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Investigante: Coligação Para As Eleições Majoritárias “CATALÃO Minha 

Cidade... Minha Vida”. 
Investigados: JARDEL SEBBA e 

RODRIGO ALVES CARVELO 
 
 

 
 

SENTENÇA 
 

I - RELATÓRIO 

 
Trata-se de Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral/Representação proposta pela COLIGAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES 
MAJORITÁRIAS “CATALÃO MINHA CIDADE... MINHA VIDA”, 
formada através de convenção partidária e composta pelos partidos PMDB, PT, 
PSB, PSC, PRTB, PC do B, PPL, PSL, PTN e PRP, representada pelo delegado 
nomeado Luis Severo Braga Gomides, em desfavor de JARDEL SEBBA e 
RODRIGO ALVES CARVELO, todos devidamente qualificados, sendo os 
investigados prefeito e vice-prefeito eleitos nas eleições de 2012, com 
fundamento no artigo 22, XIV, da LC n.º 64/90, por suposto abuso do poder de 
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, 
em benefício de candidato. 

Aduz a investigante que: 
0 Promovido Jardel Sebba, candidato a prefeito pela Coligação 

"Muito Mais Para Catalao", juntamente com sua esposa ANA ABIGAIL 
TEIXEIRA KOPPAN SEBBA, adquiriram a empresa Radio Sucesso FM Ltda, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.823.523/0001-91, consoante contrato 
social cuja copia segue em anexo. 

Referida empresa trata-se da maior transmissora de Radio FM 
deCatalão que, sob a frequência 97,5, possui a maior audiência entre os 
ouvintes. Referida audiência também decorre dos inúmeros prêmios que são 
distribuídos semanalmente, em especial no "Programa do Jardel", como já e 
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do conhecimento deste Douto Juiz, tratando-se de fato notório em nossa 
cidade. 

Ocorre que, no dia das eleições municipais, qual seja: 07/10/2012, o 
candidato a prefeito Jardel Sebba, se beneficiando da condição de sócio 
proprietário da Rádio Sucesso FM, determinou que a programação fosse 
toda destinada a cobertura das eleições e em beneficio da sua candidatura. 

Como pode ser aferido pelas provas em anexo, referente as gravações 
dos programas exibidos pela Radio Sucesso FM no dia da eleição, alem de 
contar com a presença macica dos radialistas da empresa, foi contratado 
famoso radialista da cidade de Goiania (Sr. Alípio Nogueira), que conduziu 
toda a programação que tinha a finalidade de fazer boca de urna em prol 
dos candidates Jardel Sebba e Rodrigo Carvelo, ao mesmo tempo em que 
detratavam o candidato adversaria (Adib Elias) ao cargo de prefeito 
municipal. 

Referidas ações, causaram desequilíbrio eleitoral, em especial pelos 
pronunciamentos do Governador do Estado de Goias - Marconi Perillo, do 
Secretário Estadual de Industria e Comércio - Mauro Fayad e do Escritor 
Cristiano Silva, que a todo 
tempo na campanha eleitoral manifestaram seu apoio aos candidatos Jardel 
Sebba e Rodrigo Carvelo, como também manifestaram-se contrários ao 
candidato a prefeito Adib Ellas. 

 Na entrevista com o Governador Marconi Perilo, logo ao inicio da 
conversa, o locutor Alípio (que tem salário pago pela mulher de jardel 
Sebba) já demonstra claramente sua inclinação e induz o Governador a 
falar da importância de se firmarem parcerias entre os entes 
governamentais, estas, só realizáveis – se o prefeito for da base de apoio ao 
mesmo. 

“O senhor que é um homem que veio do interior, que conseguiu essa 
projeção nacional, mas que tudo começou lá na cidade pequena do 
interior, o senhor sabe o quanto e importante para uma cidade em pleno 
desenvolvimento como a cidade de Catalão estabelecer parcerias." 

Dito isso, o Governador Marconi Perilo pegou o mote e discorreu 
longamente sobre sua visão para as parcerias e de como Catalao poderia 
ter mais recursos se houvesse mudança administrativa. 

“Do ponto de vista da gestão, das parcerias, eu julgo fundamental as 
parcerias entre o governo estadual, governo federal e as prefeituras." 

“(...) mas eu tenho certeza que se nos tivermos condição de 
estabelecermos uma nova parceira com a prefeitura, Catalão vai receber 
muito mais dinheiro e vai ter condição de viabilizar muito mais projetos 
para o seu povo.” 

Em sequencia, o Governador esquece a liturgia do cargo e das 
limitações legais e o que era até então propaganda político velada, ficando 
escancarada, inclusive descrevendo os atos de campanha que participou 
com assiduidade na cidade de Catalao. 

“(...) fui a porta da Mitsubishi cumprimentar os trabalhadores. (grifo 
nosso)." 
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“Depois fui a caminhada pelo centro da cidade, fui muito bem recebido 
por todos, inclusive agradeço pela atenção e estou muito confiante de que 
nesta eleição de hoje eu possa ter definitivamente, consagrada a parceria 
com o município de Catalão. Todos sabem da minha preferência, todos 
sabem do meu apoio irrestrito à candidatura do Jardel porque já tenho 
uma relação dele como presidente da assembleia e eu como governador do 
estado. E sempre procurou o governo para buscar benefícios, não para ele, 
mas pro povo da cidade.” 

Sob o mesmo escopo atuou o citado funcionário da família Sebba, o 
locutor Alípio quando pouco antes conversou com o Secretário da Indústria 
e Comércio de Goiás, Mauro Fayad, este afilhado político do primeiro 
representado, ambos salientando o quanto Catalão teria a ganhar estando 
do mesmo lado do governador estadual. 

Secretário Mauro Fayad: 
“Por mais que Catalão arrecade muito, é necessário estender os braços 
para os governos estadual e federal. Então eu acho que essa é a principal 
responsabilidade do próximo prefeito, estender as mãos em especial para o 
governo do estado de Goiás que pode ajudar muito Catalão a resolver os 
seus problemas, que ainda são sérios na saúde, no transporte público.” 

Alípio (locutor) 
“(...) é impossível fazer uma administração trazendo essas riquezas, 
captando essas empresas que venha pra cá sem que haja parcerias? 

Alípio (locutor) 
“Eu falava com o senhor a respeito da impossibilidade de realizar grandes 
projetos de aumentar as riquezas de um município sem que haja parceiras.” 

Nesse ponto o Secretário se libera e começa a atacar diretamente a 
atual administração municipal (apoiadora do adversário Jardel Sebba), 
emitindo opiniões meramente pessoais. 

Mauro Fayad: 
“Eu sou catalano, conheço bem a saúde, esta em estado precário, sabemos! 
Precisamos melhorar o transporte coletivo que é de péssima qualidade.” 

Então termina salientando seu desejo de mudança e como deve ser o 
perfil do candidato que deve a população escolher. 

“Eu espero ter no próximo ano um próximo prefeito que estenda as mãos 
para que agente avance ainda mais o bolsa futuro aqui na nossa região”. 

“A cidade não pode ser uma ilha, tem que estar aberto às boas parceiras 
e … mas eu estou confiante … o catalano sabe identificar, vai escolher 
bem, vai escolher aquele que, sem dúvida, aquele que estenderá as mãoes 
para as boas parcerias.” 

… 

Por fim, mas não menos danoso, deu-se espaço na Rádio Sucesso ao 
jornalista Cristiano Silva, que nunca teve qualquer relevância a não ser 
aquela alcançada à fórceps e ilegalmente nestas eleições, com o lançamento 
de um livro que tinha como único intuito denegrir o principal adversário do 
proprietário da rádio. 
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Tal livro foi inclusive objeto de representação própria apresentada a 
este juízo, prontamente deferida e que acarretou a apreensão do mesmo, em 
evento maldosamente descrito pelo autor em outras entrevistas aqui 
juntadas. 

No mencionado dia das eleições, o pretenso escritor se prestou 
somente a citar o nome do adversário de Jardel Sebba, mais uma vez 
mentindo, afinal, Adib Elias, sequer fora denunciado no processo 
mencionado no livro. 

Ademais, o mesmo autor admite a ilegalidade das provas que 
compilou oportunamente em período eleitoral, tudo sob um pretenso 
interesse jornalístico. 

“O MP fez a denúncia, é bom deixar claro que posteriormente após uma 
ação da defesa do Sr Adib Elias, na época prefeito, eles colocaram as 
escutas telefônicas em uma brecha da lei. Elas foram colocadas como não 
validas, no entanto, é uma denúncia do MP, nos termos materiais 
jornalísticos e por isso então resolvemos resgatar essa história 
jornalisticamente falando.” 

Em seguida, ainda ataca diretamente o caráter do adversário de seu 
financiador: 

“Eu acho que o jornalismo tem que acontecer justamente num momento 
como esse agora, pra pessoa conhecer de verdade sem a máscara da 
hipocrisia de quem nós estamos falando.” 

Em suma, somente sedimentando o intuito único (já claro) desde a 
criação da mencionada rádio, que é senão servir de palanque para o 
Requerido Jardel Sebba, também juntamos inúmeras degravações de 
programas da mesma, em dias e horários distintos, está quase se 
preocupando em propagandear parcialmente qualquer pretenso feito ou 
evento dos Requeridos, enquanto não se furtava de dar espaço para 
detratores – como o já citado jornalista Cristiano Silva – do grupo político 
oposto ao do seu proprietário. 

Obtempera que os ilícitos eleitorais externados, revelaram a 
prática de utilização indevida dos meios de comunicação, restando suficiente 
demonstrado não apenas os depoimentos em favor dos candidatos Jardel Sebba e 
Rodrigo Alves Carvelo, como também os depoimentos destinados a denegrir a 
imagem do seu adversário Adib Elias. 

Nessa mesma linha pugna da violação da norma contida no art. 
45 da Lei 9.504/97, amparados no fato de que o candidato Jardel Sebba e sua 
esposa são sócios proprietários da Radio Sucesso FM, mantendo a administração 
e direção sobre a programação, utilizando-se dessa condição para se 
beneficiaram no pleito eleitoral. 

Acrescenta ainda que, o Governador do Estado de Goiás e o 
Secretário de Estado, desviaram e abusaram do poder de suas autoridades ao se 
utilizar de uma rádio local para demonstrar sua inclinação político-partidário, 
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que de maneira alguma necessitara de suas presenças para fazer a cobertura 
jornalística à qual se propunha, com a nítida intenção de obter votos para Jardel 
Sebba e Rodrigo Carvelo na sucessão municipal que transcorria no momento. 

Assim, segundo a investigante, a conduta do Governador e 
Secretário de Estado, violaram o disposto no art. 1o, alíneas “d” e “h”, e 22 da 
LC 64/90. 

Aduz que com tais condutas, o eleitorado foi influenciado 
indevidamente, com desvio de finalidade. 

Acrescenta que, os fatos apontados como abusivos configuram 
hipóteses legais de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, 
inciso I, da Lei. 8.429/92, pois, os comportamentos combatidos feriram 
flagrantemente os princípios da legalidade, impessoalidade moralidade (art. 37 
da CRFB), violando os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade às 
instituições. 

Segundo a investigante, a conduta dos administradores públicos 
citados (Governador e Secretário de Estado) infringiram as disposições do art. 
73, da Lei 9.504/97, pois, indiscutivelmente premeditada e arquitetada com o 
intuito de angariar votos e diferenciar os candidatos beneficamente em prol 
daquele que tinha seu apoio. 

Ao final requereu a procedência da representação para cassação 
do registro dos candidatos, ou seu diploma, se expedido, por Abuso do Poder 
Político e Econômico, utilização ilícita dos meios de comunicação (art. 45, Lei, 
9.504/97), bem como, nas demais penas cabíveis na espécie. 

Juntou documentos, entre os quais uma mídia digital (CD), 
contendo gravações dos programas da Radio Sucesso FM, bem como 
transcrições dos diálogos entabulados entre os locutores e os entrevistados. 

Autos conclusos ao titular em 17/12/2012. 
Despacho para a notificação dos investigados (fl. 88). 
Vistas ao Promotor Eleitoral em 09/01/2013 (fl. 90). 
Devidamente intimados, os investigados apresentaram, 

tempestivamente, defesa às fls. 91/111 onde sustentam que: 
“... as alegações constantes da inicial não se prestam à finalidade almejada, 
pois os trechos utilizados como ensejadores à sua propositura foram pinçados 
de um contexto maior que não revela a igualdade intentada, bem como ante 
ao tratamento das questões do dia da eleição por todas as emissoras de rádio 
da cidade de Catalão, assim como pela inexistência de qualquer ingerência, 
por parte dos investigados, na programação da emissora aqui vergastada”. 



 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
8ª ZONA ELEITORAL DE GOIÁS 

(CATALÃO) 
 

 
decisão jardel.odt  Página 6 de 47 

 

Acrescentam que 

“o Sr. Jardel Sebba, não é proprietário da emissora Radio Sucesso FM, não 
tem poder de mando sobre os funcionários da empresa ou interferência em 
sua programação. Ressalte-se ainda que não há qualquer interferência dos 
Investigados na forma como se dera a programação da emissora no dia das 
eleições e tão pouco tem qualquer ingerência nos locutores que desta 
participaram, sendo ilegítima sua inclusão no polo passivo da presente 
demanda.” 

Obtemperam que a investigação deve ser julgada improcedente, 
pois, 

referida emissora efetivou a cobertura no dia das eleições nos exatos moldes 
realizados por todas as emissoras desta cidade. A grade de transmissão foi 
formulada pela organização da Rede Sucesso FM, que engloba cerca de oito 
emissoras, sendo a Radio Sucesso de Catalão apenas uma destas. 

