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RECURSO  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
ABUSO  DE  PODER  POLÍTICO/AUTORIDADE. 
PRELIMINARES  AFASTADAS.   NO  MÉRITO.  CAPTAÇÃO 
ILÍCITA  DE  SUFRÁGIO  E  ABUSO  DE  PODER 
POLÍTICO/AUTORIDADE.  CONFIGURAÇÃO.  PROVAS 
ROBUSTAS  ADVINDAS  DA  ANÁLISE  DE  DADOS  DA 
BUSCA E APREENSÃO REALIZADA, CONFIRMADAS POR 
PROVAS TESTEMUNHAS.
Preliminares
1. O candidato beneficiado no esquema ilícito tem legitimidade 
para figurar no polo passivo da AIJE. Matéria atinente à sua 
participação é questão de mérito.
2.  É  lícita  a  prova  colhida  em  sede  de  procedimento 
preparatório eleitoral realizado pelo MPE. Precedentes TSE.
3.  Regularidade das provas colhidas em busca e apreensão 
devidamente fundamenta e autorizada por juízo competente. 
Os celulares apreendidos estavam abarcados pelo mandado 
de busca e apreensão, além de terem relação com os fatos 
investigados nestes autos. Validade das provas. Ausência de 
ilegalidade.

Mérito
5.  Os recorrentes arquitetaram um forte esquema de compra 
de votos no município de Aparecida de Goiânia, consistente no 
oferecimento  de  encaixes  na  fila  normal  de  atendimento  da 
rede pública municipal de saúde.
6.  Houve  profissionalização  da  conduta  ilícita,  adotando 
formulários próprios de solicitação, estruturação do grupo para 
recebimento e marcação dos atendimentos a serem realizados 
no  âmbito  do  AMAG  –  ambulatório  multiprofissional  de 
Aparecida de Goiânia.
7.  Provas  revelaram que  os  recorrentes  tinham acesso  aos 
sistemas  de  agendamento  de  consultas  e  procedimentos  e 
providenciavam  as  solicitações  que  lhe  eram  requisitadas. 
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Estas,  só eram atendidas de determinados eleitores,  aqueles 
que ainda estavam em dúvida quanto a quem votar.
8.  Provas  robustas  de  diversos  atendimentos  marcados,  à 
margem do sistema normal de agendamentos, e efetivamente 
realizados.
9. Manifesta  ciência  do  candidato  recorrente,  tanto  que  os 
formulários de solicitação de atendimento deveriam ser a ele 
remetidos.
10. Captação ilícita de sufrágio e abuso de poder configurados, 
ante a utilização do prestígio e influência do cargo de vereador 
e  de  coordenadora  técnica  do  AMAG  para  viabilizarem  o 
esquema de compra de votos.
11.  Inequívoca  reprovabilidade  e  gravidade  dos  fatos  aqui 
narrados  e  são  aptos  a  ensejarem  a  cassação  de  diploma, 
imposição de multa e declaração de inelegibilidade.
12. Parecer pelo  conhecimento e  desprovimento do recurso 
eleitoral.

Trata-se de recurso eleitoral  interposto  por  HELVECINO 

MOURA  DA  CUNHA,  ANA  PAULA  RODRIGUES  DA  SILVA  MOURA, 

ELISÂNGELA  MOREIRA  MOURA,  CINTHIA  PEREIRA  LIMA,  SIDILENE 

PEREIRA  LIMA  e  MICHELLE  BRUNA  LOPES  BARBOSA contra  sentença 

proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral (Aparecida de Goiânia/GO) que, ao 

apreciar Ação de Investigação Judicial Eleitoral pela suposta prática de abuso de 

poder  político  e econômico e  captação ilícita  de  sufrágio (art.  41-A,  da  Lei  nº  

9.504/97  e  art.  22  da  LC  64/90),  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

ELEITORAL, reconheceu  o  ilícito  eleitoral  e  julgou  procedentes  os  pedidos 

formulados  na  inicial,  determinando  cassação  de  diploma,  declaração  de 

inelegibilidade e aplicação de multas aos recorrentes.

