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PARECER 
RELATÓRIO 

A Coligação “Renova Valente” e Ismael Ferreira de Oliveira, este 
candidato a Prefeito por aquela, ingressaram com Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral contra Ubaldino Amaral de Oliveira, atual Chefe do Poder 
Executivo de Valente, vencedor nas eleições de 2004, e sua Coligação “Valente 
no Caminho Certo”. Alegaram, em síntese, que os requeridos teriam praticado 
abuso do poder econômico no pleito passado, com a farta distribuição de bens e 
dinheiro em troca de votos, perseguição de agentes públicos que não os 
apoiavam, determinação aos policiais para que perseguissem os eleitores 
opositores, abastecimento, com dinheiro público, de combustível para 
automóveis e motocicletas durante a campanha eleitoral e mudança no horário 
do expediente da Prefeitura para que os servidores públicos pudessem captar 
votos na zona rural. Tais situações teriam levado a que o investigado viesse a 
vencer o pleito pela diferença de menos de cem votos, percentual equivalente a 
menos de 1% do eleitorado. Acostaram diversos documentos, uma fita-cassete 
com depoimentos de eleitores supostamente cooptados e dezenas de 
declaraçoes assinadas por pessoas que teriam sido contactadas pelo Prefeito 
eleito e pelos seus correligionários. 

Citados, os réus levantaram preliminares de inépcia da inicial e de 
ilegitimidade passiva ad causam da Coligação “Valente no Caminho Certo”; a 
primeira foi rejeitada, a segunda acolhida, portanto esta foi excluída do feito. 
No mérito, rechaçaram todas as acusações, considerando-as falsas, inócuas e 
despidas de suporte probatório. 

Foram tomados os depoimentos das partes autora e ré, bem como 
de quatro testemunhas arroladas pelo primeiro e de duas pelo último. 
Posteriormente, foram ouvidas sete referidas. 
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As partes e o Ministério Público tiveram prazo para diligências e 
somente a ré pediu a expedição de ofício à instituição financeira em que foi 
sacado o cheque acostado aos autos e a oitiva de novas testemunhas, tendo 
esta sido indeferida e a primeira determinada e cumprida. 

DAS QUESTÕES 

A presente investigação, em síntese, acusa o requerido de ter 
abusado do poder econômico, influenciando no resultado do pleito devido às 
seguintes práticas: 

1. Distribuição de objetos de valor econômico; 
2. Entrega de dinheiro; 
3. Uso da força policial, durante a eleição, para 

prender pessoas que usavam a camisa do candidato investigante, 
a fim de impedi-los de votar; 

4. Abastecimento de veículos, com dinheiro público, a 
serem usados na campanha eleitoral; 

5. Perseguição política a servidores públicos 
opositores; 

6. Uso de servidores públicos para captação de votos. 
Cabe-nos analisar as provas e indícios apresentados nos autos a fim 

de concluir onde se encontra a verdade, eis que todas as condutas imputadas 
ao réu foram p contestadas or ele. 

Em que pese terem sido seis as espécies de acusação atribuídas ao 
réu, o autor, durante a instrução, apenas se preocupou em apresentar provas 
quanto às de itens 1 a 4. 

Quanto ao item 3, apenas juntou, com a exordial, diversas 
declarações de pessoas que teriam sido supostamente perseguidas pelos 
policiais durante o dia da eleição, no entanto estas servem apenas como 
indícios, por não terem sido reproduzidas em juízo, pois, como dispõe o art. 
368, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os documentos particulares 
provam a declaração, mas não os fatos nele referidos. Houve, também, o 
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depoimento da testemunha Abelardo Lopes, que fez referência a tais fatos, 
mas não demonstrou o vínculo do investigado com o “abuso policial”, nem 
apontou como essas atitudes teriam influído na vontade dos eleitores. 

Já o fato do item 4 foi apenas citado, em abstrato, pelas testemunhas 
arroladas pelos investigantes, não relacionando um caso concreto de veículo 
público usado na campanha ou de particular identificado que tenha sido 
favorecido com recursos públicos. 

