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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através da Promotora Eleitoral 
em exercício na 22ª Zona Eleitoral de Corrente/PI, no uso de suas atribuições constitucionais e, 
passa à análise e decisão no presente procedimento: 

 

Trata-se de Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado em 05 de 
outubro de 2020, nesta Promotoria, a partir de representação apresentada pela Coligação 
Trabalho E União para Seguir Avançando, formada pelos partidos PP, MDB e PV do município de 
Sebastião Barros/PI. 

Narra a representação que PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO 
e JURANDIR PEREIRA DA SILVA, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Sebastião Barros/PI, 
pela Coligação A Mudança é Agora, e que DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO, candidato a 
Vereador no mesmo município pelo Partido PSDB estariam ofertando benesses em troca de voto. 

Aduz a representação que em 26 de setembro de 2020 a pessoa de 
DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO, na residência de TELMA ALAIDE CARDOSO LIMA, teria 
ofertado a esta madeira de sua propriedade para que a mesma fizesse a cobertura de sua 
residência, oferecendo ainda serviço de motosserra e gasolina para retirada da madeira, em troca 
de voto para si e para seu filho PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO. 

Sustenta ainda que PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO foi 
fotografado no dia 27 de setembro de 2020 com várias portas na caçamba de seu veículo para 
oferecer a eleitores em troca de votos. 

Acostou-se à representação um áudio que retrataria uma suposta 
conversa entre DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO e TELMA ALAIDE CARDOSO LIMA. 

Em sede de diligência mais relevantes, esta Promotoria, determinou: 

a) realizou-se a oitiva de Telma Alaide Cardoso Lima; 
b) determinou-se diligência no endereço de Telma Alaide Cardoso Lima a 

fim de visualizar, ainda que externamente e sem adentrar imóvel, na área externa da residência a 
existência de disposição de madeira; 

c) determinou-se a notificação dos representados para que tomassem 
conhecimento dos fatos que deram ensejo à presente instauração, bem como para, querendo, 
ofertem defesa, podendo juntar documentos e/ou provas; 

d) realizou-se a oitiva de Julia Batista Cardoso e de Manoel Edson Araújo 
Filho; 
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e) os representados ofertaram defesa e acostaram documentos e 
fotografias. 

Diligências efetivamente cumpridas e certificada nos autos. 
 

É o breve relatório. 
 
Passo a decidir. 
 
Segundo a Portaria PGR/PGE n. 01/2020, o Procedimento Preparatório 

Eleitoral tem por serventia coletar subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral 
perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis em relação em ilícitos 
eleitorais de natureza não criminal.  

Cumpra destacar que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), bem assim o acompanhamento de todas as 
fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal nº. 75/93). 

A democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de 
seus candidatos, e o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido 
dos veículos, bens públicos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam 
contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, 
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições. 

A Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade 
para Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88). 

A captação ilícita de sufrágio constitui uma espécie de abuso de poder 
político ou econômico, conforme definição pormenorizada sob a ótica da corrupção eleitoral nos 
termos do Art. 41-A da Lei nº 9.504/1997. 

Vejamos o que diz o citado artigo:  

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 cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou 
do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei 
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 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.        

Numa síntese apertada depreende-se que o dispositivo legal almeja proibir 
a tão costumeira compra de votos . Isto ele faz colocando como conduta vedada pelo candidato o 

Cumpra destacar que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica e do rejurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), bem assim o acompanhamento de todas as 
fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal nº. 75/93).

AA democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de 
seus candidatos, e o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido 
dos veículos, bens públicos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam 
contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, 
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições.

A captação iA captação ilícita de sufrágio constitui uma espécie de abuso de poder 
político ou econômico, conforme definição pormenorizada sob a ótica da corrupção eleitoral nos 
termos do Art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.
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aliciamento da vontade do eleitor através da concessão de alguma benesse. 
Pois bem. 
O caso em análise nos autos diz respeito a suposta captação ilícita de 

sufrágio por meio de distribuição de material de construção (madeira e portas) para particulares 
em suposta troca por votos na eleição vindoura. 

Aduz a representação que estaria o representado Diomar Rodrigues de 
Carvalho teria ofertado madeira de sua propriedade em troca de voto em seu favor e de seu filho 
Pablo Custódio Mendes de Carvalho e de Jurandir Pereira da Silva, e ainda que o representado 
Pablo Custódio Mendes de Carvalho estaria distribuindo portas de madeira a fim de obter apoio 
político e votos nas Eleições de 15/11/2020. 

Ao se realizar a oitiva da suposta beneficiada a mesma afirmou que 
trabalha para a família de Diomar Rodrigues de Carvalho e que suas famílias são próximas, e que 
inclusive trabalha cuidando dos pais daquele que são idosos e residem no interior. Confirmou ter 
recebido a visita de Diomar Rodrigues de Carvalho em data diversa da que consta na 
representação, e que sua família sempre votou na família de Diomar, bem como afirmou que não 
houve pedido de voto. 

Ouviu-se ainda as pessoas referidas Julia Batista Cardoso e de Manoel 
Edson Araújo Filho, a primeira irmã de Telma, e o segundo filho da vizinha de Telma. 

Julia Batista Cardoso ratificou as informações prestadas por Telma Alaide 
Cardoso Lima, e afirmou que Diomar tinha prometido a madeira há mais de três anos e que nunca 
haviam ido buscar. 