Em suas razões, os recorrentes alegam, preliminarmente: (a) 

ilegitimidade  passiva  de  HELVECINO  MOURA DA CUNHA;   (b) nulidade  das 

provas colhidas em PPE instaurado pelo Ministério Público Eleitoral;  (c) nulidade 

das provas ilícitas juntadas aos autos oriundas da busca e apreensão realizada. 

No mérito, pugnou pela total improcedência da ação tendo em vista não terem 

sido comprovados os fatos narrados na inicial, tampouco foi comprovado que o 

candidato beneficiário tinha conhecimento da conduta ilícita aqui narrada. 
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Contrarrazões recursais oferecidas pelo MPE pugnando pelo 

desprovimento do recurso aventado.

É o relatório.

I – Das preliminares alegadas pelas partes.

I.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE HELVECINO MOURA DA 

CUNHA

De plano, verifica-se que esta preliminar não merece guarida. 

Isso, pois a aferição da responsabilidade ou não do recorrente 

HELVECINO MOURA DA CUNHA pelos fatos narrados nesta ação constituem, 

evidentemente,  matéria  de  mérito,  que  deverá  ser  analisada  no  momento 

oportuno.

Não  obstante,  verifica-se  que  a  causa  de  pedir  narra  a 

ocorrência de um esquema de compra de votos, que teve contornos de abuso de 

poder político senão pelo então candidato articulados, com certeza em benefício 

dele, ora recorrente, daí a pertinência subjetiva para que o candidato assuma 

o polo passivo da presente ação.

Portanto, merece ser rejeitada esta preliminar.

I.2)  NULIDADE DA PROVA COLHIDA EM SEDE DE PROCEDIMENTO DADO 

PELO ART. 105-A DA LEI DAS ELEIÇÕES

As provas colhidas pelo Ministério Público Eleitoral se deram no 

âmbito  de  procedimento  preparatório  eleitoral  destinado  a  apuração  dos  fatos 

apontados pelo Parquet, seguindo todas as disposições legais previstas.
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Com  efeito,  o  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE)  foi 

regulamentado  pelo  Procurador-Geral  Eleitoral  inicialmente  pela  Portaria 

PGR/MPF nº  499,  de  21 de agosto  de  2014,  e,  posteriormente,  pela  Portaria  

PGR/MPF nº 692, de 19 de agosto de 2016, nos termos do disposto nos arts. 7º, 

inciso I, 26, inciso XIII, e 75 da Lei Complementar nº 75/93, e do art. 24, inciso VIII, 

da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), bem como do art. 105-A da Lei nº 9.504/97, 

em consonância com a interpretação do TSE sobre esse último dispositivo legal.

Nesse contexto, o Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) 

foi  regulamentado  como  procedimento  administrativo  adequado  e  transparente 

para a condução de apurações de ilícitos cíveis eleitorais, de modo a subsidiar a  

atuação do Ministério Público Eleitoral, nos termos dos arts. 127 e 129, incisos III  

e VI, da Constituição Federal1.

Destarte,  são  válidas  as  provas  colhidas  pelo  Ministério 

Público  Eleitoral  em  sede  de  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE), 

instaurado  e  conduzido  licitamente  para  apurar  a  existência  de  eventual  ilícito 

eleitoral, haja vista que o art. 105-A da Lei nº 9.504/97 deve ser interpretado em 

consonância com os arts. 127 e 129, incisos III e VI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

1 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a  defesa  da  ordem jurídica,  do  regime democrático  e  dos  interesses  sociais  e 
individuais indisponíveis. 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
(…)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
(…)
VI  -  expedir  notificações  nos  procedimentos  administrativos  de  sua  competência,  requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;  
_________________________________________________________________________
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AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES  2014. 

DEPUTADA  ESTADUAL.  REPRESENTAÇÃO.  ARRECADAÇÃO  E 

GASTOS  ILÍCITOS  DE  RECURSOS  DE  CAMPANHA. 

PROCEDIMENTO  PREPARATÓRIO  ELEITORAL (PPE).  ART.  105-A 

DA LEI 9.504/97. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 

RETORNO DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. 1.  Autos recebidos no 

gabinete em 27.9.2016. 2. O art. 105-A da Lei 9.504/97 - que veda na 

seara eleitoral adoção de procedimentos contidos na Lei 7.347/85 - 

deve ser  interpretado conforme o art.  127 da CF/88,  no qual  se 

atribui  ao  Ministério  Público  prerrogativa  de  defesa  da  ordem 

jurídica, do regime democrático e de interesses sociais individuais 

indisponíveis, e o art. 129, III, que prevê inquérito civil e ação civil  

pública para proteger interesses difusos e coletivos. Precedentes. 