Assim sendo, o Ministério Público entende que não ficaram 
provadas as práticas descritas nas alíneas 3 a 6 acima. 

No que tange às alegações dos itens 1 a 2, torna-se conveniente um 
exame mais profundo, tendo em vista a quantidade de material probatório e a 
relevância que se lhe deu nestes autos. 

Os depoimentos testemunhais se referem particularmente às 
seguintes supostas doações efetuadas pelo candidato ou por seus 
correligionários em troca de votos: 

a) um cheque de R$ 300,00 fornecido pelo próprio investigado a 
José Amadeu dos Santos; 

b) uma tela de alambrado oferecida a Cleuton Costa Nogueira pelo 
requerido; 

c) mil telhas entregues a Solange Souza da Silva pelo irmão do réu, a 
mando deste. 

DA PROVA TESTEMUNHAL 
a) Depuseram diversas pessoas arroladas pela parte autora, que 

teriam visto cópia do cheque idêntica à de fl. 111, em mãos de José Amadeu dos 
Santos, o qual lhes dissera tê-lo recebido do investigado em troca de votos. Por 
conta disso, a MM. Juíza Eleitoral decidiu ouvir este como testemunha 
referida, ocasião em que ele declarou (fls. 293 a 297): 

“recebeu um cheque do investigado no valor de R$ 300,00; (...) disse 
que ele lhe pediu votos, tendo o depoente dito que estava em uma situação 
difícil; (...) então o investigado deu uma solução que daria o cheque para 30 e 
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60 dias; disse que então o investigado marcou o dia e depois disse que não 
precisava o depoente ir ao escritório, que mandaria o cheque por Antônio; (...) 
lhe entregou o cheque, dizendo que teria sido o investigado que tinha 
mandado; (...) o cheque foi devolvido; (...) mostrou o cheque a Carequinha e 
Josenildo; (...) o investigado teria dito: “vote em mim que eu lhe ajudo”; (...) o 
investigado falou que não daria um cheque dele e que iria lhe dar um cheque 
de uma empresa (...) porque ele era político; (...).” 

Sua versão foi confirmada pela esposa, Reinalva de Jesus Ferreira (fls. 
308 a 311): 

“(...) o investigado perguntou o que a depoente e seu marido 
estavam precisando; (...) informou que era para  virem a Valente, que ele daria 
um jeito; (...) o cheque era de R$ 300,00; (...) passados oito dias, o investigado 
mandou o cheque pelo Sr. Antônio; (...).” 

Para desconstituir os depoimentos acima, o requerido declarou que 
o cheque em questão teria sido entregue a Antônio Melquíades de Oliveira, 
como pagamento por farelo de cereais comprado na empresa onde trabalhava 
este, que é seu atual chefe de gabinete e atuou ativamente na sua campanha 
eleitoral, inclusive por ser vereador pelo mesmo partido. Por esse motivo, ele 
foi ouvido em termos de declarações (fl. 266 a 268), quando confirmou a 
versão do réu e disse que, quando da venda, não lançou, em livro contábil, a 
saída da mercadoria e o recebimento do cheque, que lhe fora dado, como 
adiantamento do salário, pela dona da empresa, tendo-o repassado a Antônio 
Alves dos Santos, que também não lhe forneceu notas pelos butijões 
fornecidos, não havendo, pois, como confirmar sua versão, de pouca 
credibilidade, dada a falta de imparcialidade. Tanto Antônio Alves quanto 
Antônio Melquíades foram citados no depoimento de José Amadeu, o 
primeiro como a pessoa que o acompanhara até o escritório de Ubaldino, o 
investigado, e o segundo como o que o procurara, juntamente com Arnaldo 
(irmão de Ubaldino) para reaver o cheque que fora devolvido. Antônio Alves, 
também ouvido (fls. 305 a 307), declarou que recebera referido cheque e que o 
emprestara a José Amadeu e que este, estranhamente, pagara os R$ 300,00, 
mesmo depois de o cheque ter sido devolvido pela Cooperativa e, também 
estranhamente, nunca conversara com Antônio Melquíades sobre a devolução 
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do cheque, mesmo conhecendo esse fato e o tendo encontrado outras vezes, 
quando ele voltou a comprar botijão de gás em seu comércio.” 

