
 
 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) ELEITORAL DA 129ª ZONA 
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIAMANTE 

D'OESTE - PR – MUNICIPAL (MDB-15), CNPJ nº 

15.776.356/0001-99, representado, neste ato pelo seu 

Presidente Irineu Liberalino, portador do CPF nº 

395.311.129-91, que ora subscreve, por meio de sua 

advogada, com fulcro no art. 22, caput, c/c o art. 24, 

ambos da LC nº 64/90, e c/ o art. 41-A, caput, da Lei 

9.504/97; vem respeitosamente interpor a presente: 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) 

POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO 

Fundamentação legal: art. 22, caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 

64/90, e c/ o art. 41-A da Lei 9.504/97. 

 

em face de GUILHERME PIVATTO JUNIOR, prefeito 

municipal de Diamante D’Oeste, portador do CPF nº 

611.944.829-15, e atual candidato a prefeito a reeleição e 

OSMAR PEREIRA DA SILVA, candidato a vice-prefeito, 

portador do CPF nº 092.496.999-72, ambos pela 

“Coligação Diamante Seguindo no Rumo Certo” composta 

pelos partidos PDT-PP-PT-PSC de CNPJ nº 

39.018.252/0001-83, pelas razões fáticas e jurídicas 

dispostas a seguir.      
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PRELIMINARMENTE 
 
DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – 
MDB DE DIAMANTE D’OESTE. 

 

A Lei Complementar nº 64/90 em seu artigo 22 prevê: 

Art, 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério 
Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao 
Corregedor - Geral ou Regional, relatando fatos 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(...). 

Portanto resta claro a legitimidade ativa do MDB de Diamante 
D’Oeste para a propositura da presente Investigação Judicial Eleitoral. 

 

DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

A legitimidade passiva dos investigados é clara, na medida em 
que se beneficiam diretamente com as condutas aqui denunciadas. 

 

Da mesma forma, tornou-se pacífico no âmbito do Tribunal 
Superior Eleitoral de que o vice deve figurar no polo passivo das demandas em 
que se postula a cassação de registro, diploma ou mandato, uma vez que há 
litisconsórcio necessário entre os integrantes da chapa majoritária, considerada a 
possibilidade de o vice ser afetado pela eficácia da decisão, confira-se: 

 

“EMENTA – TSE - Representação. Abuso de poder, conduta 
vedada e propaganda eleitoral antecipada. Vice. Decadência. 1. 
Está pacificada a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral de que o vice deve figurar no polo passivo das 
demandas em que se postula a cassação de registro, 
diploma ou mandato, uma vez que há litisconsórcio 
necessário entre os integrantes da chapa majoritária, 
considerada a possibilidade de o vice ser afetado pela 
eficácia da decisão. Agravo regimental desprovido. (Agravo 
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 35.831/MG Rel.: 

Min. Arnaldo Versiani, publicado no DJE em 10.02.2010).” 
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I – DO CONTEÚDO FÁTICO 

 

A) PRIMEIRO ILÍCITO 

 

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2020 o Senhor Pedro Belotti, 

conhecido morador de Diamante D’Oeste, apareceu em um vídeo (vídeo e ata 

notarial anexos) onde faz pedido de votos e promove a candidatura do candidato ora 

representado Guilherme. A referida mídia foi postada em um perfil do site Facebook 

(http://www.facebook.com/orestes.batista) de propriedade do Senhor Orestes 

Cláudio Batista, contumaz e fervoroso apoiador, assim como, membro da 

coordenação de campanha do candidato ora representado GUILHERME, como 

pode-se verificar no próprio perfil do mesmo. Cumpre ressaltar que o Senhor Pedro 

Belotti não possui perfil no referido site, e isso acabou gerando suspeitas de muitas 

pessoas na cidade sobre o caso. 