Argumentam os investigados que, segundo informações obtidas 
junto à emissora: 

“houve uma redistribuirão de locutores interligados em todos os pontos do 
Brasil, onde existe cobertura da rede, efetivando uma grande cobertura do 
dia das eleições”. 

… 

“A didática da transmissão permitiu a participação de cidadãos e candidatos 
em Caldas Novas, Pires do Rio, Ipameri, Davinópolis, Ouvidor, Goiandira, 
Anhanguera, Três Ranchos, além de Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Não 
houve programação especial voltada para o Município de Catalão e sim um 
complexo de transmissão ao vivo e com participação de repórteres em todas 
estas localidades (que retransmitiam para Catalão) efetivando entrevistas e 
ouvindo eleitores em todos os municípios atendidos”. 

“Aos repórteres de rua ficara incumbida a obrigação de contato com todas as 
autoridades e a entrevista com aqueles que se disponibilizassem, sempre com 
menção d convite a todas as assessorias de candidatos envolvidos no pleito 
de cada localidade ...”. 

Ainda segundo os investigados, 
“Além das entrevistas, é possível notar, nas gravações acostadas, que todos 
os informes de utilidade pública repassados pela Justiça Eleitoral foram 
repetidos à exaustão, sempre fomentados com informes locais e participação 
de presidentes de sessões e mesários. Igualmente se pode notar na 
transmissão informes de utilidade pública referentes ao trânsito e ocorrências 
policiais, tudo em idêntica posição às demais emissoras desta cidade. 

Não se depreendem assim das gravações acostadas, as alegações constantes 
da inicial, que se alicerça em frases pinçadas de um contexto mais amplo no 
qual não se verifica a malversação de qualquer norma. 

Não houve como alegado na inicial, tratamento desigual aos candidatos que 
disputavam o pleito. A irresignação da Coligação Investigante se alicerça 
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unicamente na participação do Sr. Cristiano Silva, participação que se 
resumiu a três perguntas (conforme gravação acostada), sendo certo que em 
nenhuma delas foi proferida afirmação difamatória com relação ao Sr. Adib 
Elias, o próprio trecho acostado a inicial comprova a clareza com que foram 
os fatos relatados, sendo certo que somente uma das perguntas se referiu ao 
livro do escritor, todas as demais, versando sobre fatos ocorridos na UFG 
que não se relacionam ao candidato da Investigante, ão se fazendo sentir em 
qualquer de suas falas qualquer caráter difamatório ou estritamente 
vinculado ao processo eleitoral”. 

Quanto à participação do Governador sustentam os investigados 
que, 

“Ao contrário do afirmado na inicial, transcorreu sem nenhuma malversação 
a qualquer preceito legal. O Governador Marconi Perillo refere-se a todo o 
momento ao Estado de Goiás e às expectativas do Governo do Estado em 
relação à segurança no processo eleitoral, a única afirmação de menção aos 
investigados se dera dentro de um contexto em que o Governador deixa claro 
que cabe à população a escolha de seu investigante, bem como estava 
ressaltando os benefícios que o Governo do Estado havia outorgado ao 
Município, sem qualquer referência aos Investigados”. 

Acrescentam os investigados que “o Governador deu centenas de 
entrevistas a rádios de todo o Estado de Goiás, não esta passagem privilégio da emissora em comento, 
sendo certo que em todas as participações o Governador relatou os avanços do e investimentos 
estaduais, bem como se prontificou, como era de se esperar, a uma franca colaboração ao próximo 
gestor público.” 

Afirmam que a programação da rádio se deu dentro dos pilares da 
liberdade de imprensa. 

Pugnam pela ausência de prova robusta e ausência de 
potencialidade comprovada, alegando que a cassação é totalmente 
desproporcional, mesmo que em tese se tivesse por efetivado, nos termos 
narrados na inicial os fatos distorcidamente alegados. 

Acrescentam que não foi demonstrado qualquer nexo de 
pertinência entre os fatos narrados e condutas destes, ônus que incumbia a 
investigante. 

Ao final pugnam pela improcedência do pedido. 
Manifestação singela do Promotor Eleitoral às fls. 112, pelo 

normal prosseguimento do feito. 
Designada audiência para oitiva das testemunhas da investigante 

e investigados (fl. 114). 
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Os investigados manusearam exceção de suspeição (autos 1-
49.2013.6.09.0008), julgada improcedente e determinando o normal andamento 
do feito, cuja decisão foi juntada às fls. 139/144. 

Autos conclusos ao titular em 03/09/2013. 
Decisão do Juiz Titular à fl. 146, se declarando suspeito, por 

motivo de foro íntimo. 
Autos conclusos a este magistrado em 10/10/2013. 
Designada audiência para oitiva das testemunhas da investigante 

e investigados, foi realizada em 26/11/2013. 
 
Audiência de Instrução. 
Na audiência foram ouvidas quatro informantes, sendo três 

arrolados pela investigante e outro arrolado pelos investigados, dispensado pelas 
partes a oitiva das demais testemunhas arroladas. 

Os depoimentos foram gravados em mídia audiovisual juntada à 
fl. 180. 

Na oportunidade foi deferido o pedido de juntada de 
substabelecimento da investigante e concedido prazo de 48 horas para 
regularização de representação dos investigados. 

 
Diligências. 
Encerrada a instrução, na fase de diligências, a investigante 

requereu fosse oficiado a 2a Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia para 
disponibilizar as gravações e degravações da quebra de sigilo telefônico deferido 
nos autos da ação civil pública 201204539710. 

Os investigados nada requereram. 
O MM Juiz indeferiu a diligência requerida, pois, em consulta ao 

espelho dos autos, não vislumbrou conexão instrumental entre a AIJE e a Ação 
Civil Pública. 

Alegações Finais. 
A investigante COLIGACAO PARA MAJORITARIAS 

"CATALAO: MINHA CIDADE .... MINHA VIDA" apresentou alegações 
finais as fls. 189/206. Preliminarmente requer seja determinado a transcrição dos 
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depoimentos das testemunhas e informantes ouvidos na instrução (audiovisual) e 
reabertura do prazo para alegações finais. 

No mérito reforçam as teses adotadas na inicial, pugnando ao 
final pela procedência da Investigação Judicial Eleitoral com a consequente 
cassação do diploma de Prefeito e Vice-Prefeito e inelegibilidade por 8 (oito) 
anos. 

Os investigados Jardel Sebba e Rodrigo Alves Carvelo 
apresentaram alegações finais as fls. 208 e seguintes. Argumentam pelo 
afastamento da ingerência dos investigados na programação da rádio no dia das 
eleições, ausência de potencialidade lesiva e aplicação do princípio da 
proporcionalidade no sentido de afastar a aplicação da pena de cassação, enfim 
pela improcedência. 

O Ministério Público em sede de manifestações finais (fls. 
225/230) pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e 
consequente extinção do feito sem resolução do mérito (art. 267, VI). 

No mérito requer a improcedência da representação, alegando 
que não houve abuso, seja do poder político, no uso indevido dos meios de 
comunicação. 

Ao final aduz a inexistência de potencialidade lesiva. 
É o relatório. 
Assim decido. 
 

II – PRELIMINARES 
 
Antes de adentrar ao mérito da causa, aprecio as preliminares 

ventiladas pela investigante e Ministério Público. 
 

2.1) Adiamento da instrução – Nulidade. 
 
A Investigante requereu o adiamento da instrução, devendo o 

MM Juiz determinar as degravações dos depoimentos dos informantes ouvidos 
na instrução, e consequente reabertura do prazo para alegações finais. 
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O pedido não tem como prosperar, seja porque incabível e 
protelatório, ou ainda, porque foi disponibilizado as partes em pendrive/CD os 
arquivos audiovisuais gravados na mídia juntada aos autos (fls. 180). 

Além disso, nos termos do art. 130 do CPC 1 , o Juiz é o 
destinatário da prova, e este julgador entende devidamente adequados à sua 
apreciação os arquivos audiovisuais contendo os depoimentos dos informantes, 
dispensando a transcrição. 

Ressalto que os arquivos podem ser acessados e reproduzidos a 
qualquer tempo, podendo os depoimentos serem avaliados e formada a 
convicção do julgador, seja pelo Juiz de primeira ou nas demais instâncias (TRE 
e TSE). 

De mais a mais, entendo de pouca relevância as informações 
trazidas pelos INFORMANTES, conforme será demonstrado na fundamentação 
supra. 

Assim, INDEFIRO o pedido da investigante e afasto a preliminar 
de nulidade. 

 
2.2) Ilegitimidade Ativa da Investigante. 

 
O Ministério Público em sede de alegações finais, aduziu a 

preliminar de ilegitimidade ativa da investigante. Segundo o Promotor Eleitoral, 
“..não há provas de que a Coligação está devidamente representada, não 
havendo documento idôneo que comprove a sua existência, ainda mais, que 
é publico e notório que os advogados que a representaram desde o registro 
de candidatos ate o dia das eleições eram outros e não aquele que figura na 
inicial e substabeleceu poderes, nos termos do art. 5°, da Resolução n. 23367 
do TSE. Por sua vez, aquela de n. 23373 e expressa quanto ao tema em seus 
artigos 6° e 7°, havendo, assim, a necessidade de comprovação do ato pela 
Coligação”. 

Acerca da existência da coligação investigante, desnecessária sua 
comprovação, pois, disputou as eleições majoritárias para Prefeito e Vice de 
Catalão nas eleições de 2012, sendo este fato do conhecimento do Promotor 
Eleitoral que atuou nas eleições além do que pode ser certificado a qualquer 
tempo pelo chefe do cartório eleitoral, ou servidor do TRE ou TSE, pois se 

                                                 
1CPC - Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à in-

strução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 
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encontra registrada na Justiça Eleitoral, tendo como seu um de seus 
representantes o Senhor Luis Severo Braga Gomides. 

Assim foi feito conforme se verifica no último despacho desse 
magistrado, quando foi determinado ao chefe do cartório eleitoral de Catalão 
que certificasse sobre a existência e representação da coligação investigante, e 
ficou confirmada a existência coligação investigante. 

Sobre a representação, as letras garrafais da procuração de fls. 17, 
dão conta que a referida coligação, bem como um dos partidos que a integram 
(PMDB) outorgaram amplos poderes ao Dr. João Domingos Machado e poderes 
especiais “.. fim específico de propor AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL em desfavor de JARDEL SEBBA e RODRIGO 
ALVES CARVELO”. 

Já no substabelecimento de fls. 135 os poderes conferidos a  Dr. 
João Domingos Machado foram substabelecidos ao Dr. Heli Dourado, e este por 
sua vez substabeleceu ao Dr. Wilson Azevedo (fls. 181). 

Não compreendida por este magistrado a alegação da preliminar 
pelo fiscal da lei, entretanto, cumpre registrar que a coligação, mesmo depois da 
eleição preserva a legitimidade ativa concorrente com qualquer partido político 
para a propositura da AIJE. Vejamos entendimento do TSE: 

Investigação judicial. Legitimidade ativa. Coligação. 

1. A coligação é parte legítima para propor as ações previstas na legislação 
eleitoral, mesmo após a realização da eleição, porquanto os atos praticados 
durante o processo eleitoral podem ter repercussão até após a diplomação. 
2. Com o advento das eleições, há legitimidade concorrente entre a 
coligação e os partidos que a compõem, para fins de ajuizamento dos meios 
de impugnação na Justiça Eleitoral, em face da eventual possibilidade de 
desfazimento dos interesses das agremiações que acordaram concorrer 
conjuntamente. 3. Essa interpretação é a que melhor preserva o interesse 
público de apuração dos ilícitos eleitorais, já que permite a ambos os 
legitimados - partidos isolados ou coligações - proporem, caso assim 
entendam, as demandas cabíveis após a votação. Agravo regimental a que 
se nega provimento. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 
36.398 (42465-06.2009.6.00.0000) - CLASSE 32 - FORMOSA DA SERRA 
NEGRA - MARANHÃO. Relator: Ministro Arnaldo Versiani. Agravante: 
Enésio Lima Milhomem. Advogados: Carlos Eduardo de Oliveira Lula e 
outros. Agravada: Coligação Formosa em Boas Mãos 
(PMDB/PDT/DEM/PTB). Advogados: Antonio Joabe Bonfim Rodrigues e 
outros. 



 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
8ª ZONA ELEITORAL DE GOIÁS 

(CATALÃO) 
 

 
decisão jardel.odt  Página 12 de 47 

 

Sem mais delongas, a existência e a representação da 
Investigante são incontestes, pelo que afasto a preliminar de ilegitimidade ativa 
e falta  ou irregularidade na representação. 

 
III - DO MÉRITO 

 
Analisando o presente feito, verifico que o mesmo tem observado 

todas as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou 
irregularidades a serem sanadas. 

As partes ativa e passiva são legítimas. 
Registro que a AIJE é tempestiva, ajuizada em 10/12/2012 às 

15:50 horas, portanto, antes da diplomação, fato público e notório (art. 334, I, do 
CPC). 

Ante a presença dos pressupostos processuais e das condições da 
ação, passo a apreciar o meritum causae. 

Cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, 
manuseada pela COLIGAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS 
“CATALÃO MINHA CIDADE... MINHA VIDA”, formada através de 
convenção partidária e composta pelos partidos PMDB, PT, PSB, PSC, PRTB, 
PC do B, PPL, PSL, PTN e PRP em desfavor de JARDEL SEBBA e 
RODRIGO ALVES CARVELO, respectivamente prefeito e vice-prefeito 
eleitos nas eleições de 2012. 

Resumidamente pleiteiam a cassação do registro dos candidatos 
investigados, ou seu diploma, se expedido. Amparam o pedido na utilização 
indevida dos meios de comunicação (art. 73, VI, c, da Lei 9.504/97, c/c art. 22 
da LC 64/90), abuso de poder político ou de autoridade (art. 1o, I, alíneas “d” e 
“h” e 22 a LC 64/90). 

