel Langaro (MDB)- 6.153 votos - 28,56% dos votos válidos;

3º  Lugar:  Izaias  Mikilita  (Republicanos)  -  4.593  votos  -  21,32% dos  votos

válidos;

4º Lugar: Acioli (PSL) – 2.713 votos – 12,59% dos votos válidos;

5º Lugar: Baitaka (PSC) – 1.054 votos – 4,89% dos votos válidos;

6º Lugar – Tertuliano Andrade (PT) – 745 votos – 3,46% dos votos válidos.

A prática em série e organizada de condutas ilícitas, caracterizadoras de

captação ilícita de sufrágio em favor da candidatura dos  representados Kosmos e Bruno

Goldoni,  seguramente  assumiu  proporção  que  comprometeu  a  lisura,  normalidade  e

legitimidade das eleições.

Sinale-se  que,  embora  esteja  devidamente  caracterizado  o

comprometimento da lisura do processo eleitoral, haja vista que sob o aspecto qualitativo

as condutas vedadas foram graves, restou igualmente demonstrada a relevância jurídica

dos ilícitos sob o aspecto quantitativo, uma vez que os  representados Kosmos e Bruno
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Goldoni sagraram-se vencedores em uma disputa eleitoral bastante acirrada, vencendo do

segundo candidato ao cargo de prefeito municipal, por uma margem de apenas 134 votos.

Conforme esclarece AMAURY SILVA6:

Assim, em razão da alteração legislativa destacada, a gravidade dos fatos não

se associa ao aspecto quantitativo do resultado eleitoral, isto é, diferença de

votos  ou  performance  dos  concorrentes  em  determinada  região  ou  seção

eleitoral da respectiva circunscrição. O que importa é a perspectiva de que se

atinja  de  modo  qualitativo  a  formação  da  vontade  do  eleitor  em

averiguação que se conduza pela intensidade de inibição ou cooptação em

tese da vontade ou aptidão do eleitor. O critério meramente quantitativo

é, verdadeiramente, uma falsa solução para um problema extremamente

grave  do  processo  eleitoral,  pois não existem condições  materiais  de  se

questionar  o  motivo  ou  porque  de  cada  voto  já  conferido  na  urna  a

determinado  partido,  coligação  ou  candidato,  na  análise  de  cada  caso

concreto. O máximo que pode ser obtido é uma presunção de feição precária.

(grifo nosso)

O  TSE  vem  adotando  o  método  qualitativo,  em  detrimento  do

quantitativo, para reconhecer o abuso de poder:

é  necessária  a  comprovação  da  gravidade  dos  fatos,  e  não  sua

potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em

conta  o  critério  qualitativo  –  a  aptidão  da  conduta  para  influenciar  a

vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e

não  o  quantitativo,  qual  seja  a  eventual  diferença  de  votos  entre  o

candidato  eleito  para  determinado  carto  e  os  não  eleitos.  (Respe  nº

6 SILVA, Amaury. Ações Eleitorais - Teoria e Prática, 3ª ed., rev., atual., ampl. Salvador: 
Juspodivm, 2020, p. 242. 
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1-14/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 25.2.2019) (grifo nosso)

[...] Captação ilícita de sufrágio. [...]. Deputado estadual. [...]. Oferecimento de

serviços de fretes gratuitos a eleitores em comitê eleitoral de candidato. [...] II -

O oferecimento  de  serviço  gratuito  de  mudança  para  eleitores  em período

eleitoral, por intermédio do comitê eleitoral do candidato, configura captação

ilícita de sufrágio. III - Nas hipóteses de captação de sufrágio é desnecessária

a análise da potencialidade da conduta. […] (Ac. de 4.2.2010 no RO nº 1461,

rel. Min. Ricardo Lewandowski) (grifo nosso)

[...]  IV  -  Prática  de  conduta  vedada  pelo  art.  41-A  da  Lei  nº  9.504/97,

acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 9.840/99: compra de votos. Há, nos autos,

depoimentos de eleitoras,  prestados em juízo,  que atestam a compra de

votos. V - Para a configuração do ilícito inscrito no art. 41-A da Lei nº

9.504/97, acrescentado pela Lei nº 9.840/99, não é necessária a aferição da

potencialidade de o fato desequilibrar a disputa eleitoral.  Ademais, para

que ocorra a violação da norma do art. 41-A, não se torna necessário que o

ato de  compra  de  votos  tenha sido  praticado  diretamente  pelo  próprio

candidato.  É  suficiente  que,  sendo  evidente  o  benefício,  do  ato  haja

participado de qualquer forma o candidato ou com ele consentido  [...]”(Ac.

de 27.4.2004 no REspe nº 21264, rel. Min. Carlos Velloso.) (grifo nosso)