O Senhor Carlos Ulisses Bueno, seu conhecido, enviou um áudio 

pelo aplicativo WhatsApp ao Senhor Pedro Belotti lhe fazendo um questionamento 

sobre o motivo pelo qual estaria fazendo propaganda para o representado 

Guilherme, pois havia a suspeita de que o mesmo estaria recebendo benefícios do 

atual prefeito e candidato a reeleição do Município de Diamante D’Oeste neste 

pleito, para que promovesse sua campanha e lhe conferisse seu voto. (áudios e atas 

notarias anexos) 

Ao receber o áudio contento a resposta, foi surpreendido com a 

confirmação pela confissão de que realmente o Senhor Pedro Belotti recebeu, do 

ora representado, candidato a prefeito GUILHERME PIVATTO JUNIOR, quantia 

de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para pagar um óculos, um tal papel 

(acredita-se ser a receita) e ainda pagou 3 consultas, tudo em troca de sua 

“fidelidade eleitoral”, como podemos ver no trecho da transcrição do referido 

áudio: 

 

“Ah então Carlão, “cê” saiu de candidato? É eu não sabia cara, 

que eu ia “faze’ uma “’popagandinha” assim pa, é como se fala 

lá,  “fazer” umas “coisinha” “po” Guilherme, né, mas eu não 

http://www.facebook.com/orestes.batista
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sabia, “cê” saiu candidato? Eu não sabia cara, só que eu vou 

“ti” “fala” bem a verdade, você meteu a boca ne mim, eu 

não vou “apaga” o teu áudio aqui não, pode “fica” 

“sussegado”, eu não sabia cara, mas quem me ajudou 

“paga” o óculos, R$1.700,00 (mil e setecentos) é, foi o 

Guilherme, me deu o papel e eu paguei lá, ele me deu 

R$1.700,00 (mil e setecentos) por causa do óculos, pagou 

três “consurta” pra mim né. [...]” 

 

Ainda, pode-se constatar que o Senhor Pedro, reitera e reafirma que 

o prefeito e atual candidato a reeleição GUILHERME foi quem “ajudo” ele, como 

podemos ver em mais um trecho da referida mídia: 

 

“[...]amizade é uma coisa e política é outra, eu fiz brincando 

aquilo rapaz, “ma” quem me “ajudo”, ponha o óculos na 

“múié” pra ela enxergar, foi o Guilherme, não foi “oto” não 

viu, tá “bão”? E o Sandro nunca veio na minha casa[...]” 

 

Ao que pese, a narrativa do Senhor Pedro deixa claro a prática ilegal 

da COMPRA DE VOTO, infelizmente ainda usual em nossa nação e aqui promovida 

pelo atual prefeito e candidato à reeleição pela “Coligação Diamante Seguindo no 

Rumo Certo”  composta pelos partidos PDT-PP-PT-PSC, o candidato GUILHERME 

PIVATTO JUNIOR, incorrendo na captação ilícita de sufrágio, vedada em lei, onde o 

candidato não pode doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza, com o fim de obter-lhe o voto.  

A sequência temporal dos atos praticados pelo representado vem 

coadunar com a suspeita e a confissão da prática criminosa pelo Senhor Pedro, 

onde possivelmente, ocorreu a captação ilícita do sufrágio e consequente pedido ao 

Senhor Pedro que produzisse em seu celular um vídeo de apoio ao candidato 

GUILHERME em troca dos benefícios já apontados.  

No presente contexto, onde as pessoas estão mais conscientes, 

onde a tecnologia é instrumento de produção de provas, não há mais lugar para 
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arremedos de políticos que oferecem dinheiro, cargos, empregos, favores, ou 

quaisquer outras vantagens, como materiais de construção, óculos, feiras, cesta 

básica, vale gasolina, extração gratuita de dentes, consultas médicas, patrocínios de 

eventos, pagamento de medicamentos, e demais benefícios para obtenção de 

favores e apoio político, porque, a depender da situação fática, candidato e eleitor 

são considerados criminosos na melhor forma da Lei eleitoral, podendo responder 

pelo crime de captação ilícita de sufrágio com pena de reclusão de até 04(quatro) 

anos.  