Assim, o objeto desta lide se limita ao uso indevido dos meios de 
comunicação, bem como no abuso do poder político ou de autoridade. 

Passo a analisar cada um dos atos investigados. 
Antes porém ressalto a importância da Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral que tem seu nascedouro no art. 14, 9o, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, com a redação que lhe deu a EC no 4 de 1994 
que assim dispõe: 
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Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 

(…) 

§ 9o Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a 
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência 
do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego 
na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão no 4, de 1994) 

Pois bem, visando assegurar a normalidade e a regularidades, das 
eleições contra a influência do poder econômico ou os abusos de toda ordem a 
LC 64/90 regulamentou a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. 

Esta lei sofreu grandes alterações com a edição LC 135/2010, , 
de iniciativa popular, também conhecida com a LEI DA FICHA LIMPA, visando 
garantir entre outras coias a probidade na administração pública. 

Vejamos o caput do artigo 22: 
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: 

Este o norte deste julgador ao apreciar esta ação. 
Vejamos os atos investigados. 
 

3.1 - DO USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 
 
Embasa a investigante o pedido de cassação do registro dos 

candidatos, ou seu diploma, e a declaração de inelegibilidade na utilização 
indevida da Radio Sucesso FM de Catalão. 

Segundo a investigante, o candidato Jardel Sebba e sua esposa 
são sócios proprietários da Radio Sucesso FM, mantendo a administração e 
direção sobre a programação, e, utilizaram desta condição para se beneficiarem 
no pleito eleitoral. 



 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
8ª ZONA ELEITORAL DE GOIÁS 

(CATALÃO) 
 

 
decisão jardel.odt  Página 14 de 47 

 

A Radio Sucesso FM de Catalão, segundo a investigante, é a 
maior transmissora de Radio FM de Catalão, sob a frequência 97.5, e no dia das 
eleições municipais (07/10/12), recebeu determinação do primeiro investigado, 
Jardel Sebba, para que a programação fosse toda destinada à cobertura das 
eleições em benefício da sua candidatura. 

No dia da eleição, além de contar com a presença maciça dos 
radialistas da empresa, foi contratado famoso radialista da cidade de Goiânia (Sr. 
Alípio Nogueira), que conduziu toda a programação que tinha a finalidade de 
fazer boca de urna em prol dos candidatos Jardel Sebba e Rodrigo Carvelo. 

As ações causaram desequilíbrio eleitoral, em especial os 
pronunciamentos do Governador do Estado de Goiás – Marconi Perillo, do 
Secretário Estadual da Industria e Comércio – Mauro Fayad e do Escritor 
Cristiano Silva, que a todo tempo na campanha eleitoral manifestaram seu apoio 
aos candidatos Jardel Sebba e Rodrigo Carvelo, como também se manifestaram 
contrários ao candidato a prefeito Adib Elias. 

Assim, teria havido ofensa ao artigo 45 da Lei. 9.504/97 (Lei das 
Eleições). 

Para Rodrigo López Zílio, a utilização indevida de veículos ou 
meios de comunicação social: 

“Ocorre sempre que um veículo de comunicação social (v.g., rádio jornal, 
televisão) não observa a legislação de regência, causando benefício 
eleitoral a determinado candidato partido ou coligação”2. 

Para Joel José Cândido, 
“É o uso de qualquer veículo de comunicação, em todo o período das 
campanhas eleitorais, em favor de partido político, coligação ou 
candidato, que não as veiculações em periódicos, rádio ou televisão, 
expressamente autorizadas por lei ou resolução da Justiça Eleitora”.3 

Ocorre sempre que um veículo de comunicação social (v.g., rádio jornal, 
televisão) não observa a legislação de regência, causando benefício 
eleitoral a determinado candidato partido ou coligação”4. 

Passo a analisar se houve a utilização indevida dos meios de 
comunicação social. 

Despicienda para a caracterização da utilização indevida dos 
meios de comunicação social, conforme se verá na fundamentação supra, 
entretanto, examino quem são os sócios da Radio Sucesso FM, filial Catalão. 
                                                 
2ZILIO. Rdrigo López. Direito eleitoral. São Paulo: Verbo Juridico, 2008 (p. 383) 
3CANDIDO. Joel José. Direito Eleitoral Brasileiro. 13a edição. São Paulo: Edipro, 2008. (p. 142). 
4ZILIO. Rdrigo López. Direito eleitoral. São Paulo: Verbo Juridico, 2008 (p. 383) 
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Rádio Sucesso FM – Sócios Proprietários. 
 
O Radio Sucesso FM tem como razão social Rádio Sucesso FM 

Ltda, está inscrita no CNPJ 10.823.523/0001-91. 
Conforme se observa no contrato social (fls. 73) a empresa Radio 

Catalão FM LTDA tem capital social de 20.000 cotas, onde 10.000 são da sócia 
ANNA ABIGAIL TEIXEIRA KOPPAN SEBBA e outras 10.000 pertencem à 
sócia LIRIAN FABRICIA GALDINO. 

Assim, a alegação da investigante quanto à propriedade da Rádio 
Sucesso FM é parcialmente verdadeira, pois, o primeiro investigado não é sócio. 
Quanto à ingerência do primeiro representado, será apreciado em momento 
oportuno. 

 
Depoimentos dos Informantes ouvidos em Juízo 
 
Quanto aos depoimentos prestados em juízo, não têm o condão 

de acrescentar elementos de convicção além daqueles já trazidos aos autos pela 
investigante. 

Ora, não foi ouvida nenhuma testemunha, mas apenas quatro 
informantes. Aqueles trazidos pela informante recheados de paixão política e 
interesse na demanda. A informante trazida pelos investigados é empregada da 
Radio Sucesso FM e demonstra falta de isenção e interesse na solução da 
demanda, visto que alguns dos atos praticados contaram com a sua colaboração 
como radialista. 

A prova composta das gravações e degravações e documentos 
juntados aos autos se apresentam suficientes para o julgamento da demanda e 
formação da convicção do julgador. 

 

Entrevistas no dia da Eleição Municipal (07/10/2012). 
 
A investigante trouxe aos autos (fl. 18) mídia contendo arquivos 

de áudio da programação da Radio Sucesso, no dia da eleição (07/10/12) e de 
algumas datas que antecederam o pleito eleitoral. 
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Nos referidos áudios é possível constatar que de fato foram 
entrevistados as três personalidades citadas, ou seja, o Governador, o Secretário 
de Estado e o Escritor Cristiano Silva. 

Vejamos o conteúdo de cada uma das entrevistas. 
 

a) Entrevista do Escritor Cristiano Silva. 
 
Antes de avaliar o teor da entrevista do escritor, é necessário 

identificá-lo, pois, a análise isolada do seu depoimento prestado no dia da 
eleição não reflete a gravidade do ato, devendo ser contextualizado na campanha 
eleitoral dos investigados. 

Sobre o referido jornalista é necessário algumas considerações, 
mormente pelo fato de a publicação, ou melhor,  a tentativa de distribuição 
gratuita, de um “Trabalho Literário” 5  ter gerado um incidente eleitoral, do 
conhecimento de todos na comarca de Catalão, no Estado de Goiás e no Brasil, 
pois, amplamente divulgado pela imprensa. 

Faltando 17 dias para a eleição municipal (20/09/2012) o Sr. 
Cristiano Silva, tentou distribuir gratuitamente exemplares de um livro intitulado 
Operação Ouro Negro – História do milionário assalto aos cofres da 
Prefeitura de Catalão na gestão de Adib Elias, sendo objeto de uma diligência 
do Juiz Eleitoral titular numa busca e apreensão que resultou na apreensão de 
alguns exemplares e detenção do Jornalista por resistência/desacato6. 

                                                 
5Há dúvidas sobre a seriedade do “Trabalho Literário” publicado pelo escritor Cristiano Silva, seja porque ex-

temporâneo a época dos fatos (2007), seja porque contemporâneo ao período eleitoral, seja ainda porque 
baseou-se em provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, ou ainda, diante da suspeita de que tenha sido 
patrocinado por quem tinha interesse em denegrir a imagem do candidato Adib Elias. 

 
6DIARIO DA MANHA (20/09/2012) http://www.dm.com.br/texto/58274 O juiz eleitoral André Luiz Novais 

prendeu, na noite da última quarta-feira, o jornalista Cristiano Silva, autor de Operação Ouro Negro – 
História do milionário assalto aos cofres da Prefeitura de Catalão na gestão de Adib Elias, e apreendeu os 
livros que o escritor autografava no campus da Universidade Federal de Goiás (UFG). O juiz entrou 
pessoalmente no campus da UFG de Catalão para prender o jornalista e recolher a publicação. O episódio 
acabou em bate-boca e o juiz levou Cristiano e um grupo de manifestantes para a delegacia. 
O juiz atendia à representação do candidato a prefeito Adib Elias, do PMDB, que pediu o recolhimento dos 
livros sob a alegação de que a obra é baseada em provas ilegais, anuladas pela Justiça – entre elas estão as 
interceptações telefônicas da Operação Ouro Negro, em que os secretários de Adib denunciados no escândalo 
falam sobre os desvios de recursos. Na delegacia, o juiz André Luiz Novais tentou ainda recolher as imagens 
feitas por fotógrafos e cinegrafistas que acompanhavam o caso. 
Ainda no campus, o juiz foi duramente criticado por professores e estudantes por ter, segundo alegaram, 
“invadido” a universidade. Segundo Cristiano, o juiz eleitoral não apenas recolheu os livros que encontrou 

http://www.dm.com.br/texto/58274
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Não se tem conhecimento de quem foi o patrocinador de tal 
publicação, mas é público e notório a sua influência na eleição municipal, bem 
como a utilização indevida de provas obtidas por meios ilícitos. 

A ilicitude das provas obtidas no processo criminal foi declarada 
pelo Tribunal de Justiça, entretanto serviram de base ao “Trabalho Literário” do 
entrevistado. 

Não bastasse a utilização indevida de provas ilícitas, nota-se o 
cunho oportunista, politiqueiro e difamatório do livro, cuja distribuição gratuita 
foi tentada há poucos dias da eleição municipal. 

O Senhor Cristiano Silva se intitulou jornalista, informador, 
escritor, repórter investigativo, iluminista e resolveu publicar seu misterioso 
livro, cujas fontes de pesquisa são no mínimo duvidosas, já que embasadas em 
escutas telefônicas declaradas ilícitas pela Justiça. 

Na oportunidade distribuía gratuitamente exemplares do seu 
“Trabalho Literário” na Universidade Federal – Campus Catalão. 

Na entrevista dada a Rádio Sucesso FM o Jornalista declara ter 
conhecimento sobre a ilicitude das provas. Assim, há fortes indícios de que 
tenha praticado, com o auxílio de alguém (Advogado, Juiz, Promotor de Justiça, 
Servidor da Justiça ou do Ministério Público) o crime previsto no art. 10 da Lei 
9.296/967. 

Pois bem, 
                                                                                                                                                         

pela frente como determinou que as pessoas que já haviam tido seus exemplares autografados os devolvessem. 
“Os outros livros que doei para a biblioteca da UFG também foram apreendidos”, disse Cristiano à 
reportagem do DM. “Quis saber que tipo de crime eu cometi, mas o juiz se limitou a fazer um sinal com o 
dedo para que eu ficasse quieto, caso contrário eu sairia algemado dali”, afirmou ainda Cristiano. 
Dizendo-se ainda indignado com os acontecimentos, Cristiano Silva afirmou que vai recorrer à Justiça para 
garantir a circulação de seu livro. A investigação do jornalista se baseia em farto material de apuração feita 
por Ministério Público e Polícia Civil de Goiás, que resultaram na descoberta de desvio de recursos públicos 
estimados em mais de R$ 10 milhões. Os desvios ocorreram durante a administração de Adib Elias (2004-
2008) e resultaram na prisão de auxiliares do então prefeito. As investigações apontam para uma forte 
possibilidade de envolvimento de Adib Elias nas fraudes apuradas. 
Segundo a investigação, as fraudes ocorreram por meio de licitações direcionadas, fracionamento indevido de 
obras e pagamentos em duplicidade. Ainda segundo o Ministério Público e a Polícia Civil, parte dos recursos 
foi desviada a partir da adulteração das especificações das obras de pavimentação – os contratos fraudados 
eram para asfaltamento de bairros pobres. Assim, fazendo asfalto de menor qualidade, os fraudadores 
desviavam o dinheiro “excedente”. As apurações, realizadas em um período de dois anos, resultaram na 
prisão de nove pessoas em Catalão, incluindo dois secretários municipais da gestão Adib Elias: Nelson Faiad 
(Administração) e Lázaro José da Silva (Finanças). 

7Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, 
ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. 

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
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Identificado o entrevistado Sr. Cristiano Silva, passo a 
fundamentar a importância das suas declarações, ou menos que isso, apenas 
poucas palavras seriam suficientes para que o Eleitor o associasse a sua tentativa 
de denegrir a imagem do adversário político dos investigados há poucos dias 
antes da eleição municipal. 

A entrevista concedida por Cristiano Silva no dia da eleição, foi 
precedida de várias participações na Radio Sucesso FM de Catalão. 

 Nos dias que antecederam a eleição a Radio Sucesso FM 
repercutiu de forma exagerada, por inúmeras vezes, o incidente da apreensão 
dos livros. 

Entendo houve abuso e que o objetivo não era apenas informar 
mas sim beneficiar os investigados com a diminuição do prestigio e da imagem 
do adversário político Adib Elias que restou abalada com publicação do 
“Trabalho Literário”. 