[...] Na linha da jurisprudência deste Tribunal, ‘uma vez reconhecida a captação

ilícita  de  sufrágio,  a  multa  e  a  cassação  do  registro  ou  do  diploma  são

penalidades que se impõem ope legis’ [...] 3. Para a caracterização da captação

ilícita de sufrágio, é irrelevante aferir a potencialidade da conduta a partir

do número de votos efetivamente cooptados [...]. (Ac de 25.2.2016 no AgR-

REspe  nº  49956,  rel  Min.Henrique  Neves;  no  mesmo  sentido  o Ac  de

4.12.2007 no REspe nº 27737, rel. Min. José Delgado.) (grifo nosso)
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[…] 2. A atual jurisprudência do Tribunal não exige a prova da participação

direta, ou mesmo indireta, do candidato, para fins de aplicação do art. 41-A

da Lei das Eleições, bastando o consentimento, a anuência, o conhecimento

ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral,

elementos  esses  que  devem  ser  aferidos  diante  do  respectivo  contexto

fático. No caso, a anuência, ou ciência, da candidata a toda a significativa

operação  de  compra de  votos  é  fruto do envolvimento  de  pessoas  com

quem tinha forte ligação familiar, econômica e política. 3.  Na hipótese de

abuso  do  poder  econômico,  o  requisito  da  potencialidade  deve  ser

apreciado em função da seriedade e da gravidade da conduta imputada, à

vista das  particularidades do caso,  não devendo tal  análise  basear-se  em

eventual número de votos decorrentes do abuso, ou mesmo em diferença

de votação, embora essa avaliação possa merecer criterioso exame em cada

situação concreta. Recurso a que se dá provimento para cassar o diploma da

recorrida. Decisão: O Tribunal, por maioria, proveu o recurso, nos termos do

voto  do  Relator.  Vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli.  (TSE-31709-

06.2007.600.0000 - RCED - Recurso Contra Expedição de Diploma nº 755 -

Porto  Velho/RO.  Acórdão  de  24/08/2010.  Relator(a)  Min.  ARNALDO

VERSIANI LEITE SOARES. Publicação:  DJE - Diário da Justiça Eletrônico,

Data 28/9/2010, Páginas 11 e 15.) (negrito nosso) 

Já  foi  enfatizado  acima,  quando  da  análise  dos  ilícitos  eleitorais

praticados, que o seu conhecimento e assentimento por parte dos representados Kosmos e

Bruno Goldoni pode ser inferido das circunstâncias que envolvem o fato.

Veja-se  que  as  condutas  combatidas  compõem  uma  série  de  ilícitos

eleitorais  praticados  em  diferentes  pontos  do  município  de  Palmas-PR  e  com  a

participação de diferentes aliciadores, formando um mosaico de ações com o objetivo de
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persuadir inúmeros eleitores pobres ou de baixa renda a votarem nos candidatos Kosmos

e Bruno Goldoni para a chefia do executivo municipal, mediante o oferecimento e entrega

de vantagem econômica em troca do voto do eleitor cooptado e, reflexamente, de seus

familiares votantes.

Essa ação capilarizada em inúmeras condutas ilícitas acabou por atingir

parte significativa do eleitorado do município, sendo dotadas, portanto, de potencial para

desequilibrar a disputa em favor dos representados.

Nota-se  que  as  testemunhas  ouvidas,  moradoras  dos  bairros  São

Francisco e Eldorado, narram em unívoco que ocorreu uma grande operação de compra

de votos capitaneada por um grupo de três mulheres no bairro São Francisco e que, no

bairro Eldorado, foi capitaneada pelo representado Sidney. 

É intuitivo concluir – pela análise dos fatos comprovadas nos autos, as

circunstâncias que os envolve e o contexto no qual foram praticados os ilícitos eleitorais -

que outras pessoas também foram cooptadas pelos aliciadores que agiram na véspera do

pleito  nos  bairros  São  Francisco  e  Eldorado,  mediante  o  oferecimento  e  entrega  de

dinheiro para votarem no Kosmos e Bruno Goldoni.

 O mesmo se diga em relação ao representado Fernando de Souza Silva, o

qual entregou dinheiro para Analu, a fim de que a mesma e seu marido votassem no

Kosmos  e  Bruno  Goldoni.  Analu  foi  a  eleitora  que,  inconformada  com  a  situação,

resolveu trazer os fatos a público. Certamente Analu não foi a única eleitora para quem

Fernando ofereceu dinheiro  em troca  de  votos,  até  porque  Analu,  conforme  por  ela

mesmo declarado, não possuía vínculo de amizade com Fernando.

Diante desse quadro, não há dúvida de que os  representados Kosmos e
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Bruno  Goldoni  tinham  conhecimento  da  grande  operação  de  compra  de  votos  e

oferecimento de vantagens a inúmeros eleitores do município para que neles votassem.