Se não bastasse a prática do crime eleitoral, torna-se importante 

salientar que no áudio o Sr. Pedro Belotti ainda confessa que reside em uma escola 

no município, cujo prefeito ainda é o representado GUILHERME. Giza-se que, aqui 

talvez se tenha outra prática ilícita na esfera administrativa e corroborando assim 

para delinear o perfil do representado. 

 

B) SEGUNDO ILÍCITO 

 

Não satisfeito com o primeiro ilícito, na data de 04 de novembro de 

2020 a Senhora Helena Takua Jeroki Benites, que estava sozinha em casa, recebeu 

pela manhã a visita do então prefeito e candidato da reeleição GUILHERME, ora 

representado, em sua casa.  

O candidato representado veio intencionado a pedir votos para sua 

candidatura e de todas maneiras tentou persuadir a eleitora perguntando 

descaradamente “SE ESTAVAM PRECISANDO DE ALGO”, considerando o fato 

de ser a eleitora de família muito humildade e carente. 

E agora Excelência vem a parte mais escabrosa do segundo caso. 

Para surpresa, da Senhora Helena e do seu marido o Senhor Valteir 

Siebre, que estava em casa no período da tarde daquele mesmo dia, notou próximo 

ás 16 horas a chegada de um carro WV/GOL da cor branca COM ADESIVOS 

INDENTIFICANDO SER DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO, que  parou em frente à sua residência, onde sequencialmente desceu 

uma mulher e lhe entregou um CESTO BÁSICO, conforme imagem abaixo, com 
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seguinte fala, referindo-se ao candidato GUILHERME que esteve pela manhã na sua 

casa: “ISSO É UM PRESENTE PARA VOCÊS NOS DAR UMA AJUDINHA”  

 

 

 

Cumpre ressaltar Excelência que esta família nunca recebeu 

nenhum cesto básico ou ajuda de algum programa de governo, deixando claro a 

captação ilícita de sufrágio e ainda o abuso do poder econômico. 

O representado vem usando a máquina pública para angariar votos, 

usando a situação de necessidade dos eleitores para de locupletar. 

Giza-se ainda, que a já existe em andamento uma AIJE (0600430-

50.2020.6.16.0129) onde a funcionária da Secretaria de Ação Social do Município, 
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cargo de confiança de GUILHERME é suspeita de usar a máquina pública para 

promover a candidatura do mesmo por intermédio de publicidade institucional. 

 

Ao que se vê Excelência!! O candidato GUILHERME, ora 

representado, É ASSÍDUO PRATICANTE DA COMPRA DE VOTOS E OUTROS 

ILÍCITOS ELEITORAIS, demonstrando assim “surfar” pela impunidade, 

destruindo o que nos resta do Estado Democrático de Direito. 

 

A “Lei da Compra de Votos” enfatiza que constitui captação de 

sufrágio, 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, estará sujeito a 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 1990. 

As decisões condenando esta prática inundam os tribunais pelo 

país, e deixando escancarado as ilegalidades eleitorais praticadas pelas redes 

sociais ou aplicativos de mensagens que não chegam ao conhecimento das 

autoridades.  Os candidatos, acreditando fielmente na suposta impunidade nesse 

mundo digital, acabam por se aproveitar da sensibilidade social de muitos eleitores e 

em troca de seus votos e apoio político, oferecendo benefícios ao eleitor e causando 

assim um inestimável abalo a democracia.  

Excelência! As compras de votos promovidas pelo candidato 

Guilherme, em uma cidade como Diamante D’Oeste, com pouco mais de 3.800 

eleitores (dados TRE/PR), causa um abalo ao pleito e enseja uma concorrência 

desiquilibrada entre os 2 candidatos que concorrem nestas Eleições 

Municipais de 2020, maculando a democracia em sua essência. Somado ao fato 

de a pandemia trouxe a impossibilidade de os candidatos irem ao encontro dos seus 

eleitores e expor suas ideias. 