c) Cleuton Costa Nogueira disse (fls. 302 a 304): 
“(...) quem deu a tela foi o investigado, mas o depoente foi falar 

com ele através de Sapatinho; disse que Sapatinho falou o seguinte nós 
arrumamos a tela e vamos lá falar com o homem; (...) conversou com o 
investigado, tendo ele dito que daria o alambrado “se vocês ficarem com a 
gente”; (...) tendo o próprio investigado lhe dado a ordem para o depoente 
buscar o alambrado na COMAC; (...)” 

Com o fim de desfazer o conteúdo desse depoimento, a parte 
requerida apresentou Antônio Gonçalves de Oliveira (conhecido como 
Sapatinho), também funcionário público não-concursado nomeado na gestão 
do requerido, que atua como líder comunitário e, conforme o depoimento 
supracitado, era seu cabo eleitoral. Durante seu depoimento (fls. 270 a 272), 
tentou fazer crer em que gratuitamente entregara o alambrado a Cleuton para 
ser usado em benefício da comunidade, mas chegou a titubear, ora dizendo 
que entregara a tela diretamente a este em frente da COMAC, ora afirmando 
que lhe dera a nota para ir buscar na loja. O funcionário da COMAC, que 
pertence ao investigado, Ermerson Araújo Silva (fl. 298) foi arrolado na 
contestação, mas só foi ouvido como testemunha referida, porque seu nome 
estava incorreto na peça do réu. Seu depoimento não acrescentou muito, pois 
apenas disse que Antônio Gonçalves adquirira uma tela em julho, não se 
sabendo se seria a mesma sobre a qual se trata neste feito, já que este afirma 
que “sempre ajuda as pessoas da comunidade”. Também, como testemunha 
referida, foi ouvido o mototáxi Rubem Ramos da Silva, que alegou ter ido 
buscar o alambrado em julho. De início, isso nos trouxe dúvida sobre a 
sinceridade de Cleuton, no entanto a advogada da parte requerida o apresentou 
como pessoa que poderia desacreditar o depoimento de Solange Souza da 
Silva, o que demonstra ter existido contato posterior ao início do feito e 
anterior à audiência entre ele e a parte requerida, situação que terminou por 
nos fazer crer em que seu depoimento não poderia ser imparcial. 

c) Solange Souza da Silva afirmou o seguinte (fls. 299 a 301): 
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“o irmão do investigado deu telhas à depoente; foram 1000 telhas; 
(...) pediu para a depoente votar na Coligação “Valente no Caminho Certo”; 
(...) o irmão do investigado de prenome Nem (...); teve contato com o 
investigado perguntando se o mesmo lhe daria as telhas tendo o mesmo lhe 
respondido que procurasse Nem; (...) Nem autorizou a entrega da telha na foto 
do candidato; (...) Nem lhe disse que entregasse o santinho com a autorização 
a Dedé Mexicano que ele iria despachar.” 

A parte ré não apresentou provas para descontituir esse fato, apenas 
buscou desacreditar o depoimento da testemunha, informando, por meio de 
Rubem Ramos da Silva, que ela teria demonstrado interesse no deslinde da 
causa. Interessante que o réu soube de tais fatos mesmo posteriores ao início 
do feito e que seriam relatados por uma testemunha referida (Rubem), o que 
deixa dúvida sobre a imparcialidade deste, já que procurou aquele para dar-lhe 
conhecimento de tal situação. 

Concluímos que o investigado, por si ou por terceiro (seu irmão ou 
cabos eleitorais), de fato, negociou votos, incidindo em conduta ilícita que 
afeta as normas eleitorais. Não vemos motivo para que José Amadeu, 
Reinalva, Cleuton e Solange, todos testemunhas referidas, viessem a juízo 
mentir sobre os fatos narrados por eles e corroborados pelo cheque que se 
encontra nos autos e pela tela, cuja existência não foi negada pela parte ré e foi 
confirmada pela testemunha Antônio Gonçalves de Oliveira. 