Esclarece ÉDSON DE RESENDE CASTRO que o conhecimento do

ilícito e o assentimento com sua prática por parte dos candidatos beneficiados deve ser

extraída das circunstâncias que envolvem a conduta7:

No que se refere à conduta abusiva do poder econômico ou político ou do uso

indevido dos meios de comunicação, pode-se valer do mesmo raciocínio. Há

hipóteses em que não há prova direta da participação ou do conhecimento do

candidato  beneficiado  pelo  abuso,  mas  as  circunstâncias  em que  este  se  dá

levam à conclusão de que a prática contou, no mínimo, com seu conhecimento.

Robustece o  raciocínio  acima expendido,  a  melhor jurisprudência,  in

verbis:

Representação. Captação ilícita de sufrágio. 1.  A atual jurisprudência deste

Tribunal não exige, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, o

pedido expresso de votos, bastando a evidência, o fim especial de agir,

quando as circunstâncias do caso concreto indicam a prática de compra de

votos. 2.  O pagamento de inscrição em concurso público e de contas de

água e luz em troca de votos,  com o envolvimento direto do próprio

candidato, em face das provas constantes dos autos, caracteriza a captação

ilícita  de  sufrágio  prevista  no  art.  41-A  da  Lei  nº  9.504/97.  Recurso

ordinário provido. (TSE- 1510-12.2010.603.0000. RO - Recurso Ordinário nº

151012  -  Macapá/AP.  Acórdão  de  12/06/2012.  Relator(a)  Min.  GILSON

LANGARO DIPP.  Relator(a)  designado(a)  Min.  ARNALDO  VERSIANI

LEITE SOARES. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 162,

7 CASTRO, Edson de Resende. Curso de Direito Eleitoral. 6ª ed., rev., atual. Belo Horizonte: Del Rey,
2012, pp. 342-343.

Num. 54481235 - Pág. 20Assinado eletronicamente por: ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS - 08/12/2020 15:38:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120815383761900000052245835
Número do documento: 20120815383761900000052245835



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROMOTORIA ELEITORAL DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS-PR

Data 23/08/2012, Página 38) (grifo nosso)

[…] AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO

PODER  POLÍTICO  E  ECONÔMICO.  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE

SUFRÁGIO.  PROVA  EXCLUSIVAMENTE  TESTEMUNHAL.

ADMISSIBILIDADE. [...] 1. O entendimento deste Tribunal é pacífico no

sentido de que "a comprovação da captação ilícita de sufrágio lastreada

exclusivamente  em  prova  testemunhal  é  perfeitamente  admitida,

bastando  que  ela  demonstre,  de  maneira  consistente,  a  ocorrência  do

ilícito eleitoral" (AgR-REspe nº 26.110/MT, rel. Min. Arnaldo Versiani,

DJE  de  23.6.2010). [...] (TSE- 2346-66.2010.600.0000.  AgR-AI  -  Agravo

Regimental  em Agravo de Instrumento nº 234666 -  São João Batista/MA-

Acórdão  de  25/08/2011.  Relator(a)  Min.  MARCELO  HENRIQUES

RIBEIRO DE OLIVEIRA. Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,

Data 23/09/2011, Página 27) (grifo nosso)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO - FESTA     DE     PEÃO     DE  
BOIADEIRO     -     REALIZAÇÃO     DURANTE     O     PERÍODO     ELEITORAL  
-     PARTICIPAÇÃO     DE     CANDIDATOS     A     CARGOS     ELETIVOS     NO  
PLEITO 2010 - INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR
135/10 - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. 1. Ocorre     abuso  
de     poder     econômico     quando,     mesmo     que     o     emprego     dos     recursos     tenha  
aparência     de     normalidade,     as     circunstâncias     que     o     circundam     deixam     de  
ser     razoáveis.     2.     No     caso     concreto,     o     evento     foi     planejado     para     promoção  
da     candidatura     de     candidato     ao     cargo     de     deputado     estadual,     com  
realização     de     discursos     por     parte     do     animador     com     forte     apelo     eleitoral  .
Houve realização do show pirotécnico no centro da arena, no qual inscreveu-
se o número do candidato. 3. Igualmente reprovável e desprovida de
razoabilidade foi a conduta adotada pelo candidato ao cargo de 1º suplente de
senador, enquadrando-se como abuso de poder econômico. 4. Abuso     de  
poder     político     ocorre     quando     o     aparelho     do     Estado     é     desviado     de     sua  
finalidade     precípua     e     posto     a     serviço     de     um     fim     pessoal.   [...] (Ação de
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Investigação Judicial Eleitoral nº 314320, TRE/ES, Rel. Álvaro Manoel
Rosindo Bourguignon. j. 13.12.2011, DEJE     18.01.2012  ).