3.  A instauração de Procedimento Preparatório Eleitoral  (PPE)  é 

lícita e não ofende dispositivos legais e constitucionais. (...) 5. A 

suposta deficiência do recurso especial do Ministério Público no 

tocante  à  alegação de dissídio  é  irrelevante  no  caso,  tendo em 

vista que o provimento também ocorreu por afronta ao art. 129 da 

CF/88. 6. Agravo regimental desprovido. 

(TSE - AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral 

nº 2229 – teresina/PI Acórdão de 04/10/2016, Relator(a) Min. ANTONIO 

HERMAN  DE  VASCONCELLOS  E  BENJAMIN,  DJE  de  04/11/2016, 

Página 173)

Na mesma esteira, confira-se: AgR-REspe nº 129055, rel. Min. 

ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, DJE de 30/09/2016, p. 

30; AgR-REspe nº 7958, rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, 

DJE de 14/10/2016, p. 337/338; AgR-RO nº 800676, rel. Min. MARIA THEREZA 

ROCHA DE ASSIS MOURA, DJE de 09/06/2016, p. 47/48; REspe nº 54588, rel. 

Min.  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,  DJE de  04/11/2015,  p.  15,  dentre  vários 

outros.

Assim, deve esta preliminar ser rejeitada.
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I.3 – DA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS DO CELULAR DE CINTHIA E 

ANA PAULA

Insurgem os recorrentes contra as provas colhidas no âmbito 

da  busca e  apreensão  realizada  no  comitê  eleitoral  do  vereador  HELVECINO, 

sustentando que a medida não deveria ter abarcado os celulares de ANA PAULA e 

CINTHIA.

Porém, tal nulidade é totalmente descabida.

O MPE, de posse de elementos contundentes de prática dos 

ilícitos eleitorais aqui descritos, requereu ao Poder Judiciário que fosse deferida 

tutela  provisória  de  urgência  cautelar,  consistente  na  busca  e  apreensão  de 

documentos,  CPUs,  celulares  e  o  quanto  mais  fosse  encontrado  no  comitê 

eleitoral.

Ao deferir a medida, o Juízo a quo expressamente deferiu que 

fossem realizadas tanto as apreensões requeridas quanto acesso irrestrito  dos 

dados de conversa do whatsapp, que porventura aparecessem na busca. Veja-se:

Resguardada a inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º da 

Constituição Federal, proceda-se a busca e apreensão junto ao Comitê 

Político  do  candidato  eleitoral  a  vereador,  HELVECINO MOURA DA 

CUNHA,  bem  como  em  sua  residência,  a  fim  de  que  sejam 

apreendidos  documentos,  papéis,  agendas,  relatórios,  CPUs  de 

computadores,  notas  fiscais,  balanços  contábeis,  e  todos  celulares 

pessoais de HELVECINO MOURA DA CUNHA e MICHELLE BRUNA 

LOPES ARBOSA, bem como demais smartphones dos integrantes 

de seu comitê, mediante laudo de apreensão circunstanciado.

Proceda-se a identificação de todas as pessoas presentes no momento 

da aludida diligência.
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Defiro  o  acesso  total  e  irrestrito  dos  dados  e  conversas  de 

whatsapp  apreendidos  nos  CPU's  e  celulares/smartphones 

apreendidos pela autoridade policial  . (fl. 319)

Assim, verifica-se que a busca e apreensão foi autorizada por 

juízo  competente,  deferiu  a  apreensão  inclusive  de  celulares  e  CPUs  de 

integrantes do comitê eleitoral, bem como franqueou o acesso irrestrito aos 

dados armazenados no aplicativo   whatsapp  . Ou seja, tudo dentro do parâmetro 

da legalidade.