Não é preciso que os aliciadores sejam surpreendidos na captação 
de sufrágio; a lei não exige o flagrante. Pouco importa, ainda, que outras 
pessoas que não votaram no candidato também sejam beneficiadas com as 
promessas ou doações; necessário é que o ato daquele ou de terceiro em seu 
favor influa na vontade dos eleitores. No caso vertente, verifica-se que o  
requerido participou diretamente da corrupção eleitoral, conversando com os 
eleitores, dando um cheque a José Amadeu e uma nota de entrega de uma tela 
a ser buscada em sua loja a Cleuton e determinando a Solange que procurasse 
seu irmão para resolver sobre as telhas, também provenientes de sua loja de 
materiais de construção. 
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Bem disse o Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do recurso 
nº 9.145 (acórdão nº 12.030): 

“O que importa é a existência objetiva dos fatos – abuso de 
poder econômico, corrupção ou fraude – e a prova, ainda que 
indiciária, de sua influência no resultado eleitoral.” 
Também nesse sentido, o acórdão prolatado no REsp nº 15.891 – 

TSE, publicado no DJ de 17/12/1999, p. 171, referente à AIME, também 
aplicável à AIJE: 

“1. A penalidade de perda do mandato, decorrente da 
procedência da ação de impugnação de mandato eletivo, não possui 
natureza criminal, sendo mera conseqüência do comprometimento 
da legitimidade da eleição por vícios de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude. Precedentes. 

2. Configurado o abuso do poder econômico por meio do exame 
das provas, é irrelevante para a procedência da ação de impugnação 
de mandato eletivo a comprovação da participação direta dos 
beneficiários nos atos e fatos caracterizadores da pratica ilícita.” 
Levando-se em conta a pequena margem de votos que deu a vitória 

à chapa do investigado (menos de 100 votos), bem como os indícios, pela 
grande quantidade de declarações e pela fita VHS anexa, cujos depoimentos 
não foram reproduzidos em juízo devido à limitação de testemunhas, tudo leva 
a crer em que o mesmo tenha ocorrido com outras pessoas, o que, certamente, 
influenciou a vontade dos eleitores, pessoas carentes em região seca para 
quem, lamentavelmente, qualquer objeto doado é uma dádiva, e o voto uma 
oportunidade de recebê-la. 

Mais uma vez, merecem lembranças as lições do mestre Adriano 
Soares da Costa (in Instituições de Direito Eleitoral, Ed. Del Rey, 3ª ed., 2000, 
p. 365): 

“Nesse giro, pode-se prescindir de qualquer elemento volitivo 
ou subjetivo vinculado ao candidato eleito, sendo suficiente a 
demonstração objetiva de ter havido abuso de poder econômico, 
fraude ou corrupção, cuja finalidade seria trazer um plus à eleição 
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do candidato. (...) Trivial seria dizer que o benefício auferido pelo 
candidato não necessita ser quantificado em votos, bastando a 
demonstração da potencialidade do fato ilícito para gerar um ganho, 
uma vantagem, em favor do candidato eleito. Não fosse assim, 
restaria a ação de impugnação de mandato eletivo esvaziada, 
tornando-se improfícuo e patético meio de preservação da 
legitimidade do resultado eleitoral.” 

DOS EFEITOS DA DECISÃO 
Dessa forma, caracterizando-se o abuso de poder econômico 

praticado por Ubaldino Amaral de Oliveira, deve ser julgado procedente o 
pedido de investigação judicial eleitoral, acarretando-lhe a inelegibilidade para 
essa eleição bem como para as futuras que ocorrerem nos próximos três anos 
com base no art. 1º, I, d, da Lei Complementar nº 64/90, determinando-se a 
remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que este possa 
ingressar com a competente ação de impugnação de mandato eletivo.  

Valente, 5 de agosto de 2005. 

Millen Castro M. de Moura 
Promotor Eleitoral 
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