RECURSO  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL
ELEITORAL.  PRELIMINAR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -
AFASTADA  -  ABUSO  DE  PODER  ECONÔMICO  -  EVENTO
REALIZADO COM AMPLA DISTRIBUIÇÃO DE COMIDA E BEBIDA -
PARTICIPAÇÃO  INTENSIFICADA  DE  ELEITORES  -  DISCURSO
COM PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS - POTENCIALIDADE LESIVA
DEMONSTRADA - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - PROVA
COERENTE  A  DEMONSTRAR  O  ILÍCITO  -  1º  RECURSO
IMPROVIDO - DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE - SENTENÇA
MANTIDA.  RECURSO  ADESIVO  -  PROVIMENTO  -  SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE PARA CASSAR OS DIPLOMAS - ELEIÇÃO
-  REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES.  A realização de uma grande
festa em data próxima ao pleito, patrocinada por empresa de propriedade
da candidata, em que se distribuiu gratuitamente alimentação e bebida,
com referência pública às suas virtudes e críticas ao adversário político
caracteriza abuso do poder econômico.   O oferecimento de alimentação e  
bebidas, afora todo o entretenimento próprio de uma grande festa, seguido de
apelo por votos,  consubstancia o dolo específico exigido à caracterização
da  captação  ilícita  de  sufrágio. (Recurso  Eleitoral  nº  1155,  Acórdão  nº
18944 de 15/07/2010,  Relator(a)  SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA,
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 698, Data
29/07/2010, Página 1)

Evidente, outrossim, que as condutas descritas nestes autos, consistente

na distribuição de valores e vantagens em troca de voto, culminou por afetar diretamente

o eleitorado, derrocando a legitimidade e normalidade das eleições. Isto porque os ilícitos

tratados nestes autos, sejam coletiva ou individualmente considerados, não geraram uma

mera influência, mas, sim, abuso de poder econômico indelével e categórico.

AMAURY SILVA8,  disserta  sobre  a  diferença  entre  a  influência  e  o

8 SILVA, Amaury.  Ações  Eleitorais  -  Teoria  e Prática,  3ª ed.,  rev.,  atual.,  ampl.  Salvador:
Juspodivm, 2020, p. 240.
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abuso de poder, esta objeto de embate na AIJE:

Nada  há  de  errado  com  o  poder,  desde  que  não  interfira  na  liberdade,

respeitado o  Direito.  Abusar  do poder  é  ir  além do permitido.  E qual  é  a

fronteira lícita, no campo do Direito Eleitoral, do uso do poder? O objeto da

tutela jurídica, no tema dissertado, é a liberdade de votar. As primeiras regras a

respeito estão no art. 14, da CF. (…) Não condena a Constituição a influência

do poder econômico no pleito eleitoral. O exercício do poder é lícito, tanto

que é regulado. É a má influência, a excessiva intervenção do poder econômico

que deve ser coibida: recusa-se a sua influência na normalidade e legitimidade

das eleições (apud NIESS, 1996, p. 24).

Deve-se ter em mira a dificuldade que, historicamente, amarga os órgãos

envolvidos  com  a  segurança  pública  e  a  persecução  penal  de  ilícitos  eleitorais  para

localizar e obter o depoimento de testemunhas presenciais que confirmem a prática da

captação  ilícita  de  sufrágio,  mormente  pelo  temor  que  estas  nutrem  de  se  verem

responsabilizadas por terem aceito a vantagem econômica oferecida pela compra do seu

voto. Por essa razão, é sabido que, via de regra, apenas uma diminuta fração dos crimes

eleitorais acabam sendo desvendados e comprovados.

Ainda, assim, logrou-se produzir prova robusta da prática de condutas

que  caracterizaram  abuso  de  poder  que  beneficiou  os  candidatos  Kosmos  e  Bruno

Goldoni nas eleições municipais.

Vale ressaltar que a sanção de inelegibilidade, no presente caso, deve ser

aplicada não apenas em virtude da extrema gravidade das condutas que beneficiaram os

representados Kosmos e Bruno Goldoni, capaz de comprometer a própria normalidade e

legitimidade  do  processo  eleitoral,  mas  também porque  aqueles  não  somente  tinham

prévio  conhecimento  do  ato  ilícito  praticado,  como  participaram  efetivamente  do
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cometimento do abuso de poder econômico.   

Ainda, conforme ensina EDSON DE RESENDE CASTRO9:

Já comentamos que o abuso de poder tem verificação objetiva quando se busca

a cassação do registro ou do diploma, ou a desconstituição do mandato (na

AIME),  o  que  equivale  dizer  que  não  é  importante  tenha  o  candidato

participado dos atos abusivos, ou mesmo que deles tenha tido conhecimento.