Também não merece qualquer guarida a alegação de que o 

próprio agente da polícia federal FÁBIO POLETTO HEBLING declarou em juízo 

que CINTHIA afirmou que não trabalhava no comitê político, o que tornaria ilícita a 

apreensão do mencionado celular.

Isso, pois qualquer um pode mentir. E, aqui, as provas nos 

autos dão conta que  CINTHIA e ANA PAULA de fato trabalhavam no comitê 

eleitoral. Senão vejamos.

No  relatório  de  informação  realizado  pelo  CSI  do  MPGO, 

consta a informação de que um eleitor, que não quis se identificar,  procurou o 

comitê para solicitar um atendimento no AMAG – ambulatório multiprofissional de 

Aparecida de Goiânia. Veja-se:

No dia 20/09/2016, deslocamos até o local de funcionamento do comitê 

e notamos uma pequena movimentação de eleitores nas imediações. 

Em seguida,  abordamos uma pessoa que havia acabado de sair 

das dependências do citado comitê, a qual nos relatou, sem querer 

se identificar, que havia comparecido ao local para solicitar uma vaga 

para  conseguir  agendar  uma  consulta  médica  no  AMAG  – 

ambulatório multiprofissional de Aparecida de Goiânia, pois não estava 

conseguindo  vaga  pelo  0800,  serviço  prestado  pela  Secretaria  de 

Saúde do município.  A pessoa entrevistada disse que foi atendida 
_________________________________________________________________________
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no local  por uma funcionária de nome Cinthia,  que após indagar 

sobre o tipo de consulta que necessitava, lhe entregou um formulário 

para preenchimento e encaminhamento  posterior  para o número  de 

whatsapp (062) 99380-7575, que constava no próprio formulário.

Como se não bastasse, todos os dados analisados no celular 

da recorrente revelam sua ampla e efetiva participação na campanha eleitoral do 

recorrente e no esquema aqui denunciado. 

Além disso, no relatório de inteligência da polícia federal (fl.  

108), também foi informado que foi apreendida uma agenda  daytime, ano 2016, 

marca  Foroni,  em  nome  de  HELVECINO  MOURA  DA  CUNHA,  contendo 

informações diversas, que após ser analisada, possibilitou a seguinte conclusão:

Nessa  agenda  podemos  observar  o  envolvimento  direto  de 

SIDILENE e CINTHIA na campanha do candidato MOURA, conforme 

eventos agendados nos dias 23 de abril, 15 de junho, 16 de julho, 11, 

17 e 25 de agosto.

Há na penúltima página, inclusive, uma anotação no valor de R$ 

1.320,00 a ser recebido por serviços prestados, durante os meses 

de julho, agosto e setembro desse ano.

Ora,  não  há  qualquer  dúvida  de  que  CINTHIA mentiu  ao 

Policial Federal em cumprimento da diligência, tentando se furtar da aplicação da 

lei eleitoral. 

Ademais, os diálogos acessados pela PF entre ANA PAULA e 

LUZINÉIA, e entre ANA PAULA e SIDILENE (fls. 147 e 156), atestam que ANA 

PAULA também trabalhava no comitê eleitoral, além de ser esposa do recorrente e 

ter acesso a dados de cabos eleitorais, a pedir voos para candidatura do vereador, 

entregava material de propaganda, bem como agendava eventos de campanha.
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Logo, diante de todos esses argumentos, e some-se ainda, ao 

fato de que por duas vezes aleatórias (primeiro, na diligência realizada pelo CSI e,  

segundo, no cumprimento da busca e apreensão) CINTHIA estava no comitê, não 

há dúvidas de que ela trabalhou para o recorrente HELVECINO, juntamente 

com a esposa do vereador ANA PAULA, durante a campanha eleitoral de 2016, 

razão pela qual o mandado de busca e apreensão lhes abarcava. 

Vale dizer, quando do momento da realização da apreensão 

dos  referidos  celulares,  existiam  indícios  contundentes  da  participação  das 

mesmas nas condutas aqui narradas. No mesmo sentido, a apreensão de seus 

aparelhos  telefônicos  se  deu  num  contexto  autorizado  pelo  Juízo  a  quo,  que 

expandiu  a  medida  a  todos  os  eletrônicos  que  estivessem  no  comitê  e 

guardassem  relação  com  o  fato  aqui  narrado.  Tal  medida  é  amparada  pela 

jurisprudência pátria e encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis:

PENAL   E   PROCESSO   PENAL.   RECURSO   EM   HABEAS 

CORPUS.  1.  CRIMES  DE  CORRUPÇÃO  PASSIVA  E  DE 

ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO.  NÃO  OBSERVÂNCIA DO  RITO 

DO  ART.  514  DO  CPP OU DO ART. 55 DA LEI N. 11.343/2006. 2.