Vejamos: 
1a Repercussão: Chamada para a entrevista 

Dia 21/09/2012, 12:30 - 16 dias antes da Eleição 

Programa: Jornal da Sucesso (Luciana Machado) 

Arquivo: 001.Mp3 (Pasta Setembro/2109) 

Início: 22:17 

Obs: A chamada é feita logo após a apresentação da agenda dos 
candidatos. 

“Falando em política, nós gostaríamos de anunciar para você ouvinte da 
Sucesso, que na segunda-feira, ao meio dia e trinta, estará aqui na Sucesso 
FM, o Cristiano Silva, o Cristiano Silva, ele é locutor, ele é repórter 
investigativo, e lançou o livro que conta a história da operação Ouro Negro, 
e essa semana né, já saiu várias vezes matérias, agente também já falou 
ontem aqui no Jornal dele ter sido encaminhado a delegacia devido ai a 
decisão do Juiz daqui da cidade, e o Cristiano Silva vai contar um pouquinho, 
como foi escrever esse livro, os bastidores, quando ele escreveu esse livro, 
que ele é repórter investigativo e também vai falar um pouco a respeito dessa 
ação, né, como que foi lá na UFG. Então você que é ouvinte da Sucesso, a 
partir do meio dia e trinta, confirmado, acabei de falar com o Cristiano Silva, 
ele vai estar aqui ao vivo no Jornal”. 

 

2a Repercussão: entrevista com o escritor 

Dia 22/09/2012, 12:30 - 15 dias antes da Eleição 

Programa: Jornal da Sucesso (Luciana Machado) 
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Arquivo: 000 (2).Mp3 (Pasta Setembro/2209) 

Início: 00:01 

Vejamos a entrevista: 
 

Cristiano Silva 

Isso aqui é jornalismo minha gente. Isso aqui não é partidário, eu não sou 
filiado a nenhum partido, eu não tenho afinidade com nenhum político, mas, 
isso aqui é jornalismo, o cidadão tá sem agua na casa dele não tomar banho, 
porque falta um gerador na, na, como se chama? SAE. Aí nós temos aqui 
uma denúncia, que foi colocada numa brecha da lei, muito bem encaixada e 
agora eles defendem, ai falta água pro povo. ... 

Lara (Radialista) 

Lembrando que as dez primeiras pessoas que chegarem aqui na porta vão 
ganhar exemplares do livro, eu acho que vai ser pouco”. 

Cristiano Silva 

Prenderam tudo, prenderam tudo minha gente, eu tinha dez livros amoitados. 

Lara (Radialista) 

Estão fazendo fila na porta. 

Cristiano Silva 

Eu tenho 200 pedidos de livros. Seria bom ouvir as pessoas, saber o que elas 
querem tanto esse livro, ontem uma amiga postou no facebook, era pra ser 
só um livro 

Lara (Radialista) 

Cristiano, porque você decidiu escrever sobre a Operação Outro Negro? 

Cristiano Silva 

Porque é um caso que me chocou. Eu acompanhei na época, em 2007 todo o 
processo na televisão, a Tv local mostrou via TV Anhanguera, mostrou tudo, 
dois secretários saíram algemados da prefeitura, e depois nada acontecer é 
um absurdo. E depois acharem uma brecha na lei pra esconder tanta 
sacanagem, é um absurdo. Por isso eu escrevi. 

Lara (Radialista) 

Ok. Você acha que, eu queria que você lembrasse de novo aí na Internet, 
aonde que pode acessar o livro. 

Cristiano Silva 

Ouronegro.blog.br, você acessa lá você pode baixar o livro, inclusive ouvir 
as escutas que estão colocadas na brecha da lei, é bom deixar bem claro, 
que sempre que falar dessas escutas, que elas estão colocadas numa brecha 
da lei e são consideradas como não válidas para que depois não digam que 
eu estou trabalhando com provas inválidas e um monte de lorotas, assim 
como tem gente também, a maioria inclusive para as pessoas que me xingam, 
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porque eu jogo essas verdades, tem gente que me elogia e tem gente que me 
xinga. Que eu sou vagabundo, que eu sou jornalista bicho de pé, fazer o que, 
faz parte. 

 

3a Repercussão: nova entrevista com o escritor 

Programa: Jornal da Sucesso (Luciana Machado) 

Dia 24/09/2012, 12:30 - 13 dias antes da Eleição 

Arquivo: 001.Mp3 (Pasta Setembro/2409) 

Início: 02:30 

Eis o contexto das entrevistas do Escritor. 
Conforme se vê, na sequência de chamadas, entrevistas, enquetes, 

a Radio Sucesso FM estava predestinada a repercutir quantas vezes fosse 
necessário o incidente da distribuição gratuita de livros do escritor na 
Universidade. 

O objetivo da repercussão é claro para este julgador – explorar a 
falta de ética do escritor visando obter proveito em favor dos investigados, pois, 
desmoralizava o adversário político dos investigados. 

Noto ainda na fala do entrevistado críticas a problema setoriais 
de falta de água, bem como uma vinculação desse problema na gestão atual do 
Município ao problema tratado no livro. 

A atual administração era criticada, e se fazia a conexão com o 
“Trabalho Literário” copiado e colado das degravações das interceptações 
declaradas ilícitas pelo Judiciário. 

Faltou apenas pedir voto para os investigados, mas não seria 
necessário, ante a mensagem subliminar passada no contexto da entrevista. 

A expressão “na brecha da lei”, repetida em todas as entrevistas, 
não foi esclarecida pelo escritor, nem houve perguntas para o este fim, pois, 
quanto menos o eleitor restasse esclarecido melhor aos proveitos da mensagem 
subliminar e incompleta que se pretendia repassar. 

 

Vejamos a entrevista no dia das eleições. 
Arquivo: 20121007-092628.mp” Início: 18'20" 

Horário de Brasília: Aproximadamente 09:30 
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Estrategicamente o Jornalista Cristiano Silva, após todo um 
ambiente preparado nos dias que antecederam o pleito eleitoral, como se viu 
acima, foi entrevistado logo pela manha, por volta das 09:30 horas. Vejamos o 
seu teor: 

Hugo (Radialista) 

Eu vou bater um papo com o Jornalista Escritor Cristiano Silva. Você vai 
falar um pouquinho sobre esse processo democrático aqui das eleições de 
Catalão e … sobre a BOMBA!!!, o livro que foi colocado, e a pergunta que 
eu já emendo de cara, antes mesmo de te dar o bom dia. 

Qual é que foi a sua intenção e o porquê de soltar esses livros, esse livro, a 
circulação desse livro tão polêmico da operação ouro negro, logo agora? 

Bom dia você Cristiano! 

 

Cristiano Silva 

Bom dia Hugo, um grande abraço a você Marcone, Alípio Nogueira, um 
grande abraço a todo mundo, satisfação falar com os ouvintes da Radio 
Sucesso. 

Éééé, eu sempre digo que a imprensa, nós, jornalistas, a literatura, éééé, 
rádio, televisão, jornal, nós temos uma missão. 

Qual é a missão? Acender a Luz! 

Nós temos que trazer a informação no momento em que as pessoas vão 
refletir. Nós estamos vivendo hoje o dia mais importante da democracia 
municipal. 

Tudo começa no Município. O que vem depois no Estado, o que vem Depois 
em Brasília... o Presidente ... Tudo começa no Município! 

Então nós precisamos mostrar sem a maquiagem, mostrar pras pessoas, a 
realidade, a verdadeira face de cada um dos candidatos. 

E a operação ouro negro existiu, é um fato, o MP fez a denúncia. 

É bom deixar claro que posteriormente, após uma ação da defesa do Sr. 
Adib Elias, na época prefeito, eles colocaram as escutas telefônicas em uma 
brecha da lei. 

Elas foram colocadas como não válidas. 

No entanto, ééééé uma denúncia do Ministério Público, nós temos materiais 
jornalísticos, e por isso então resolvemos resgatar essa história 
jornalisticamente falando 

Foi um trabalho investigativo e colocar diante do sol para as pessoas. Aí 
tem fatos, a pessoa faz a análise, e ai depois ela toma sua decisão 

Nada mais que jornalismo! 
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Eu acho que o jornalismo tem que acontecer justamente num momento como 
esse agora para a pessoa conhecer de verdade sem a máscara da hipocrisia 
de quem nós estamos falando”. 

Após alguns cometários sobre a influência das pesquisas na decisão do eleitor, a palavra é 
dada ao Jornalista Alípio Nogueira (vindo de Goiânia) que faz perguntas ao Escritor Cristiano Silva. Vejamos: 

Hugo (Radialista) 

Alguma colocação? ééé do estúdio? Alípio, Marconi? 

Alípio Nogueira (Radialista) 

Eu tenho uma pergunta a fazer ao Jornalista Cristiano Silva, até porque eu 
fiquei muito sensibilizado com o que aconteceu com ele aqui na cidade de... 
de Catalão. Eu estava em Goiânia acompanhando os fatos, acompanhando 
a notícia que acabou repercutindo de forma nacional. Ééé... 

O quê é que existe de tão grave no seu livro que te levou a prisão? 

Cristiano Silva 

Na verdade Alípio Nogueira, ééé.. o livro, ele traz uma denúncia do 
Ministério Público, e nós fomos convidados, eu fui convidado pela diretoria 
da Universidade Federal de Goiás aqui de Catalão, pelo diretor Manuel. Eu 
compareci a uma reunião com ele ao lado do Professor Laurindo de 
Geografia, também do Professor Marcelo. A inicial dele era realizar uma 
mesa redonda com alunos sobre a história da corrupção, da operação ouro 
negro, também sobre o processo de ficha limpa, inclusive convidando o 
Bispo de Ipameri porque ele organizou uma, um manifesto, uma, um grande 
baixo assinado pela ficha limpa, e também com o deputado Mauro Rubem 
do PT. Esta foi a idéia original quando eles me convidaram para marcar 
esta mesa redonda e levar o livro a operação ouro negro. 

Então eu falei: Diretor! eu quero trazer a universidade ééé … e doar 130 
livros, até porque, até porque as pessoas vão ter um conhecimento, um 
conhecimento maior, relembrar os fatos, para na hora da mesa redonda a 
gente conseguir fazer um bom debate. 

No dia da da... da doação desses livros ééé … então nós formos 
surpreendidos.. os livros foram apreendidos e é toda aquela história que o 
ouvinte já conhece. 

Eu acho que não tem nada de grave assim não!!! éééé muito triste o que 
aconteceu, lamentável, mas são ações … que que eu não vou, eu não vou 
colocar palavras aqui que possam complicar ainda mais a situação, mas 
cada um do ouvinte Alípio Nogueira!  você … as pessoas... sabem o que 
aconteceu de verdade e qual foi a motivação disso tudo. 

Marconi (Radialista) 

Cristiano! 

Cristiano Silva 

Oi! Oi Marcone! 

Marconi (Radialista) 
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O Alípio teve que, teve que ter um pulo aqui, mas é interessante que você 
fale que você foi taxado de “Jornalistazinha” por ai. o que você tem a falar 
para estas pessoas Cristiano? 

Conforme se percebe no início da entrevista, o Jornalista já tem 
conhecimento de todos os Radialistas que se fazem presente na Rádio Sucesso, 
pois, cumprimenta todos pelo nome, inclusive do Radialista vindo de Goiânia – 
Alípio Nogueira. 

Observa-se ainda que o Radialista Alípio Nogueira fez a pergunta 
sobre o Livro, entretanto, nem aguardou a resposta, ou seja, lançou a bola para 
que o entrevistado desse detalhes sobre o livro cujo propósito era denegrir ainda 
mais a imagem do adversário político dos investigados. 

Tudo ensaiado. 
O objetivo era simples, lançar a deixa para que o escritor 

repetisse o que já havia dito inúmeros vezes nos últimos dias, em pleno período 
de campanha eleitoral, em suma, associar o episódio do livro a imagem do 
candidato Adib Elias. 

A cada entrevista aumentava mais o desequilíbrio entre os 
candidatos, tudo graças a um fato que não restou devidamente esclarecido por 
nenhum dos interlocutores. 

Repiso, o objetivo não era informar. 
A entrevista isoladamente já seria uma afronta a lei eleitoral, 

entretanto, no contexto em que foi realizada demonstra desrespeito ao princípio 
basilar da democracia – Isonomia entre os candidatos. 

Não é preciso grande esforço para perceber a articulação e o 
planejamento das ações envolvendo o citado Jornalista. 

Primeiro a distribuição gratuita dos livros, em seguida as várias 
divulgações, entrevistas, enquetes, e por fim, para arrematar, a entrevista no dia 
da eleição, exatamente no horário em que os eleitores se deslocavam para votar. 

Importante frisar que o Candidato Adib Elias citado na entrevista 
do Escritor não foi denunciado naquele processo criminal em que as escutas 
telefônicas foram declaradas ilícitas, entretanto, este fato não foi esclarecido 
pelo entrevistado e muito menos questionada por qualquer radialista ou repórter 
da Radio Sucesso FM, afinal não havia interesse em esclarecer, mas sim 
denegrir a imagem do candidato adversário. 

Entretanto, a vinculação ao seu nome, seja no título do livro, ou 
nas entrevistas concedidas pelo Sr. Cristiano Silva era direta à sua pessoa. 
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Até aqui concluo que a Rádio Sucesso FM Catalão foi utilizada 
indevidamente na campanha eleitoral das eleições municipais de 2012 com 
objetivo claro de favorecer a campanha dos investigados Jardel Sebba e Rodrigo 
Carvelo. 