Basta tenha havido abuso, e que esse abuso tenha sido de proporções graves a

comprometer  a  lisura  do  processo  eleitoral,  para  que  se  chegue  à

cassação/desconstituição.  Com  ou  sem  participação  ou  conhecimento  do

candidato, o certo é que o processo terá sido viciado e a sua eleição ilegítima, o

que é suficiente para a cassação. Quando esse mesmo abuso é analisado para

efeito de aplicação da multa e da inelegibilidade, é necessário, entretanto,

identificar  a  conduta  do  candidato,  para  aplicar-se-lhe,  ou  não,  aquelas

sanções. Essas, como se vê, são de natureza pessoal e dependem no mínimo

do conhecimento prévio do beneficiário do abuso.  Já enfocamos a questão

relativa  ao  prévio  conhecimento  quando  enfrentamos  a  “propaganda

extemporânea” e comentamos que é possível presumi-lo em algumas situações,

quando  as  circunstâncias  em que  se  envolve  a  propaganda  permitem assim

concluir. No que se refere à conduta abusiva do poder econômico ou político

ou do uso indevido dos meios de comunicação social, pode-se valer do mesmo

raciocínio. Há hipóteses em que não há prova direta da participação ou do

conhecimento do candidato beneficiado pelo abuso, mas as circunstâncias

em que este se dá levam à conclusão de que a prática contou, no mínimo,

com seu conhecimento. Tudo isso porque, repita-se, o TSE cancelou a Súmula

17, que não permitia a presunção.10   

9 CASTRO, Edson de Resende. Curso de Direito Eleitoral. 6ª ed., rev., atual. Belo Horizonte: Del Rey,
2012, pp. 342-343 (negritos inovados).

10  CASTRO, Edson de Resende.  Curso de Direito Eleitoral. 6ª ed., rev., atual. Belo Horizonte: Del Rey,
2012, pp. 342-343 (negritos inovados).
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Imperiosa,  portanto,  a aplicação  aos  representados da  decretação  da

inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, bem como pela cassação do

registro de suas candidaturas (ou de seus diplomas, se for o caso), também nos termos do

supracitado art. 22, XIV, in fine, da LC nº 64/90.

III – DA INCIDÊNCIA DO ART. 41-A, CAPUT E §§1º E 3º DA LEI 9.504/97

A partir  de  uma acurada  análise  do presente  caso,  percebe-se  que  a

conduta  dos  Representados,  ora  vergastada,  além  de  configurar  abuso  de  poder

econômico, nos termos do art. 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90,

também consubstancia a captação ilícita de sufrágio descrita no art. 41-A da Lei 9.504/97,

a saber:

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 28.9.1999)
§  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.

No  caso  sub  examine,  temos,  então,  o  seguinte  panorama  jurídico:

como o abuso de poder econômico em que incidiram os Representados, conforme já
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demonstrado, é um abuso de poder qualificado, gerador da inelegibilidade prevista no

art.  22,  XIV,  da  Lei  das  Inelegibilidades,  a  cassação  do  registro  de  candidatura  ou

diploma dos mesmos é uma decorrência  direta  também da aplicação do mencionado

dispositivo da LC nº 64/90, prejudicando, assim, a incidência ao presente caso da sanção

idêntica disposta no caput, in fine, do art. 41-A da Lei 9.504/97, aplicável às hipóteses de

abuso de poder econômico simples (embora,  ad argumentandum, mesmo se não fosse

reconhecido o abuso de poder econômico qualificado no presente feito, ainda assim a

prática da captação ilícita de sufrágio em benefício dos candidatos representados tornaria

cabível a incidência da sanção de cassação dos respectivos registros ou diplomas).

Não obstante, entende este Órgão Ministerial que, mesmo na hipótese

deste feito,  em que demonstrada a ocorrência  de abuso de poder qualificado, deve-se

aplicar aos representados também a multa prevista no caput do art. 41-A da Lei 9.504/97,

pois, além de abuso de poder econômico qualificado, não se pode negar que a conduta

dos representados, no tocante ao oferecimento de benesses e de quantias em dinheiro em

troca de votos, configura também a prática da captação ilícita de sufrágio prevista no art.

41-A, da Lei 9.504/97.

O  entendimento  que  ora  se  defende  é  corroborado  pela  melhor

jurisprudência, a saber:

Representação. Captação ilícita de sufrágio. 1.  A atual jurisprudência deste

Tribunal não exige, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, o

pedido expresso de votos, bastando a evidência, o fim especial de agir,

quando as circunstâncias do caso concreto indicam a prática de compra de

votos. 2.  O pagamento de inscrição em concurso público e de contas de

água e luz em troca de votos,  com o envolvimento direto do próprio

candidato, em face das provas constantes dos autos, caracteriza a captação
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ilícita  de  sufrágio  prevista  no  art.  41-A  da  Lei  nº  9.504/97.  Recurso

ordinário provido. (TSE- 1510-12.2010.603.0000. RO - Recurso Ordinário nº

151012  -  Macapá/AP.  Acórdão  de  12/06/2012.  Relator(a)  Min.  GILSON

LANGARO DIPP.  Relator(a)  designado(a)  Min.  ARNALDO  VERSIANI

LEITE SOARES. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 162,

Data 23/08/2012, Página 38)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AIJE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA

DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO.