ADOÇÃO  DO  RITO  COMUM.  PREJUÍZO  CONCRETO  NÃO 

DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.  3.  PROVA  ILÍCITA. 

DADOS  ARMAZENADOS  NO  CELULAR.  EXISTÊNCIA  DE 

MANDADO   DE   BUSCA   E   APREENSÃO.   4.   PEDIDO  DE 

DESMEMBRAMENTO.

PROCESSO   EM  TRÂMITE  REGULAR.  AUSÊNCIA  DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 5.

RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

(...)

3.  No  que  concerne  à ilegalidade das provas colhidas no aparelho 

telefônico  do  recorrente,   tem-se  que,  a  despeito de a situação 

retratada   não  se  configurar  como  interceptação  telefônica  de 

comunicações,   demanda   igualmente   autorização  judicial 

devidamente  motivada   -   haja   vista   a  garantia  constitucional  à 
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intimidade e à vida privada -, o que efetivamente foi observado no caso 

dos autos.

De   fato,  o  celular  do  recorrente  foi  apreendido  em  razão  de 

mandado de  busca  e  apreensão,  devidamente  fundamentado, 

que autorizou a apreensão de aparelhos eletrônicos, bem como o 

acesso às informações armazenadas, desde que guardem relação 

com o crime sob investigação.

(...)

5. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 64.713/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016)

PROCESSUAL   PENAL.   OPERAÇÃO   "LAVA-JATO".  MANDADO 

DE  BUSCA  E APREENSÃO.  APREENSÃO DE APARELHOS DE 

TELEFONE CELULAR. LEI 9296/96.

OFENSA  AO   ART.   5º,   XII,   DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 

INOCORRÊNCIA.

DECISÃO  FUNDAMENTADA  QUE  NÃO  SE  SUBORDINA  AOS 

DITAMES   DA  LEI  9296/96.   ACESSO   AO   CONTEÚDO   DE 

MENSAGENS ARQUIVADAS NO APARELHO.

POSSIBILIDADE. LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I  -  A obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas 

em aparelho  de  telefone  celular  ou smartphones não se subordina 

aos ditames da Lei 9296/96.

II  -  O  acesso  ao  conteúdo  armazenado  em  telefone  celular ou 

smartphone,   quando   determinada   judicialmente   a  busca  e 

apreensão  destes   aparelhos,  não  ofende  o  art.  5º,  inciso  XII,  da 

Constituição da  República, porquanto o sigilo a que se refere o aludido 

preceito  constitucional  é  em  relação  à  interceptação  telefônica  ou 

telemática propriamente  dita,  ou  seja,  é da comunicação de dados, e 

não dos dados em si mesmos.

III  -  Não  há  nulidade  quando  a decisão que determina a busca e 

apreensão  está  suficientemente  fundamentada,  como ocorre  na 

espécie.
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IV   -   Na  pressuposição  da  ordem  de  apreensão  de  aparelho 

celular  ou  smartphone   está   o   acesso  aos  dados  que  neles 

estejam armazenados, sob  pena de a busca e apreensão resultar 

em  medida  írrita,  dado  que  o    aparelho    desprovido    de 

conteúdo  simplesmente  não  ostenta virtualidade de ser utilizado 

como prova criminal.

V   -  Hipótese  em  que,  demais  disso,  a  decisão  judicial 

expressamente  determinou    o    acesso    aos    dados 

armazenados    nos   aparelhos  eventualmente   apreendidos, 

robustecendo o alvitre quanto à licitude da prova.

Recurso desprovido.

(RHC  75.800/PR,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA, 

julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

Firme nesses argumentos, deve a preliminar ser rechaçada.