Excelência! Indiscutível que aqui, no mínimo, temos sérios indícios 

da prática, pelo Réu, do referido abuso para fins eleitorais, justificando o manejo 

desta Ação de Investigação Judicial Eleitoral e o enquadramento jurídico que será 

explicitado nas linhas que se seguem. 
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II - DA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 22, CAPUT E INCISO XIV, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90- 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; 

 

Pode-se conceituar o abuso de poder econômico gerador da 

incidência do dispositivo legal acima transcrito como a transmutação do voto em 

instrumento de comércio; ou seja, é a compra, direta ou indiretamente, da liberdade 

de escolha dos eleitores, violando-se, desta forma, a normalidade e a legitimidade do 

processo eleitoral. Ocorre quando o candidato resolve utilizar-se do poder 

econômico como principal via de “convencimento” ou “persuasão” dos 

eleitores, transbordando da viabilização normal de uma campanha eleitoral e 

cooptando o eleitorado com vantagens (ou promessas de vantagens) 

econômicas de ocasião (como uma consulta médica, um óculos, uma certa 

quantia em dinheiro, a promessa de um emprego, cestos básicos, etc.), com 

isso caracterizando o abuso. Agindo assim, o candidato menospreza o papel e o 

poder do voto como instrumento de cidadania em sua plenitude, levando o eleitor 

necessitado a alienar a sua liberdade de escolha e o seu poder de influir na formação 

de seu Governo. 
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Não existe dúvida de que tal atitude do candidato compromete a 

legitimidade e a normalidade do pleito, dado que o eleitor 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, 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. 

Tal 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 atinge a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral e, 

quando apurado em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) julgada 

deferida pela Justiça Eleitoral, após trânsito em julgado ou com 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). Como nos ensina ÉDSON DE 

RESENDE CASTRO: 

 

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

 

No caso em apreço, depreende-se que o áudio confesso do 

eleitor Pedro Belotti informando que recebeu R$ 1.700,00 para 3 consultas e um 

óculos e a distribuição de cestos básico feitos pelo candidato a prefeito 

GUILHERME, é incontestável e sem contradições, comprovando que 
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efetivamente o Representado realizou, em sua campanha eleitoral, a oferta de 

benesses e quantias em dinheiro em troca de apoio político (votos).  

Ora, a excessiva gravidade de tal fato é manifesta, dado que cerceia a 

liberdade do eleitor (notadamente daquele mais necessitado), menosprezando o seu 

poder/direito de escolha livre de seus representantes e, com isso, corrompendo a 

legitimidade e a normalidade do próprio processo eleitoral. Tal prática consubstancia, 

desta feita, hedionda volta a um passado nada saudoso (do início do século XX, 

período denominado pelos historiadores de “República Velha” ou “República dos 

Coronéis”), no qual as eleições eram decididas mediante despudorada “compra” de 

votos e/ou ameaças (muitas vezes, de morte) aos eleitores (o que, a despeito de 

importantes mudanças recentes, ainda ocorre nos dias de hoje), perfectibilizando, 

assim, o abuso de poder político qualificado, a ensejar a aplicação das sanções 

previstas no art. 22, XIV, da LC nº 64/90. 

Ademais, a mera negação da autoria de tais condutas é atitude 

deveras comum em candidatos quando praticantes de tais “artifícios” eleitorais, no 

intuito de passarem uma imagem de probidade que nem sempre corresponde à 

realidade fática. Desta feita, uma simples negativa de autoria, por parte do 

Representado, não merece acolhida de per si, atraindo, para o presente caso, a 

incidência do disposto no art. 22, caput e inciso XIV, da LC nº 64/90, c/c o art. 41-A, 

da Lei 9.504/97. 

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

deve ser aplicada não apenas em virtude da extrema gravidade da conduta do 

Representado, 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 

cometimento do abuso de poder econômico.    