 

b) Entrevista do Secretário de Estado Sr. Mauro Fayad 

Arquivo: 20121007-092628.mp” Início: 38':45" 

Data: 07/10/2012 (dia da eleição) 

Horário de Brasília: 10:05 

O secretário de estado Mauro Fayad é catalano, conforme se verá 
no contexto da entrevista. Sua participação no dia da entrevista se insere no 
planejamento bem montado da Radio Sucesso FM para reforçar a campanha dos 
investigados, mormente pelo fato de que falaria da importância das parcerias a 
serem estabelecidas entre os investigados, se eleitos, e o governo do estado. 

Esta foi a mensagem subliminar passadas a todos os eleitores 
ouvintes da rádio nos dias que antecederam a eleição municipal e reforçada no 
dia da eleição, ou seja, se escolherem o candidato parceiro do governador terão 
parceria, terão recursos, terão melhoras na saúde, no transporte público etc. 

Noto que a articulação foi estratégica e dissimulada, ou seja, a 
ordem das entrevistas, primeiro a do Escritor, seguida da entrevista do Secretário 
de Estado e culminando com a entrevista do Governador. 

Vejamos o que disse o Secretário de Estado MAURO FAYAD 
nos microfones da Radio Sucesso, no dia da eleição por volta das 10:05: 

Alípio (Locutor) 

Pois é! O secretário Mauro Fayad participando conosco aqui no microfone 
da sucesso, nesta cobertura das eleições aqui em Catalão que é um espaço 
absolutamente democrático. Há pouco até fiz uma alerta aos três candidatos 
a prefeito para as assessorias possibilitem e viabilizem esse acesso de 
informação. É importante para o eleitor saber com é que está o clima do 
candidato, saber o que ele está sentindo nesse dia. E o senhor Secretário ? 
O que sente nesse momento? Prazer tê-lo conosco aqui na Radio Sucesso! 

Secretário de Estado Mauro Fayad 

O prazer é meu! 

… 

Hoje nós estamos percebendo a verdadeira índole do catalano. São pessoas 
de paz, que querem escolher bem os seus representantes e o que eu mais 
desejo é que o próximo prefeito tenha responsabilidade diante da 
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administração pública. Seja um prefeito correto, honesto na aplicação dos 
recursos municipais, um prefeito que tenha a noção da grandeza de nossa 
cidade, mas que também tenha a humildade de reconhecer que Catalão não 
pode caminhar sozinha. O mundo é das parcerias. Por mais que Catalão 
arrecade muito, é necessário estender os braços para os governo estadual 
e federal. Então eu acho que essa é a principal responsabilidade do próximo 
prefeito, estender as mãos em especial para o governo do estado de Goiás 
que pode ajudar muito Catalão a resolver os seus problemas, que ainda são 
sérios na saúde, no transporte público. Então, esse é o meu verdadeiro desejo! 
Que o próximo prefeito abra as parcerias, seja com o governo do estado, seja 
com o governo federal. 

… 

Olha eu não tenho a menor dúvida sobre a importância, relevância das 
parcerias. Eu falei a pouco, é importante para melhorar a saúde de catalão 
hoje. Eu sou catalano, conheço bem a saúde, está em estado precário, 
sabemos! Precisamos melhorar o transporte coletivo que é de péssima 
qualidade. Mas você tocou num ponto que eu considero principal. A questão 
da industrialização. Não vem indústria se não tiver mão de obra qualificada. 
Eu acho que a qualificação profissional é o principal desafio pra Catalão nos 
próximos 10, 20 anos. O governo do estado lançou um programa que é o 
maior do país, que é o bolsa futuro, nós começamos as aulas segunda-feira 
passada, cerca de três mil alunos da região estão se qualificando, se 
preparando para o mercado de trabalho. Tem um dado a mais para mostrar o 
quanto é importante as parcerias. Sem esse programa o governo do estado de 
Goiás, o bolsa futuro, nós com toda a certeza teríamos um apagão de mão-
de-obra aqui em Catalão. Agora, é preciso mais! Eu espero ter no próximo 
ano um próximo prefeito que estenda as mãos para que agente avance 
ainda mais o bolsa futuro aqui na nossa região. Ao invés de três mil 
vamos trazer cinco mil vagas. São Goianos que pertencem as famílias com 
menor poder aquisitivo que recebem todo mês R$ 75,00 reais pras pequenas 
despesas, ou seja, nós estamos qualificando, dando um pequeno pra aquelas 
pequenas despesas. Ontem eu estive aqui na sucesso, tem um fato que me 
deixou muito emocionado. Eu fui num turma do bolsa futuro segunda-feira 
passada la no CEPAC e eu vi um testemunho de uma senhora que está 
pegando os setenta e cinco reais e pagando uma babá pra ela poder estudar, 
ou seja, olha a grandiosidade, olha a importância da qualificação social. Daí 
eu respeito, nós queremos no ano que vem ver o governo do estado de 
Goiás e a prefeitura aumentar muito mais o bolsa futuro aqui na nossa 
região. 

… 

É claro! A cidade não pode ser uma ilha, tem que estar aberto às boas 
parcerias e... mas eu estou confiante... o catalano sabe identificar, vai 
escolher bem, vai escolher aquele que, sem dúvida, aquele que estenderá 
as mãos para as boas parcerias. 

Alguns minutos após esta entrevista, foi realizada a entrevista 
com o Governador do Estado, inclusive já na abertura da entrevista o radialista 
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Alípio faz referência a entrevista concedida pelo Secretário de Estado Mauro 
Fayad. 

O reforço às parcerias e o pedido de voto aos investigados seria 
mais clara e precisa na fala do Governador. 

 

c) Entrevista do Governador Sr. Marconi Perillo. 
Arquivo: 20121007-092628.mp” Início: 52':53" 

Data: 07/10/2012 (dia da eleição) 

Horário de Brasília: 10:20 
 
Antes de avaliar o teor da entrevista cumpre registrar que o 

Governador Marconi Perillo participou de vários eventos no Município do 
Catalão, onde se fizeram presentes os investigados Jardel Sebba e Rodrigo 
Carvelo. 

Assim, a imagem do governador foi associada de forma direta à 
dos investigados, de forma que qualquer discurso, pronunciamento, entrevista, 
ou manifestação do gestor estadual teria impacto positivo na campanha eleitoral. 

Não há nenhum problema nessa associação, pois, faz parte do 
jogo democrático, onde os ideais e as boas práticas devem ser divulgadas pelo 
grupo que detém o poder para que o eleitor proceda a sua escolha de forma livre 
e desembaraçada de qualquer ação sorrateira. 

A entrevista do Governador parece que foi realizada por telefone, 
não se podendo afirmar com certeza se foi o Governador que acionou a Rádio 
Sucesso FM ou se foi o pessoal da emissora que ligou para o Governador. 

Vejamos a entrevista, concedida pelo Governador no dia das 
eleições às 10:20: 

Marcone (Locutor) 

Thiago, Thiago, Tiago, só um instante. Por favor me desculpe, a gente vai 
voltar com o governador, depois fala com você. Ta bom Tiago? Só um 
instante! Por favor, é muito importante claro a participação sua e do eleitor 
também. 

Ta liberado ai neidiara! Ta liberado ai!. Na nossa manha maravilinda, dez e 
dezenove agora! 

Sucesso Catalão nas eleições 2012. 

Daqui a pouquinho!. 
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… 

Dez e vinte agora! Pronto aqui souza filho! 

Atenção cidades vizinhas, esquecemos de vocês não, é porque o tempo aqui é 
corrido não é Alípio? 

Alípio (Locutor) 

Corrido! O tempo passa o tempo urge! Não é? E o Brasil vai as urnas nesse 
dia sete de outubro, muitas coisas acontecendo, a gente tá trazendo sempre 
as grandes informações aqui no microfone da Sucesso pra você! 

Pois não Marcone!?! 

Marcone (Locutor) 

“Vamos na linha, eu não sei quem é que tá na linha. Eu posso chamar é ao 
vivo, num tem, num tem nada, nada a prender aqui não! 

No telefone, alou!” 

Governador Marconi Perillo 

“Alô. É o governador Marconi Perilo. Bom dia a todos os catalanos, a todos 
os amigos da Sucesso!  

Marcone (Locutor) 

“Opa que honra! O governador Marconi Perillo, meu xaráááá! Bem vindo!!! 

Governador Marconi Perillo 

“É um prazer falar contigo xará! 

Marcone (Locutor) 

Que é isso xará? O prazer é nosso! O senhor está em Goiânia eu imagino?! 

Governador Marconi Perillo 

“Estou em Goiânia xará! Eu estou aqui acompanhando ééé de perto, toda a 
movimentação das eleições 2012 e com muito interesse ai nas eleições de 
Catalão. 

Alípio (Locutor) 

Governador é o Alípio que fala com o senhor nesso momento. Há pouco eu 
ouvi um dos seus mais competentes auxiliares aqui no microfone da Sucesso, 
o secretário Mauro Fayad, falando da importância das parcerias para o 
desenvolvimento do Pais como um todo. E é Lógico que a força vem do 
interior, o senhor que é um homem que veio do interior, que conseguiu éé 
essa projeção nacional, mas que tudo começou lá na cidade pequena do 
interior e sabe o quanto é importante para uma cidade em pleno 
desenvolvimento como é a cidade de Catalão estabelecer parcerias. 

Qual é a tranquilidade que o senhor traz nesse momento, no dia do voto, do 
dia exercício livre da democracia para todos catalanos aqui em relação a 
sustentabilidade e ao crescimento, éé a continuidade do crescimento, 
principalmente o crescimento industrial dessa cidade, pelas mãos do 
governador de Goiás? 
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Governador Marconi Perillo 

Alípio, um bom dia também! Eu em primeiro lugar quero desejar, e dizer que 
estou torcendo para que as eleições em todo o estado de Goiás se 
transcorram num clima de paz, de harmonia, de tranquilidade. 

Eu quero inclusive solicitar e sugerir a todas as forças políticas que tenham 
esse comportamento porque isso é importante para a democracia, e é o que 
o eleitor espera. 

Do ponto de vista da gestão, das parcerias, eu julgo fundamental as 
parcerias entre o governo, o Estadual, o Federal e as prefeituras. Nestes 
primeiros 18 meses de governo experimentei parcerias muito significativas 
com algumas prefeituras de Goiás, parcerias muito boas coma prefeitura de 
Anápolis, com prefeitura de Rio Verde, de Itumbiara, de Aparecida de 
Goiânia, ate mesmo da própria Capital, parcerias que me ajudaram a enviar 
muito dinheiro, muitas obras, muitas verbas pra estas cidades em função do 
interesse dos prefeitos em buscar benefícios para o seu povo. 

Em Catalão nós investimos muito, principalmente éé em obras rodoviárias e 
também no distrito industrial. Nós estamos reconstruindo a rodovia que liga 
Goiânia até Catalão, especialmente no trecho entre Cristianópolis e Catalão. 
É uma obra que está renovando, refazendo toda essa estrada e dando mais 
segurança a quem precisa dela. Também estamos construindo uma 
importante rodovia, a de Catalão até a divisa de Minas, uma rodovia na área 
produtiva, fizemos a reforma do distrito industrial dentre outros benefícios 
que foram para Catalão. 

Mas eu tenho certeza que se nós tivermos condições de estabelecer uma boa 
parceria com a prefeitura, Catalão vai receber muito mais dinheiro e vai ter 
condição de fazer... de viabilizar muito mais projetos para o seu povo. 

Eu tenho um amor muito grande por Catalão, sempre que vou ai sou sempre 
muito bem recebido. 

Estive em Catalão na sexta-feira, fui a, a porta da Mitsubishi cumprimentar 
os trabalhadores, eu ajudei muito a viabilizar a fábrica, e principalmente 
agora, ajudei a conseguir mais um bilhão de investimentos. Eu acho que os 
trabalhadores têm esta consciência do papel que eu exerci e exerço no 
sentido de consolidar Catalão como pólo industrial. 

Fui à caminhada no centro da cidade e fui muito bem recebido por todos, até 
agradeço pela atenção e estou muito confiante de que nesta eleição de hoje 
e possa ter definitivamente consagrada a parceria com o município de 
Catalão! 

Todos sabem da minha preferência, todos sabem do meu apoio ééé 
irrestrito à candidatura do Jardel porque já tem uma relação dele como 
presidente da Assembléia e eu como Governador do Estado. Ele sempre 
procurou o governo para buscar benefícios, não para ele, mas para o povo 
da cidade. 

Colocadas as entrevistas passo a apreciar a ocorrência do abuso 
no uso dos meios de comunicação. 
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Para a investigante, teria havido ofensa ao artigo 45 da Lei. 
9.504/97 (Lei das Eleições), que transcrevo: 

Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de 
rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário: 

I - ...; 

II – u...; 

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou 
contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou 
investigantes; 

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; 

V - ...; 

VI - .... 

Como visto acima, o primeiro representado não é sócio da Rádio 
Sucesso FM – filial Catalão, entretanto, antes da campanha eleitoral tinha um 
programa na rádio da qual sua esposa é sócia, programa esse que leva o seu 
nome – Programa do Jardel. 

Não é objeto da investigação, mas no referido programa que o 
candidato apresentou dentro do período legalmente permitido, distribuía brindes 
e tinha identidade própria associada à sua personalidade. 

Alegam os investigados que não tiveram nenhum tipo de 
ingerência na programação da rádio, seja antes ou no dia da eleição, entretanto, 
esta assertiva não encontra suporte fático e lógico frente as ações planejadas em 
apoio às suas candidaturas e desprestígio do candidato adversário – Adib Elias. 

A repercussão exagerada do incidente envolvendo a apreensão do 
livro que se tentou distribuir gratuitamente, aliada às entrevistas realizadas no 
dia da eleição, indicam um planejamento estratégico de ações voltadas para o 
favorecimento da campanha eleitoral dos investigados. 