CONFIGURAÇÃO.  REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.

DESPROVIMENTO. 1. Não há violação ao art. 275, II, do Código Eleitoral

quando se verifica que não houve omissão ou falha na entrega da prestação

jurisdicional  por  parte  do  órgão  a  quo. 2.  A  Corte  Regional  analisou

detidamente as provas dos autos e concluiu pela demonstração cabal da

prática de captação ilícita de sufrágio, bem como pela configuração de

abuso do poder político e econômico. A reforma do acórdão, efetivamente,

implicaria  reexame  do  conjunto  de  provas,  inadmissível  na  esfera  especial

(Súmulas  nºs  7/STJ  e  279/STF).  [...] 5.  Agravo  regimental  desprovido.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos

termos  do  voto  do  Relator  (negritos  inovados).  (TSE  -  39316-

02.2009.600.0000. AgR-AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento

nº  12261  -  Doutor  Ulysses/PR.  Acórdão  de  15/09/2010.  Relator(a)  Min.

MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA.  Publicação:  DJE -

Diário da Justiça Eletrônico, Data 6/10/2010, Página 61.)

Em relação ao litisconsórcio  passivo na  AIJE,  a  jurisprudência  mais

recente do TSE consolidou-se no seguinte sentido:

Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Captação
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ilícita de sufrágio. Abuso do poder político e econômico. Litisconsórcio

passivo necessário. Candidato beneficiado. Responsável. Agente público.

Jurisprudência. Alteração. Segurança jurídica. 1. Até as Eleições de 2014, a

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou no sentido de não ser

necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato

beneficiado e  o  responsável  pela  prática  do abuso do poder  político.  Esse

entendimento, a teor do que já decidido para as representações que versam

sobre condutas vedadas, merece ser reformado para os pleitos seguintes. 2. A

revisão da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral deve ser

prospectiva, não podendo atingir pleitos passados, por força do princípio da

segurança  jurídica  e  da  incidência  do  art.  16  da  Constituição  Federal.  3.

Firma-se o entendimento, a ser aplicado a partir das Eleições de 2016, no

sentido  da  obrigatoriedade  do  litisconsórcio  passivo  nas  ações  de

investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder

político, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e

também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a

serem apurados. (Ac de 21.6.2016 no REspe nº 84356, rel. MIn. João Otávio

de Noronha.)

Eleições  2012.  Ação  de  investigação  judicial  eleitoral.  Prefeito  e  vice-

prefeito.  Captação  ilícita  de  sufrágio  e  abuso  do  poder  econômico.

Fornecimento de vales-combustível e promessa de entrega de numerário

[...]  2. O entendimento consagrado pelo Tribunal Regional Eleitoral relativo

à  desnecessidade  da  formação  de  litisconsórcio  passivo  entre  o  candidato

beneficiado e o responsável pela prática do abuso ou pela captação ilícita de

sufrágio está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal consolidada

para o pleito de 2012. Incidência, na espécie, da Súmula 30 do TSE: ‘Não se

conhece de  recurso especial  eleitoral  por dissídio  jurisprudencial  quando a

decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal
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Superior  Eleitoral’.  3.  No  julgamento  do  Recurso  Especial  nº  843-56,

concluído em 21.6.2016, ficou consignado que o novo entendimento deste

Tribunal  sobre a necessidade de formação do litisconsórcio passivo,  na

ação  de  investigação  judicial  eleitoral  fundada  no  art.  22  da  Lei

Complementar nº 64/90, somente será aplicado a partir das Eleições de

2016, em face do princípio da segurança jurídica e da regra do art. 16 da

Constituição da República. […] (Ac de 1.9.2016 no REspe nº 76440,  rel.

Min. Henrique Neves)

Uma  vez  que  o  integrante  da  chapa  majoritária,  candidato  a  Vice-

Prefeito,  deve  obrigatoriamente  integrar  o  polo  passivo  da  ação  na  condição  de

litisconsorte  necessário,  consoante  entendimento  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  a

presente ação é também ajuizada contra Bruno Goldoni que beneficiou-se igualmente das

condutas ilícitas em sua candidatura de Vice-Prefeito. 

Por fim, tendo o TSE sedimentado o entendimento segundo o qual na

AIJE deve existir litisconsórcio passivo necessário entre aqueles que contribuíram para a

prática da conduta de captação ilícita de sufrágio e os candidatos beneficiários do ilícito,

Fernando Souza da Silva, Sidney da Silveira Camargo, Thiago Vitor Olbre e Edelvan

Donizete foram incluídos no polo passivo da ação.