  

Corrobora todo o raciocínio acima expendido a melhor jurisprudência, 

in verbis: 

 

1)RE - RECURSO ELEITORAL n 37836 - Lunardelli/PR - 
ACÓRDÃO n 53679 de 04/12/2017 - Relator(a) GRACIANE 
APARECIDA DO VALLE LEMOS  
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EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. 
OFERECIMENTO DE DINHEIRO PARA COLOCAÇÃO DE 
ADESIVOS EM VEÍCULOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
ENTREGA DE DINHEIRO Á ELEITORA EM TROCA DE VOTO. 
CONDUTAS ILÍCITAS GRAVES APTAS À CONFIGURAÇÃO DO 
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. MENSAGEM DE WHATSAPP 
CONTENDO OFERTA DE DINHEIRO PARA COLOCAÇÃO DE 
ADESIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIGAÇÃO ENTRE 
EMITENTE E O CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.  

 
   

Assim, forçoso é concluir-se pela 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 DISPOSTO NO 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 do Representado, 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.   
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9840.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9840.htm
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§ 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..1 

 

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

como o abuso de poder econômico em que incidiu o Representado, conforme já 

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 do  

candidato Representado tornaria cabível a incidência da sanção de cassação do 

respectivo registro ou diploma). 

Não obstante, 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 do Representado 

GUILHERME PIVATTO JUNIOR, 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. 

A ordem de pensamento acima explicitada é corroborada pela 

melhor jurisprudência, a saber: 

 

 

1  BRASIL. Legislação. Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições). 

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 30/09/1997. Disponível em <www.planalto.gov.br>. 

Acesso em 04/10/2012 (grifei). 
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1) 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 

 

Ementa: 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. 

 

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

voto do Ministro Arnaldo Versiani, que redigirá o acórdão. Vencidos 

os Ministros Gilson Dipp e Henrique Neves (grifei); 

 

 

2) TSE- 8156-59.2010.613.0000. AgR-REspe - Agravo Regimental 

em Recurso Especial Eleitoral nº 815659 - Mato Verde/MG. Acórdão 

de 01/12/2011. Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI. 

Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 026, Data 

06/02/2012, Página 28. 

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 

ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. 

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. 

CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO. DEMONSTRAÇÃO. 

MULTA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A decretação de 

nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de 
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defesa - inobservância do art. 22, I, a, da LC 64/90 - pressupõe a 

efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 219 do CE, o 

que não ocorreu no caso concreto. Precedentes. 2. A 

caracterização da captação ilícita de sufrágio pressupõe a 

ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: a) prática de 

uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97; b) fim 

específico de obter o voto do eleitor; c) participação ou 

anuência do candidato beneficiário na prática do ato. 3. Na 

espécie, o TRE/MG reconheceu a captação ilícita com esteio na 

inequívoca distribuição de material de construção em troca de 

votos - promovida por cabos eleitorais que trabalharam na 

campanha - em favor das candidaturas do agravante e de seu 

respectivo vice. 4. O forte vínculo político e familiar evidencia de 

forma plena o liame entre os autores da conduta e os candidatos 

beneficiários. Na hipótese dos autos, os responsáveis diretos 

pela compra de votos são primos do agravante e atuaram como 

cabos eleitorais - em conjunto com os demais representados - 

na campanha eleitoral. 5. A adoção de entendimento diverso 

demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em 

sede extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. 6. O valor da multa 

pecuniária foi fixado com fundamento na complexidade do 

esquema de aquisição, armazenamento e distribuição de 

materiais de construção e na reiterada prática dessa conduta 

visando à prática da captação ilícita de sufrágio. 7. Agravo 

regimental não provido.Decisão: O Tribunal, por unanimidade, 

desproveu o agravo regimental, nos termos do voto da Relatora 

(grifei); 

3) 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. 

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AIJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CAPTAÇÃO 
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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). 3. Os fatos 

delineados no acórdão regional não são suficientes para que o TSE 

afaste a conclusão da Corte de origem sem o vedado reexame da 

matéria fático-probatória. 4. É facultado ao relator apreciar, 

monocraticamente, a admissibilidade e o próprio mérito de pedido ou 

recurso, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE. 5. Agravo regimental 

desprovido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o 

agravo regimental, nos termos do voto do Relator (grifei) 

 

Por derradeiro, há que se ressaltar 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, motivo pelo qual a presente ação 

é também ajuizada contra OSMAR PEREIRA DA SILVA, que beneficiou-se 

igualmente das condutas ilícitas em sua candidatura de Vice-Prefeito.  