Tais fatos me levam à conclusão inevitável. 
A ingerência do esposo da sócia da rádio, investigado Jardel 

Sebba, é tão claro como a luz solar. 
Assim concluo com base na sequência de atos praticados pelo 

Radio Sucesso FM Catalão. 
A detenção de programa em nome do primeiro investigado, a 

participação da sua esposa no quadro societário da rádio, estão na mesma linha 
das ações voltadas para a desmoralização do adversário político. 
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As entrevistas realizadas no dia da eleição, não somente com as 
personalidades tratadas nesta sentença, mas com inúmeros eleitores, revelam 
incentivo à mudança que representava a escolha da oposição representada pelos 
investigados. 

Em que pese a repetição dos apresentadores do programa, 
radialistas Marcone e Alípio, de que o espaço estaria aberto a todos os 
candidatos, nota-se um direcionamento seja na escolha das personalidades 
entrevistas, ou ainda, dos depoimentos dos eleitores que manifestaram opiniões 
convergentes para a campanha dos investigados. 

Colocadas estas premissas, concluo com segurança 
que houve uso indevido dos meios de comunicação, e mais que isso, 
que houve influência no resultado da eleição. 

Sem dúvida foi dado tratamento privilegiado aos investigados, o 
primeiro deles esposo da sócia da Rádio Sucesso. 

O Sr. Jardel Sebba detinha e ainda detém poder de comando na 
emissora de rádio, figurando sua esposa como sócia apenas ante a proibição 
legal de que o político detenha concessão do serviço de radiodifusão. 

A ingerência nas ações adotadas no dia da eleição é confessada 
pelo estrondoso abuso no uso da emissora em prol da sua campanha eleitoral dos 
investigados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico eleitoral. 

Nesse sentido, 
Recurso em ação de impugnação de mandato eletivo. Art. 46, caput, incisos I 
e III, e § 1º, art. 73, inciso VI, alínea 'c', e § 5º da Lei 9.504, de 1997 e art. 22 
da Lei Complementar n.º 64, de 1990. Procedência no Juízo a quo. 
Preliminar de ausência de interesse processual - rejeitada. Ficou 
demonstrado que o candidato, ao divulgar pesquisa e realizar propaganda 
eleitoral fora das prescrições legais, comprometeu a lisura e legitimidade do 
resultado do pleito. Mérito: Abuso do poder econômico e uso indevido do 
meio de comunicação. Configuração. Utilização de rádio, sob a 
responsabilidade e ingerência de candidato, para promoção irregular, 
pois fora do horário previsto na legislação eleitoral, infringindo o 
princípio democrático de igualdade de concorrência dos candidatos. 
Cabimento da via eleita. Influência da conduta do candidato no resultado do 
pleito - demonstrada. Prefeito - inelegibilidade. Art. 15 da Lei Complementar 
n.º 64, de 1990. Não comprovação da participação do Vice-Prefeito nos atos 
ilícitos - inelegibilidade afastada. Art. 18 da Lei Complementar n.º 64, de 
1990.Mandatos cassados. Unicidade da chapa. Inaplicabilidade do art. 224, 
do Código Eleitoral.Recurso parcialmente provido. 

(TRE-MG - RAIME: 7882001 MG , Relator: CARLOS AUGUSTO DE 
BARROS LEVENHAGEN, Data de Julgamento: 05/08/2003, Data de 



 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
8ª ZONA ELEITORAL DE GOIÁS 

(CATALÃO) 
 

 
decisão jardel.odt  Página 31 de 47 

 

Publicação: DJMG - Diário do Judiciário-Minas Gerais, Data 04/09/2003, 
Página 86) 

Um circo foi montado, com repórteres em campo para entrevistar 
escritor Cristiano Silva, o secretário de estado Mauro Fayad, acionar o 
Governador do Estado por Telefone, entrevistar eleitores com posicionamentos 
favoráveis à candidatura dos investigados. 

A Lei Eleitoral não tolera mais esse tipo de conduta, tanto que 
vedou de forma expressa no inciso IV do art. 45 da lei das eleições: 

Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de 
rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário: 

... 

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; 

O tratamento privilegiado aos candidatos Jardel Sebba e Rodrigo 
Carvelo restou escancarado nas gravações trazidas aos autos. 

Se por um lado houve tratamento privilegiado aos investigados, 
de outro houve difusão de opinião contrária ao candidato adversário dos 
investigados em ofensa direta ao inciso III da Lei das Eleições. 

Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de 
rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário: 

... 

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou 
contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou 
investigantes; 

A repercussão exagerada do incidente envolvendo a apreensão 
dos “livros”8 que o escritor Cristiano Silva tentou distribuir gratuitamente no 
campus da UFG/Catalão, por si só, demonstra tendência da Radio Sucesso FM 
Catalão de difundir opinião contrária ao candidato adversário dos investigados. 

Sob este aspecto repiso, a esposa do primeiro investigado, atual 
primeira-dama de Catalão, é sócia figurativa na Radio Sucesso. A ingerência do 
Sr. Jardel Sebba é cristalina. 

O arremate do descumprimento da norma citada (art. 45, III, da 
lei 9.504/97) foi o encaminhamento do repórter Hugo ao local onde o escritor se 
encontrava no dia da eleição. 

                                                 
8Há dúvidas sobre a seriedade do “livro” publicado pelo escritor Cristiano Silva, seja porque extemporâneo a 

época dos fatos (2007), seja porque contemporâneo ao período eleitoral, seja porque baseou-se em provas 
declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, ou ainda, diante da suspeita de que tenha sido patrocinado por quem 
tinha interesse em denegrir a imagem do candidato Adib Elias. 
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A entrevista não passou de um pretexto para a difusão de opinião 
desfavorável ao candidato adversário dos investigados. 

A montagem do teatro com o propósito de angariar votos, contou 
com ações nas duas pontas, uma desmoralizando o adversário político, mediante 
a entrevista com o escritor Cristiano Silva, retomando a associação do candidato 
Adib Elias à operação ouro negro, bem como entrevistas com vários eleitores 
com perfis alinhados à candidata dos investigados. 

Na outra vertente, entrevistas com o secretário de estado Mauro 
Fayad e o Governador do Estado de Goiás demonstrando a importância das 
parcerias com a mensagem subliminar ao eleitor de que, se elegessem os 
investigados Catalão receberia dinheiro e incentivos ao desenvolvimento. 

As entrevistas realizadas no dia das eleições caracterizam as duas 
faces vedadas pela lei eleitoral, o elogio a um candidato e o desprestigio a 
imagem do outro. Foi o que ocorreu. 

Nesse sentido, 
Recurso Eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder 
político. Abuso de poder autoridade. Uso indevido de meio de 
comunicação social. Conduta vedada a agente público. Ação julgada 
procedente. Cassação de registro de candidatura. Declaração de 
inelegibilidade. Entrevista veiculada em rádio local com elogios à pessoa 
do primeiro investigado, bem como menções às suas realizações quando do 
exercício da Chefia do Poder do Executivo Municipal, ultrapassando o 
âmbito da mera informação. Manifesta propaganda eleitoral em favor dos 
recorrentes ocorrida durante os programas realizados nos meses de junho e 
julho do ano eleitoral. Nítida intenção da única emissora de rádio do 
município em construir uma imagem positiva do primeiro investigado e, 
ao mesmo tempo, incutir ao eleitorado uma imagem negativa de seu 
adversário no pleito. Comprovação do vínculo entre a Prefeitura e a rádio, 
que depende fortemente dos recursos públicos municipais para a sua 
manutenção. Realização de uma grande cerimônia para a entrega de 27 
(vinte e sete) casas populares aos munícipes, que, além da divulgação prévia, 
contou com a presença de grande público e de diversas autoridades da região, 
extravasando o âmbito de uma simples inauguração de obra pública para se 
tornar ato de campanha, com clara manifestação de prestígio e apoio político, 
em benefício do atual Prefeito e candidato à reeleição. O abuso de poder 
político ou de autoridade, além do uso indevido dos meios de comunicação 
social, para serem caracterizados, exigem que as provas sejam firmes. 
Existência de provas suficientemente convincentes, robustas, que 
comprovam a prática das condutas ilícitas imputadas aos recorrentes. 
Desprovimento do recurso. Manutenção da sentença de primeiro grau. 

(TRE-MG - RE: 29632 MG , Relator: MAURÍCIO PINTO FERREIRA, 
Data de Julgamento: 09/04/2013, Data de Publicação: DJEMG - Diário de 
Justiça Eletrônico-TREMG, Data 18/04/2013) 
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O desequilíbrio entre os candidatos. 
 
O desequilíbrio provocado pelo uso indevido dos meios de 

comunicação social é manifesto. 
Os investigados, mediante o uso indevido os meios de 

comunicação, humilharam o adversário político dos investigados e não 
obtiveram intervenção satisfatória do fiscal da lei para denunciar e requerer 
imediatamente a cessação da conduta. 

A lei da ficha limpa, de iniciativa popular, foi o recado passado 
ao gestor público, cuja escolha exige liberdade ao exercício do direito de votar, 
entretanto, a utilização da Rádio Sucesso FM de Catalão, afrontou os princípios 
basilares do direito eleitoral, especialmente aqueles relacionados à propaganda 
eleitoral: Legalidade, Liberdade, Responsabilidade, Igualidade, Disponibilidade 
e Controle Judicial. 

O homem ético, honesto, probo, e comprometido com a 
democracia e a ordem constitucional não precisa de lição ou ensinamento para 
concluir que as entrevistas concedidas pelo Governador do Estado de Goias, do 
Secretário de Estado e do Jornalista, no dia da eleição, e na rádio de 
propriedade da atual Primeira-dama de Catalão foi capaz de influir no 
resultado da eleição. 

A certeza da impunidade era tão grande que não houve cuidados 
com as palavras ditas, muito menos com as promessas de parceria e recursos a 
serem destinados ao Município, com a condição velada de que os investigados 
deveriam ser eleitos. 

Nesse ponto, advirto que para pedir voto não é necessário utilizar 
a frase perfeita e direta a este fim, pois, o que foi insinuado nas entrevistas, 
levava o eleitor ao caminho da urna na certeza de que o Governador e o 
Secretário de Estado trariam recursos ao município de Catalão se o candidato 
que apoiavam fosse eleito – os investigados. 

 
Da Boca de Urna Qualificada 
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Não houve imputação direta de boca de urna, mas cumpre frisar 
que se trata de crime tipificado no artigo 39, § 5º, II, da Lei 9.504/97 9 . 
Entretanto, os entrevistados pela Radio Sucesso FM de Catalão, no dia da 
eleição municipal parecem desconhecerem tal proibição. 

Mais que um alto-falante, um microfone, amplificador, ou a 
entrega de uma santinho, utilizaram o canal da Radio Sucesso FM, francamente 
ouvido pelos eleitores no dia da eleição, para o fim de apoiar os investigados na 
Eleição Municipal de 2012. 

Ora, se para aquele que se posta há poucos metros da urna 
eleitoral é vedada a conduta de entregar santinhos, indicando os números a 
serem digitados, com maior razão a conduta daquele que usa o microfone de 
uma rádio no dia da eleição e fala há dezenas de milhares de pessoas sobre a 
“parceria” que pretende fazer com um candidato, se o mesmo for eleito, é muito 
mais ofensiva à ordem jurídica eleitoral. 

Se as entrevistas do Governador e do Secretário de Estado 
tivessem sido dadas alguns dias antes da eleição já seria um atentado à 
democracia, pois, vedadas pela Lei das Eleições, entretanto, mais que isso, 
foram concedidas no dia da eleição, caracterizando na visão deste julgador uma 
Boca De Urna Qualificida, ou seja, uma afronta ao equilíbrio que deve existir 
entre os candidatos. 

O Jornalista Cristiano Silva tomava o santinho de um candidato 
difamado por ele mesmo. Já o Governador e o Secretário de Estado entregavam 
o santinho dos investigados. 

A Radio Sucesso FM de Catalão foi utilizada num planejamento, 
ações e entrevistas com o escritor Cristiano Silva, o Secretário de Estado e o 
Governador, no dia da eleição, acabaram por veicular propaganda em favor dos 
investigados e contrária ao seu adversário político. 

Os três entrevistados, de forma especial, fizeram propaganda 
eleitoral quando levaram ao conhecimento geral, de forma direta, a candidatura, 

                                                 
9Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não 

depende de licença da polícia. 
… 
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa 

de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil 
UFIR: 

... 
II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; 
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a ação política ou as razões que levaram a inferir que os investigados eram mais 
aptos para a função pública. 

Seria anormal dentro do período de propaganda, entretanto, no 
dia da eleição houve mais que afronta houve abuso no uso dos meios de 
comunicação e abuso do poder político, em afronta a lei e ao princípio da 
isonomia que deve imperar entre os candidatos. 

Vejamos o que disse o TSE: 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA 
ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA LEI Nº 9.504/97. 
CARACTERIZAÇÃO. ENTREVISTA. JORNAL. 
POSTERIORIDADE. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ESCOLHA. 
CANDIDATO. 1. Consignou-se no acórdão regional que a entrevista 
veiculada nos periódicos extrapolou os limites da propaganda 
intrapartidária, caracterizando-se a publicidade eleitoral favorável ao 
agravante e negativa em relação ao seu adversário. 2. O entendimento 
do tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do TSE, 
pois constitui ato de propaganda eleitoral aquele que levar ao 
conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a 
candidatura, a ação política ou as razões que levem a inferir que o 
beneficiário seja o mais apto para a função pública. 3. Agravo 
regimental desprovido. (TSE - ARESPE: 26721 MT , Relator: 
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, Data de 
Julgamento: 24/09/2009, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça 
Eletrônico, Tomo 197, Data 16/10/2009, Página 23/24) 

Estou convicto que o ordenamento jurídico eleitoral, bem como a 
ordem constitucional não permite mais ações desse tipo. 