IV – DO ROL DE TESTEMUNHAS

A presente AIJE está ancorada em inúmeros atos caracterizadores de

captação  ilícita  de  sufrágio,  os  quais  foram  didaticamente  divididos  em  quatro

momentos, cada qual demandando para a sua comprovação a oitiva de pelo menos duas

pessoas  diretamente  envolvidas  com  o  ilícito,  por  terem  sido  aliciadas  com  o

oferecimento e entrega de dinheiro ou refeição.
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Sinale-se  que  o  acatamento  do  atual  entendimento  do  TSE  de  que

devem constar no polo passivo da mesma demanda todos os agentes que praticaram o

abuso de poder e os beneficiários  (litisconsórcio necessário), tornou impositivo que a

presente da ação fosse ajuizada em face de 6 sujeitos passivos, cada qual com direito a

arrolar  até  6  testemunhas,  podendo  o  processo  ter  que  suportar  um  total  de  36

testemunhas arroladas pela defesa dos representados.

Sustentar o entendimento estreito de que o autor da ação em situações

desse  jaez  deve-se  limitar  a  arrolar  no  máximo  6  testemunhas  para  comprovar  as

condutas  ilícitas  imputados  aos  representados  resultaria  em  inegável  disparidade  de

armas. 

Por essa razão, a fim de garantir o direito de ação, é imperioso seja

deferido número de testemunhas superior ao estabelecido no artigo 22, inciso V da Lei

Complementar nº 64/90.  Isso porque a apreciação da prova deverá sempre buscar a

preservação do interesse público de lisura do pleito.

Esse, aliás, é a compreensão que se extrai da norma contida no art. 23

da Lei Complementar nº 64/1990:

Art.  23.  O Tribunal  formará a  sua  convicção  pela  livre  apreciação  dos  fatos

públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para as

circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que

preservem o interesse público de lisura eleitoral.

A  esse  respeito,  RODRIGO  LOPEZ  ZILIO11 doutrina  que,  sendo

objeto da ação eleitoral mais de um fato ilícito, deve ser permitido a prova de cada fato

por até três testemunhas. Aponta, inclusive, jurisprudência do TSE que ampara o seu

11 ZILIO, Rodrigo López.  Direito Eleitoral.  7ª ed., rev., ampl. e atual.  Salvador:  Juspodivm,  2020, pp.
660.
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posicionamento, in verbis:

A previsão  legal  é  que  cada  parte  pode  arrolar  até  06  testemunhas.

Porém, em caso de mais de um fato, deve ser permitido a prova de cada

fato até três testemunhas, em conformidade com o previsto no CPC. O

TSE já decidiu que “em virtude da diversidade de fatos sucitados num

mesmo processo regido pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, é

admitida a extrapolação do número de testemunhas previsto no inciso

V do referido dispositivo. Caso contrário, poder-se-ia ensejar que os

sujeitos do processo eleitoral ajuizassem demandas distintas, por cada

fato,  de  modo  a  não  sofrer  limitação  na  produção  de  prova

testemunhal,  o  que  compromete  a  observância  do  princípio  da

economia processual” (AgRg-REspe nº361-51/MG – j. 04.05.2010).  (grifo

nosso)

Com base nas premissas acima, o Ministério Público Eleitoral apresenta

a seguir rol das testemunhas que deverão ser ouvidas em Juízo, observando o limite de 3

testemunhas  para  cada  fato,  ressaltando  que  para  cada  eleitor  assediado  –  mediante

oferecimento  e  entrega  de  vantagem pessoal  para  votar  em favor  dos  representados

Kosmos e Bruno Goldoni – corresponde um fato ilícito eleitoral.

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL da 32ª

Zona Eleitoral do Estado do Paraná, requer a Vossa Excelência digne-se a processar a

presente ação nos termos do artigo 22, inciso I, “a” e inciso XIV, da Lei Complementar

nº 64/1990, determinando-se a notificação dos representados para defesa no prazo de 05
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dias,  julgando-se  PROCEDENTE  a  presente  Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral

cumulada com Representação pela prática da conduta tipificada no art. 41-A da Lei nº

9.504/97 para, em consequência:

a)  decretar  a  INELEGIBILIDADE  de  TODOS  OS

REPRESENTADOS, pela prática de abuso de poder econômico, nos termos do artigo

22,  caput  e  inciso  XIV,  da  Lei  Complementar  nº  64/1990,  c/c  artigo  14,  §9º,  da

Constituição Federal de 1988;

b) determinar a CASSAÇÃO dos REGISTROS DE CANDIDATURA

ou  dos  DIPLOMAS  dos  representados  KOSMOS  PANAYOTIS  NICOLAOU e

BRUNO GOLDONI, candidatos a prefeito e vice-prefeito do Município de Palmas-PR,

por terem se beneficiado pela prática de abuso de poder econômico, nos termos do artigo