 

 

IV- DOS PEDIDOS 

 

 

Desta feita, face a todo o acima exposto, REQUER que V. Exa. JULGUE 

PROCEDENTE a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) 

cumulada com Representação Específica, DETERMINANDO, cumulativamente:
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a) Preliminarmente, o acolhimento da Preliminar de Legitimidade Ativa do 

MDB – Diamante D’Oeste, assim como, o acolhimento da Preliminar de Legitimidade 

Passiva dos requeridos GUILHERME PIVATTO JUNIOR e OSMAR PEREIRA DA 

SILVA para responder a presente demanda; 

 

           b) a NOTIFICAÇÃO dos representados, encaminhando-lhes a segunda via da 

petição, acompanhada das cópias dos documentos, para que, no prazo de cinco 

dias, ofereçam defesa (Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso I, alínea a);  

 

c) a DECRETAÇÃO DA INELEGIBILIDADE dos Promovidos GUILHERME 

PIVATTO JUNIOR (candidato a prefeito) e OSMAR PEREIRA DA SILVA 

(candidato a vice-prefeito), candidatos pela “Coligação Diamante Seguindo no 

Rumo Certo” composta pelos partidos PDT-PP-PT-PSC de CNPJ nº 

39.018.252/0001-83, 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 o artigo 14, 

§ 9º, da Constituição Federal de 1988; 

 

d) a CASSAÇÃO DOS REGISTROS DE CANDIDATURAS OU DOS 

DIPLOMAS dos Promovidos GUILHERME PIVATTO JUNIOR (candidato a 

prefeito) e OSMAR PEREIRA DA SILVA (candidato a vice-prefeito), candidatos  

pela  “Coligação Diamante Seguindo no Rumo Certo”  composta pelos partidos PDT-

PP-PT-PSC de CNPJ nº 39.018.252/0001-83 por ter sido 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 o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal de 

1988; 

 

e) A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 41-A, CAPUT, DA LEI 

9.504/97 aos Promovidos acima mencionado, no patamar de mil a cinquenta mil ufir; 

 

f) o encaminhamento ao Ilustre Parquet Eleitoral para que possa promover 

todas providências que entenda necessárias. 
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REQUER ainda o a intimação e oitiva das testemunhas a seguir arroladas, 

nos termos do artigo 22, V, da Lei Complementar Federal nº 64/90: 

 

 

TESTEMUNHAS PRIMEIRO ILÍCITO 

a) Carlos Ulisses Bueno, portador do CPF nº 302.828.889-34, residente e 

domiciliado na Rua Piauí nº 349, bairro Centro, Diamante D’Oeste-PR 

b) Gilmar de Santi, portador do CPF nº 896.589.909-59, residente e domiciliado na 

Rua Paraíba nº 493, bairro Centro, Diamante D’Oeste-PR 

c) Josias Games, portador do CPF nº 045.240.409-60, residente e domiciliado na 

Rua Curitiba s/n, Chácara, Diamante D’Oeste-PR 

d) Pedro Belotti, sem identificação, residente e domiciliado na Linha Santa Maria s/n, 

Interior de Diamante D’Oeste-PR, CEP 85896-000 

  

TESTEMUNHAS SEGUNDO ILÍCITO 

a) Valteir Siebre, portador do CPF nº 084.999.279-63, residente e domiciliado na 

Linha Ponte Queimada, Interior de Diamante D’Oeste-PR 

b) Helena Takua Jeroki Benites, portadora do RG nº 12.594.190-7, residente e 

domiciliada na Linha Ponte Queimada, Interior de Diamante D’Oeste-PR 

 

 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

Diamante D’Oeste, 06 de novembro de 2020.   