Se por um lado a conduta dos investigados, Governador, 
Secretário de Estado e do Jornalista são reprimíveis, de outro nos assusta a 
apatia e inércia do Ministério Público Eleitoral que nada denunciou sobre a 
gravidade de tais fatos. 

 
DA POTENCIALIDADE LESIVA 
 
A potencialidade para influenciar o resultado do pleito é 

manifesta e se revelou em face do comprometimento da normalidade e lisura do 
pleito, na medida em que os eleitores foram sistematicamente induzidos pelo 
comportamento da Rádio Sucesso ao longo dos 17 dias que antecederam o pleito, 
bem como no dia da eleição. 
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A crítica exagerada na exploração das entrevistas do escritor 
Cristiano Silva de um lado, e a promessa de “Parcerias”, obras e recursos, caso 
os investigados ganhasse o pleito, sem dúvida afastou a isonomia entre os 
candidatos. 

Nesse sentido 
E M E N T A - RECURSO ELEITORAL. PLEITO MUNICIPAL. AÇÃO 
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PROPAGANDA 
ELEITORAL OCORRIDA EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO. USO 
INDEVIDO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. PRÁTICA DE 
ABUSO DE PODER. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADA. 
CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES A INFLUIR NO RESULTADO DO PLEITO. 
CONHECIMENTO COMPROVADO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA 
MANTIDA. Esta Justiça Eleitoral é competente para apreciar o feito que tem 
por objeto publicidade eleitoral por intermédio de entrevista em emissora de 
rádio situada em cidade fronteiriça, em território estrangeiro, ante a 
repercussão no Brasil, da transmissão radiofônica, não afrontando a 
soberania do país vizinho ou mesmo a vedação de interferência em meio de 
comunicação situada naquele país. Precedentes.N ão sendo possível a 
aplicação das penalidades dispostas pela prática do abuso de poder, quais 
sejam, declaração de inelegibilidade e cassação de registro do candidato 
diretamente beneficiado, as pessoas jurídicas não podem figurar no polo 
passivo da ação de investigação judicial eleitoral. Entrevista a rádio 
paraguaia, utilizada para criticar a candidatura adversária e alavancar sua 
campanha eleitoral, é considerada propaganda irregular. O uso indevido dos 
meios de comunicação social constitui forma de abuso de poder, misto de 
poder econômico e poder político, e é ilícito que acarreta sanção a todos 
os que hajam contribuído para a prática do ato (art. 22, caput e inciso 
XIV, da Lei Complementar n.º 64/90). Resta inequívoca a ciência dos 
recorrentes acerca da propaganda realizada, até por ser um deles sócio da 
empresa de mídia, e pela confusão intencional entre a publicidade de sua 
campanha e a da emissora. Em se tratando de abuso de poder relativo ao uso 
indevido dos meios de comunicação social, deve se verificar a gravidade das 
circunstâncias com potencialidade de desequilibrar a disputa política ou 
probabilidade de comprometimento da normalidade ou da legitimidade do 
pleito (inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90), mas não 
necessariamente o resultado. Configurado o uso indevido dos meios de 
comunicação social que, devido às suas proporções, ensejou a gravidade 
para atingir a normalidade e a legitimidade das eleições, forçoso 
reconhecer seu condão para gerar a inelegibilidade dos candidatos 
envolvidos. 

(TRE-MS - RE: 33264 MS , Relator: AMAURY DA SILVA KUKLINSKI, 
Data de Julgamento: 20/05/2013, Data de Publicação: DJE - Diário da 
Justiça Eleitoral, Tomo 826, Data 04/06/2013, Página 03/04) 

Cumpre registrar que o nexo de causalidade quanto à influência 
das condutas no pleito eleitoral é tão-somente indiciário, ou seja, não é 
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necessário demonstrar, de plano, que os atos praticados foram determinantes do 
resultado da competição, basta ressair, dos autos, a probabilidade de que os fatos 
se revestiram de desproporcionalidade de meios (cf. o RO nO728, reI. Min. Luiz 
Calos Lopes Madeira, RO nO896, reI. Min. Caputo Bastos, Ag nO4.311, reI. 
Min. Gilmar Mendes, e o REspe nO25.822, reI. Min. Cesar Asfor Rocha). 

Daí o procedente magistério de Emerson Garcia, segundo o qual: 
"(...) bastará que o ato, analisado em si e sob a ótica da conjuntura em 
que foi praticado, denote ser potencialmente daninho à legitimidade 
do pleito, sendo apto a comprometer a igualdade entre os candidatos e 
a influir sobre a vontade popular (...)"10 . 

Aqui lanço mão dos ensinamentos do Min. Fernando Neves, 
verbis 11: 

"(...) para a caracterização do abuso de poder é necessária a verificação 
da potencialidade de os fatos narrados influírem na vontade do eleitor e, 
conseqüentemente, no resultado do pleito, que poderia ser outro se não 
tivessem ocorrido as práticas abusivas. 
Para essa análise, o julgador deve levar em conta os fatos: a quantidade, o 
valor da benesse, a data da prática, etc; e as circunstâncias em que 
ocorridos, como o tamanho do município ou bairro (...) Cálculos 
matemáticos somente poderiam ser de alguma utilidade se se exigisse o nexo 
de causalidade, entendido esse como a comprovação de que o candidato foi 
eleito devido ao ilícito ocorrido. Isso, todos nós sabemos, não é possível. O 
que se deve verificar é se as práticas irregulares teriam a capacidade ou 
potencial para influenciar o eleitor, para fazê-lo votar em alguém em quem, 
em outra situação, não votaria. (...)". (grifei) 

Ao analisar os fatos ensejadores da ação de investigação judicial 
eleitoral (abuso de poder e utilização indevida dos meios de comunicação), 
aliados ao contexto em que os fatos ocorreram, concluo que as condutas ora 
discutidas se revestiram de forte potencialidade para influenciar o resultado do 
pleito e assim viciar a vontade soberana do eleitor soberano. 

A repercussão exagerada da tentativa de distribuição gratuita do 
“livro” há poucos dias da eleição, sem dúvida influiu no resultado do pleito. 
Assim já julgou o TSE: 

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO ESTADUAL. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA 
LC 64/90. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
CONFIGURAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. INAPLICABILIDADE 

                                                 
10

Abuso de Poder Nas Eleições - Meios de Coibição -, Editora Lumen Júris, 3a Edição, pág. 20. 
11

 RO nO7521ES, reI. Min. Fernando Neves. 
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DA LC 135/2010. PARCIAL PROVIMENTO. 1. omiss  2.  omiss.  3.  O uso 
indevido dos meios de comunicação caracteriza-se, na espécie, pela 
veiculação de nove edições do Jornal Correio do Vale, no período de março a 
julho de 2010, nos formatos impresso e eletrônico, com propaganda eleitoral 
negativa e graves ofensas pessoais a Sebastião Pereira Nascimento e Carlos 
Eduardo Vilela, candidatos aos cargos de deputados estadual e federal nas 
Eleições 2010, em benefício do recorrido - único editor da publicação e 
candidato a deputado estadual no referido pleito.  4.  Na espécie, a 
potencialidade lesiva da conduta evidencia-se pelas graves e reiteradas 
ofensas veiculadas no Jornal Correio do Vale contra os autores da AIJE, 
pelo crescente número de exemplares distribuídos gratuitamente à 
medida que o período eleitoral se aproximava e pelo extenso período de 
divulgação da publicação (5 meses). 5.  omiss.  6.  Recurso ordinário 
parcialmente provido. 

(Recurso Ordinário nº 938324, Acórdão de 31/05/2011, Relator(a) Min. 
FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário da Justiça 
Eletrônico, Data 01/08/2011, Página 231/232) 

O alcance da audiência da Rádio Sucesso é indiscutível, as várias 
repetições de entrevistas e notícias se tornaram abusivos e tinha objetivos claros 
de desequilibrar o pleito eleitoral. 

Nesse sentido: 
ABUSO DE PODER. USO INDEVIDO DE MEIO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
- ATAQUES SISTEMÁTICOS A UM CANDIDATO E ELOGIOS DIÁRIOS 
A OUTRO - PROVA ROBUSTA E INDUVIDOSA - POTENCIALIDADE 
EVIDENTE PARA INFLUIR NORESULTADO DO PLEITO 
CONSUMADO COM PEQUENÍSSIMA DIFERENÇA DE VOTOS - 
COMPROMETTIMENTO DA LISURA DO PLEITO - 
INELEGIBILIDADE - CASSAÇÃO DE DIPLOMA - PROVIMENTO DE 
RECURSO ELEITORAL E PROCEDÊNCIA DE RECURSO CONTRA 
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. 1. O uso de meios de comunicação social 
através de jornal de distribuição gratuita, independentemente de sua tiragem 
- e que na espécie era relevante na comunidade - tipifica o abuso de poder, 
principalmente quando a mídia é dirigida sistematicamente à crítica 
ácida de um candidato e elogios diários a outro. 2. A leitura dos jornais 
trazidos aos autos se amolda no conceito de prova robusta, uma vez que a 
simples leitura dos mesmos é suficiente para a conclusão da existência do 
abuso. 3. A potencialidade se revela em face do comprometimento da 
normalidade e lisura do pleito, na medida em que os eleitores foram 
sistematicamente induzidos pelo comportamento do jornal ao longo de 
meses que antecederam o pleito com informações sistemáticas e 
reiteradas em favor de um e desfavor de outro candidato. 4. Havendo 
recurso eleitoral que visa a declaração de inelegibilidade e ação de recurso 
contra expedição de diploma que visa a cassação do título, não há conflito ou 
bis in idem na aplicação de ambas as sanções, em face das vias legais 
diversas manejadas pelas partes. 
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(TRE-PR - RE: 8590 PR , Relator: LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN, 
Data de Julgamento: 14/04/2010, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, 
Data 23/04/2010) 

 
Configuração do ato abusivo. 
 
Em consonância com os objetivos da lei da ficha limpa, entendo 

não deve ser considerada a potencialidade dos fatos alterarem o resultado da 
eleição, nos termos do que dispõe o artigo 22, XVI,12 da Lei das Inelegibilidades. 

Aos que exigem a comprovação matemática da potencialidade 
lesiva de condutas como as narradas nestas AIJE, recomendo recobrarem 
sentimentos de Justiça e principalmente voltem-se para a aplicação da lei de 
iniciativa popular. 

Vejamos a importante alteração trazida pela LEI DA FICHA 
LIMPA (Lei Complementar no 135, de 2010): 

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: (Vide Lei no 9.504, de 1997) 
... 

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a 
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas 
a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Incluído pela Lei 
Complementar no 135, de 2010) 

                                                 
12LC 64/90 – Lei das Inelegibilidades. 

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, in-
dícios 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: 

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o 
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Incluído pela 
Lei Complementar no 135, de 2010) 
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A estratégia bem montada pelos investigados, mediante o uso 
indevido dos meios de comunicação foi grave, abusiva, e ofensiva à ordem 
jurídica eleitoral e constitucional. 

O princípio da igualmente na disputa eleitoral objetivado pela LC 
64/90 e pela Lei 9.504/97 restou subjugado, e sem dúvida, houve influência no 
resultado das eleições. 

 

 
3.2 – ABUSO DO PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE 

Na inicial a investigante sustenta o abuso do poder político e 
poder de autoridade afirmando que o Governador do Estado de Goiás e o 
Secretário de Estado, desviaram e abusaram do poder de suas autoridades com a 
nítida intenção de obter votos para Jardel Sebba e Rodrigo Carvelo na sucessão 
municipal que transcorria no momento. 

Acrescentam que, os fatos apontados como abusivos confirmam 
hipóteses legais de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, 
inciso I, da Lei. 8.429/92, pois, os comportamentos combatidos feriram 
flagrantemente os princípios da legalidade, impessoalidade moralidade (art. 37 
da CRFB), violando os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade às 
instituições. 

Para a investigante o eleitor foi influenciado indevidamente, com 
desvio de finalidade, e que as condutas do Governador e do Secretário de Estado 
infringiram as disposições do art. 73, da Lei 9.504/97, pois, indiscutivelmente 
premeditadas e arquitetadas com o intuito de angariar votos em prol daquele que 
tinha seu apoio. 

Trago as disposições art. 73 da Lei 9.504/97: 
Lei das Eleições 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: 

... 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

... 

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário 
eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de 
matéria urgente, relevante e característica das funções de governo; 
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… 

 § 5o  Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 
10, sem prejuízo do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente 
público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. 
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 
Segundo Adriano Soares da COSTA13 “Abuso do Poder Político 

“... é o uso indevido de cargo ou função pública, com a finalidade de obter 
votos para determinado candidato. Sua gravidade consiste na utilização do 
múnus público para influenciar o eleitorado, com desvio de finalidade”. 

Já para Marcos RAMAYANA14 

“... o abuso do poder econômico ou político é toda a conduta ativa ou 
omissa que tenha potencialidade para atingir o equilíbrio entre candidatos 
que almeja determinado pleito eleitoral”. 

O abuso do poder de Autoridade, nas palavras de Zilio: 
“É todo ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função 
que excede os limites da legalidade ou da competência. Só pode ser 
praticado por quem tem vínculo com a administração pública por 
cargo, emprego ou função pública, distinguindo-se do abuso de poder 
político que é praticado por quem tem vínculo com a administração 
pública, mediante mandato eletivo”.15 

Para Joel Cândido: 
“É prática, em todo o período de campanhas eleitorais, por quem 
exerce autoridade estatal, de atos inerentes a cargos ou funções 
públicos que venham a favorecer, direta e indiretamente, partido 
político ou candidato”.16 

Acrescenta Adriano COSTA que, o administrador pode e deve 
pleitear votos para seus correligionários com base em sua atuação frente a 
Administração Pública, pois se assim como a má gestão da coisa pública será 
explorada contra o grupo político ligado ao administrador, a boa gestão deve ser 
exposta como motivação para a continuidade administrativa. 