22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90 c/c artigo 14, §9º, da

Constituição Federal de 1988;

c) aplicar a MULTA prevista no artigo 41-A, caput, da Lei nº 9.504/97 a

TODOS OS REPRESENTADOS, em valor a ser individualizado pelo Juízo;

d)  determinar  o  compartilhamento  nos  presentes  autos  de  todas  as

informações e dados que forem encontrados nos dispositivos eletrônicos apreendidos nos

autos de busca e apreensão nº 0600573-39.2020.6.16.0032. 

e) deferir a produção de todas as provas admitidas pelo Direito, como

documental, pericial e oral. 

f) requer a intimação e oitiva das testemunhas a seguir arroladas:
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1º)  CRISNAIARA  SOBIS  CALDAS,  brasileira,  solteira,  portadora  do  RG  nº

12.850.767-1 – SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº 089.852.469-50, nascida em 26/07/1996,

natural de Mangueirinha-PR, filha de Nelson Luiz Danguy Caldas e Janete Terezinha

Sobis, residente na Rua inominada – continuação da Rua do CMEI, na primeira quadra da

estrada de chão, nas casas invadidas, s/nº, no bairro São Francisco, Palmas-PR, fone e

whatsApp (46) 99912 6458;

2º) JOICE BUENO DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora do RG nº 13.365.939-

0 – SPP/PR, inscrita no CPF sob o nº 094.547.509-84, nascida em 12/11/1996, natural de

Palmas-PR, filha de João Maria dos Santos e Sirlei de Fátima Bueno, residente na Rua

inominada – continuação da Rua do CMEI, na primeira quadra da estrada de chão, nas

casas invadidas, s/nº,  no bairro São Francisco, Palmas-PR, fone e whatsApp (41) 99820

2335; 

3º)  ILIANE  POMPEU  DOS  SANTOS,  brasileira,  portadora  do  RG  nº  9950820,

inscrita  no  CPF  sob  o  nº  057.605.979-06,  nascida  em  12/12/1985,  natural  de

Mangueirinha-PR, filha  de Sebastiana  Pompeu dos  Santos  e  Oralio  Alves  dos Santos,

residente na Rua Rio Eufrates, 306, bairro Eldorado, Palmas-PR;

4º) KELIN BRUNA DOS SANTOS, com 16 (dezesseis) anos de idade, a qual reside

com sua genitora ILIANE POMPEU DOS SANTOS, qualificada acima;

5º) ANALU LEAL HOFFMANN, brasileira, solteira, portadora do RG nº 71337219 -

SESP/PR, inscrita no CPF sob o nº 059.775.959-64, nascida em 07/03/1986, natural de

Palmas-PR,  filha  de  Roseli  Leal  e  Nery  Hoffmann,  residente  na  Rua  Carlos  Seixas

Saldanha, nº 178, bairro Cascatinha, Palmas-PR, fone e whatsApp (46) 99973 3149;

6º) ROSENILDO ROBERTO PEREIRA, brasileiro, convivente, motorista, portador
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do RG nº 8.435.732-4 – SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 034.824.859-84, natural de

Palmas-PR,  residente  na  Rua  São  Pedro,  nº  410,  bairro  São  Sebastião  do  Rocio,  no

município de Palmas-PR, fone e whatsApp nº (46) 99972 9051;

7º) SIDNEI  ABEL  VIEIRA,  brasileiro,  solteiro,  pedreiro,  portador  do  RG  nº

12.503.191-9 – SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 081.761.719-77, nascido em 16/02/1989,

natural de Palmas-PR, filho de Eloirdes Vieira, residente na Rua São João, nº 320, bairro

São Sebastião do Rocio, Palmas-PR, fone e whatsApp  (46) 98824 6027;

7º) ANTÔNIO ROBSON RODRIGUES, brasileiro, pedreiro, nascido em 10/12/1988,

natural de Palmas-PR, filho de Sebastião Nunes Rodrigues e Elza Terezinha Rodrigues,

residente  na  Rua  Pedro  Ribas  Mendes,  nº  580,  bairro  Lagoão,  Palmas-PR,  fone  e

whatsApp (46) 98831 7108

8º) JOÃO FRANCISCO SEVERO, brasileiro, pedreiro, nascido em 18/08/1968, natural

de  Barracão-PR,  filho  de  Rodolfo  Severo  e  Maria  Fermina  Severo,  residente  na  Rua

Crescêncio de Oliveira Pontes, nº 225, bairro Lagoão, Palmas-PR, fone e whatsApp (46)

98822 3346;

9º) Dr.  EDUARDO  RESSETI  PINHEIRO  MARQUES  VIANNA,  juiz  de  Direito,

podendo ser localizado e contatado no Fórum da Comarca de Francisco Beltrão-PR.

Palmas, datado digitalmente.

ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS

Promotor Eleitoral
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