Manoel Edson Araújo Filho informou que viu o veículo de Diomar 
Rodrigues de Carvalho próximo à residência de Telma Alaide Cardoso Lima, e esclareceu que não 
foi ele que gravou o áudio que circula em grupos de whatsapp e que foi acostado a estes autos.  

Os representados que se manifestaram nos autos rechaçaram os 
argumentos dos representantes aduzindo tratar-se de denúncia infundada, bem como destacaram 
a ilicitude do suposto áudio gravado no interior da residência de Telma Alaide Cardoso Lima sem 
anuência dos envolvidos. Quanto às portas na carroceria do veículo do representado Pablo 
Custódio Mendes de Carvalho aduziram que o mesmo está reformando sua casa, e que tais 
portas são para uso próprio. Aduziram ainda que a prova seria ilícita, eis que fruto de captação 
ilícita em ambiente residencial sem autorização da proprietária do imóvel, e sem anuência dos 
envolvidos. 

Quanto a gravação de áudio acostada aos autos tenho a mesmo como 
imprestável ao fim a que se destina, em razão da sua possível ilicitude uma vez que gravada a 
conversa sem anuência dos interlocutores que constam no áudio, bem como por ter sido realizado 
em ambiente privado no interior de residência. 

No sentido da ilicitude, observar-se a jurisprudência pátria. 
  
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. 
CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. CONDUTA VEDADA. GRAVAÇÃO 
AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. 1.  Não há falar em intempestividade do 
agravo regimental do Ministério Público interposto no primeiro dia 
útil após o prazo de três dias, contados da data do recebimento dos 

Os representados que se manifestaram nos autos rechaçaram os
argumentos dos representantes aduzindo tratar-se de denúncia infundada, bem como destacaram 
a ilicitude do suposto áudio gravado no interior da residência de Telma Alaide Cardoso Lima sem 
anuência dos envolvidos. Quanto às portas na carroceria do veículo do representado Pablo 
Custódio Mendes de Carvalho aduziram que o mesmo está reformando sua casa, e que tais 
portas são para uso próprio. Aduziram ainda que a prova seria ilícita, eis que fruto de captação 
ilícita em ambiente residencial sem autorização da proprietária do imóvel, e sem anuência dos 
envolvidos.

Quanto a gravação de áudio acostada aos autos tenho a mesmo como 
imprestável ao fim a que se destina, em razão da sua possível ilicitude uma vez que gravada a 
conversa sem anuência dos interlocutores que constam no áudio, bem como por ter sido realizado 
em ambiente privado no interior de residência.
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autos na secretaria da PGE. 2.  Segundo o entendimento deste 
Tribunal, "o prazo recursal do Ministério Público Eleitoral inicia-se 
com o recebimento dos autos na secretaria desse órgão" (AgR-
REspe nº 35.847, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 26.4.2011) e 
a interposição do recurso "não se conta da certidão que registra a 
abertura de vista, mas da data em que os autos são recebidos pelo 
MP" (HC nº 768-97, rel. Min. Henrique Neves, DJe de 19.4.2013). 3.  
Esta Corte Superior firmou orientação no sentido da ilicitude da 
prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem 
autorização judicial e em violação à privacidade e à intimidade dos 
interlocutores (REspe n° 577-90, rel. Min. Henrique Neves, DJe de 
7.8.2014; AgR-REspe n° 515-51, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe 
15.4.2014; AgR-RO n° 2614-70, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 
7.4.2014). 4.  A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental 
feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem 
autorização judicial ocorre quando a mídia registra fato que ocorreu à 
luz do dia, em local público desprovido de qualquer controle de 
acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da 
expectativa de privacidade (REspe nº 1660-34, rel. Min. Henrique 
Neves, DJe de 14.5.2015), o que não se aplica ao caso dos autos. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (Recurso Especial 
Eleitoral nº 9826, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 09/10/2015). (grifo 
nosso) 
 

Assim, à vista da documentação acostada e da prova frágil produzida nos 
autos não é possível afirmar que houve oferta de benesse em troca de voto da eleitora. 

Ao nosso sentir, não há provas outras além do áudio de que tenha havido 
captação ilícita de sufrágio em troca de votos ou de apoio político. 

Isto posto, promove-se o ARQUIVAMENTO eletrônico do presente 
procedimento, por falta de provas robustas de qualquer irregularidade no âmbito eleitoral. 

CIENTIFIQUE-SE o representante, por meio de email de sua Advogada, 
com cópia da presente promoção de arquivamento. 

CIENTIFIQUEM-SE os representados, por meio de email de seus 
Advogados, com cópia da presente promoção de arquivamento.  

Após o prazo recursal, REMETAM-SE os autos eletrônicos ao Procuradoria 
Regional Eleitoral do Piauí  PRE/PI para fins de análise e eventual homologação, em 
cumprimento ao Art. 63, II da Portaria PGR/PGE n. 01/2019. 

Corrente/PI, 07 de novembro de 2020. 

 
GILVÂNIA ALVES VIANA 

Promotora Eleitoral 

Assim, àAssim, à vista da documentação acostada e da prova frágil produzida nos 
autos não é possível afirmar que houve oferta de benesse em troca de voto da eleitora.

Ao nosso sentir, Ao nosso sentir, não há provas outras além do áudio de que tenha havido 
captação ilícita de sufrágio em troca de votos ou de apoio político.

Isto poIsto posto, promovesto, promove-se o e o ARQUIVAMENTO eletrônico do presente do presente 
procedimento, por falta de provas robustas de qualquer irregularidade no âmbito eleitoral.