Entretanto, o que se observa no caso dos autos é que houve 
abuso, seja em relação ao momento em que a manifestação do Secretário e do 
Governador ocorreram – no dia da eleição, e sob este aspecto se enquadra como 

                                                 
13Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral, Del Rey, Belo Horizonte 1998, pg. 276 
14Direito Eleitoral, Impetus, 12a Edição, pg. 584. 
15Zílio. Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. São Paulo: Verbo Jurídico, 2008. (p.383). 
16CANDIDO. Joel José. Direito Eleitoral Brasileiro. 13a edição. São Paulo: Edipro, 2008. (p.142). 
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uso indevido dos meios de comunicação, seja em relação a mensagem 
subliminar que foi passada ao eleitor de Catalão no dia do pleito. 

Em ambas as entrevistas foi ressaltada a importância das 
“Parcerias” bem como restou consignado de forma indireta que tais parcerias 
seriam fortalecidas se os candidatos correligionários dos entrevistados fossem 
eleitos. 

Mais que isso, foi sorrateiramente repassada uma mensagem, um 
pedido de votos em favor dos investigados, mediante a promessa de envio de 
recursos, verbas, obras, se o prefeito eleito “estender as mãos em especial para o 
governo do estado de Goiás”, conforme se vê em trecho das falas do Secretário de 
Estado Mauro Fayad: 

 

Secretário Mauro Fayad (entrevista no dia da eleição): 

“Por mais que Catalão arrecade muito, é necessário estender os braços 
para os governos estadual e federal. Então eu acho que essa é a principal 
responsabilidade do próximo prefeito, estender as mãos em especial para o 
governo do estado de Goiás que pode ajudar muito Catalão a resolver os 
seus problemas, que ainda são sérios na saúde, no transporte público.” 

 
O pedido de votos que na entrevista do Secretário Mauro Fayad 

foi sorrateiro e implícito, restou escancarado de forma direta na fala do 
Governador Marconi Perillo entrevistado também no dia da eleição: 

Governador Marconi Perillo (entrevista no dia da eleição): 

Estive em Catalão na sexta-feira, fui a, a porta da Mitsubishi cumprimentar 
os trabalhadores, eu ajudei muito a viabilizar a fábrica, e principalmente 
agora, ajudei a conseguir mais um bilhão de investimentos. Eu acho que os 
trabalhadores tem esta consciência do papel que eu exerci e exerço no 
sentido de consolidar Catalão como polo industrial. 

Fui a caminhada no centro da cidade e fui muito bem recebido por todos, até 
agradeço pela atenção e estou muito confiante de que nesta eleição de hoje 
e possa ter definitivamente consagrada a parceria com o município de 
Catalão! 

Todos sabem da minha preferência, todos sabem do meu apoio ééé 
irrestrito a candidatura do Jardel porque já tem uma relação dele como 
presidente da Assembléia e eu como Governador do Estado. Ele sempre 
procurou o governo para buscar benefícios, não para ele, mas para o povo 
da cidade. 

Concluir de modo diverso à caracterização do abuso do poder 
político e de autoridade seria abusar da inteligência do aplicador do direito. 
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As provas são robustas. 
No dia da eleição espera-se que os cidadãos exerçam o seu direito 

ao voto de forma tranquila, bem como o recolhimento após o exercício desse 
direito, tanto assim que a lei das eleições proíbe aglomerações, manifestações, a 
boca de urna, enfim, toda conduta que importe em pedido de votos. 

Entretanto, as duas autoridades entrevistadas parecem que se 
esqueceram de cumprir a lei. Ora, a boca de urna restou proibida ao cidadão 
comum que se posta próximo as seções eleitorais, entretanto, restou permitida ao 
Governador do Estado que pode se utilizar dos microfones de uma Rádio com 
grande poder de penetração, pois, de audiência elevada, para reforçar a 
campanha dos investigados. 

Denomino a conduta da Rádio Sucesso FM de Catalão, em 
conjunto com o secretário de estado e o governador, de boca de urna 
qualificada, pois, ao mesmo tempo que a entrevista do escritor denegria a 
imagem de um candidato, as falas do Secretário de Estado e do Governador 
enalteciam a vantagem de elegerem os investigados. 

Indispensável mencionar que as condutas do Secretário de Estado 
e do Governador do Estado amoldam-se nas disposições do art. 11, inciso I, da 
Lei 8.429/9217, caracterizando-se ato de improbidade administrativa. 

Além do princípio basilar da isonomia entre os candidatos 
restaram afrontados os princípios da boa-fé, conforme dito supra houve ofensa à 
Lei Eleitoral à Constituição, Lei das Eleições, e principalmente aos princípios da 
administração pública da  legalidade, impessoalidade, moralidade, e publicidade. 

O Governador e o Secretário de Estado abusaram da sua posição 
política de Gestores do Estado de Goiás para fazerem boca de urna qualificada 
no dia das eleições municipais em Catalão. 

Quem ouvia as entrevistas no dia da eleição e tinha um mínimo 
de noção de justiça, estarrecido perguntava: Isso Pode? Certamente a resposta é 
negativa. 

O equilíbrio entre os candidatos foi quebrado. 

                                                 
17 Lei 8.429/92 (Lei da Improbidade) 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às insti-
tuições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de com-
petência; 
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Inaplicabilidade do Princípio da Proporcionalidade 
 
Alegam os investigados a aplicação do princípio da 

proporcionalidade sob o fundamento de que as condutas praticadas não 
justificam a sanção da cassação do registro ou do diploma. 

Conforme visto na fundamentação supra este magistrado entende 
que as condutas foram graves e ofensivas à ordem jurídica eleitoral (lei das 
eleições e lei de inelegibilidades), lei de improbidade, lei da ficha limpa, e à 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

O abuso no uso indevido dos meios de comunicação social foi 
afrontoso demais para ser reprimido com sanção de multa, que alias nem consta 
no inciso XIV, do art. 22 da Lei Complementar 64/90. 

Assim já decidiu o TRE/RO: 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). Eleições 2010. Ações 
conexas. Legitimidade passiva. Qualquer pessoa. Indicação do artigo 
violado. Desnecessidade. Aplicação de multa em AIJE. 
Impossibilidade. Via inadequada. Interesse de agir. Propositura. Antes 
da diplomação. Lei Complementar n. 135/2010. Eleições 2010. 
Inaplicabilidade. Evento religioso. Bem de uso comum. Apoio político. 
Propaganda eleitoral. Configuração. Mau uso de recursos patrimoniais. 
Desequilíbrio do pleito. Abuso do poder econômico configurado. 
Abuso de autoridade. Vínculo com a Administração. Uso indevido dos 
meios de comunicação social. Potencialidade. Presença. Perda do 
objeto do pedido de cassação. Julgamento após a diplomação. 
Procedência do pedido de inelegibilidade. I - Havendo coincidência 
entre o objeto e a causa de pedir em ações distintas, a conexão é 
medida que se impõe. II - Qualquer pessoa pode ser parte passiva 
legítima em Ação de Investigação Judicial Eleitoral. III - Não se 
aplica multa em AIJE que apura o abuso do poder econômico ou 
político por falta de previsão legal. IV - Para fins de investigação 
eleitoral, o abuso de autoridade somente alcança os atos emanados por 
quem tem vínculo com a administração pública. V - Ocorre abuso do 
poder econômico quando são utilizados recursos financeiros 
excessivos, acima dos limites legalmente estipulados. VI - O abuso de 
poder pode ser apurado tanto em relação ao beneficiário como em 
relação ao autor do fato abusivo. VII - Configura o abuso do uso dos 
meios de comunicação social a hipótese de evento previamente 
denominado de fim religioso, mas em que a pregação se fez com apelo 
a pedido de votos para candidatos a cargos eletivos que se 
encontravam presentes e participaram ativamente da encenação de fé. 
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(TRE-RO - AIJE: 265308 RO , Relator: SANSÃO SALDANHA, Data 
de Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, 
Tomo 4, Data 8/1/2013, Página 5/6) 

O administrador público ainda não percebeu os avanços exigidos 
pelo cidadão, mormente após a aprovação da lei da ficha limpa. Continua a 
acreditar que pode resolver tudo na base da multa. 

Nestes autos foram apuradas condutas graves, com abuso de 
poder estrondoso, já que ninguém teve condições de barrar o poder de 
penetração da rádio da esposa do investigado no dia das eleições e nos 17 dias 
que antecederam o pleito. 

A aplicação do princípio da proporcionalidade não vislumbra 
necessariamente a aplicação de sanção menos grave como a multa, prestação 
pecuniária, prestação de serviços entre outras benesses. Sua aplicação 
pressupões ponderação, devendo a sanção ser equivalente, na mesma razão, à 
gravidade da conduta. 

Vejamos o conceito de princípio da proporcionalidade: 
 
Modalidade indicadora de que a severidade da sanção deve 
corresponder a maior ou menor gravidade da infração 
penal. Quanto mais grave o ilícito, mais severa deve ser a 
pena. A idéia foi defendida por Beccaria em seu livro Dos 
Delitos e das Penas e é aceita pelos sectários das teorias 
relativas quanto aos fins e fundamentos da pena.18 

 
De fato deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade, e a 

pena proporcional é exatamente aquela coerente e razoável com a gravidade das 
condutas previstas no inciso XIV, do art. 22 da Lei Complementar 64/90. 

 
CONCLUSÃO 

 
De tudo que foi cuidadosamente examinado, lamentavelmente 

chego a conclusão de que houve abuso do poder político e de autoridade, bem 
como utilização indevida dos meios de comunicação social em favor dos 
investigados. 
                                                 
18Conceito extraido do site: http://www.jusbrasil.com.br/topicos/292978/principio-da-proporcionalidade 
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Nesta oportunidade, esclareço que não restou examinado as 
qualidades de gestão do atual administrador municipal, mas sim das condutas 
que foram praticadas na eleição municipal de 2012 e que são coibidas pela 
Constituição Federal, Lei das Eleições, Lei das Inelegibilidades e pelo Código 
Eleitoral. 

As condutas praticadas, bem como sua influência nas eleições 
municipais recomendam a aplicação da sanção prevista no inciso XIV do art. 22 
da LC 64/90: 

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; 

 
Nesse sentido TRE/BA” 

Recursos. Ação de investigação judicial eleitoral. Réus ocupantes dos cargos 
de prefeito e de vice-prefeito eleitos em 2012. Alegação de prática de atos 
configuradores de abuso de poder econômico e de uso indevido dos meios de 
comunicação. Multiplicidade de fatos imputados. Conjunto probatório que 
evidencia a caracterização dos ilícitos. Incidência da norma insculpida no art. 
22, XIV da LC nº 64/90. Recursos a que se dá provimento para cassar os 
registros ou diplomas dos recorridos e decretar a inelegibilidade apenas do 
primeiro por 8 anos a contar da eleição na qual ocorreram os ilícitos. 
Candidato a prefeito eleito com mais de 50% dos votos válidos. Realização 
de novas eleições majoritárias. 1. Deve ser reformada a sentença que julga 
improcedente pedido contido em procedimento de investigação judicial 
eleitoral quando as provas colacionadas aos autos se revelam aptas a 
comprovar a ocorrência de abuso de poder econômico e o uso indevido 
dos meios de comunicação praticados pelo candidato a prefeito 
recorrido, impondo-se a cassação dos registros ou diplomas do prefeito e 
vice-prefeito, dada a unicidade da chapa, bem como a inelegibilidade 
apenas do primeiro deles por 8 (oito) anos, uma vez que não há nos autos 
provas cabais do envolvimento do segundo nos ilícitos; 2. Recursos 
providos para o fim de cassar os registros dos recorridos, com a decretação 
da inelegibilidade do primeiro por oito anos, contados a partir da eleição 
ocorrida no ano de 2012, determinando-se a realização de novas eleições 
para o cargo de prefeito e de vice-prefeito, em decorrência da aplicação do 
art. 224 do Código Eleitoral. 
(TRE-BA - Rcl: 21462 BA , Relator: SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, Data 
de Julgamento: 22/05/2013) 
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Sem mais delongas passo ao dispositivo. 
 

IV - DISPOSITIVO 
Pelo exposto, reconhecidas as práticas de uso indevido dos meios 

de comunicação social e abuso de poder político e de autoridade em benefício 
dos investigados, JULGO procedentes os pedidos da presente ação de 
investigação judicial eleitoral, para: 

a)  nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC n.º 64/90, cassar 
os diplomas dos candidatos eleitos JARDEL SEBBA e RODRIGO ALVES 
CARVELO; 

b) também nos termos do artigo supracitado, aplicar a sanção de 
inelegibilidade aos investigados JARDEL SEBBA e RODRIGO ALVES 
CARVELO para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes a 
esta Eleição Municipal de 2012. 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 
Notifique-se a Câmara Municipal de Catalão para que, 

imediatamente, afaste dos cargos o prefeito JARDEL SEBBA, o vice-prefeito 
RODRIGO ALVES CARVELO. 

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, para as 
providências necessárias à realização de nova eleição para prefeito e vice-
prefeito de Catalão (art. 224 do Código Eleitoral). 

Determino ao Cartório Eleitoral que proceda arquivamento de 
cópias de todas as mídias juntadas aos autos. 

Catalão, 19 de dezembro de 2013. 
 

 
EVERTON PEREIRA SANTOS 

Juiz da 8ª Z. E./GO - Substituto Legal 
Portaria 719/2013/PRES-TRE/GO 


	Protocolo n.º:
	SENTENÇA