II – DO MÉRITO

II.1 – DO PANORAMA DOS FATOS

Os  fatos  narrados  na  inicial  e  comprovados  ao  longo  da 

instrução  processual,  revelam  um  grande  esquema  arquitetado  pelo  vereador 

reeleito HELVECINO MOURA DA CUNHA, juntamente com sua esposa e sua filha 

ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA MOURA e ELISÂNGELA MOREIRA MOURA 

(à época coordenadora técnica da AMAG)2, respectivamente, e CINTHIA PEREIRA 

LIMA, SIDILENE PEREIRA LIMA E MICHELE BRUNA LOPES BARBOSA, com o 

fim  de  obterem  voto  dos  eleitores  aparecidenses, mediante  realização  de 

“encaixes” nas filas de atendimentos do sistema municipal de saúde, notadamente 

no âmbito do ambulatório multiprofissional de Aparecida de Goiânia/AMAG, que 

amargam  esperas  de  mais  de  ano  as  vezes,  a  depender  da  especialidade 

procurada.

2 V. fl. 302.
_________________________________________________________________________

Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás
Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120

Fone (62) 3245-5406 - Fax (62) 3243-5238   Homepage: www.prgo.mpf.gov.br

11

http://www.prgo.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

Ficava a cargo da esposa do candidato ANA PAULA e de sua 

filha ELISÂNGELA MOURA – que  era coordenadora do AMAG, procederem à 

burla do sistema de fila virtual de atendimentos do ambulatório. Para tanto, 

trocaram diversas mensagens via aplicativo Whatsapp, com o fim de realizarem o 

agendamento dos procedimentos e consultas (fls. 10/25)  e contavam, também, 

com o auxílio de SIDILENE, CINTHIA e MICHELLE BRUNA.

Com  efeito,  alguns  dos  pedidos  de  agendamento  eram 

solicitados diretamente à CINTHA, que os repassava para para ANA PAULA ou 

ELISÂNGELA.  Mesmo    modus operandi   utilizado por  SIDILENE e MICHELE 

BRUNA, que trabalhavam na AMAG e também auxiliavam no esquema (fl. 42). 

E  tudo  isso  também  era  realizado  dentro  do  comitê  político  do  recorrente 

HELVECINO. 

Tudo  era  feito  com  a  conivência  do  candidato  reeleito 

HELVECINO,  que  não só  recebia  as  folhas  de  solicitação  de  atendimento 

preenchidas pelos eleitores, como também repassava às suas cúmplices os 

pedidos de agendamento.

Feito esse introito, analisemos o conjunto probatório.

Inicialmente, ressalte-se que o MPE começou a investigar os 

fatos  aqui  narrados,  com  base  em  uma  denúncia  que  aportou  na  Promotoria 

Eleitoral  de  que  haveria  um  esquema  de  compra  de  votos  em  Aparecida  de 

Goiânia, envolvendo o recorrente HELVECINO.

Diante disso, foi deslocada uma equipe para o comitê político 

do recorrente que, notando uma movimentação expressiva de eleitores, abordou 

um deles, sendo tal fato relatado no relatório de informação às fls. 76:
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No dia 20/09/2016, deslocamos até o local de funcionamento do comitê 

e notamos uma pequena movimentação de eleitores nas imediações. 

Em seguida, abordamos uma pessoa que havia acabado de sair 

das  dependências  do  citado  comitê,  a  qual  nos  relatou,  sem 

querer se identificar, que havia comparecido ao local para solicitar 

uma vaga para conseguir agendar uma consulta médica no AMAG 

–  ambulatório  multiprofissional  de  Aparecida  de  Goiânia,  pois  não 

estava conseguindo vaga pelo 0800, serviço prestado pela Secretaria 

de Saúde do município.  A pessoa entrevistada disse que foi atendida 

no local por uma funcionária de nome Cinthia, que após indagar sobre 

o tipo de consulta que necessitava, lhe entregou um formulário para 

preenchimento  e  encaminhamento  posterior  para  o  número  de 

whatsapp (062) 99380-7575, que constava no próprio formulário.

O referido formulário é o seguinte:

Segundo apurado pelo Centro de inteligência do MPGO, ao 

colocar o número indicado no formulário no aplicativo   whatsapp   aparece, de 

pronto, a foto do vereador eleito (fl. 77).  O que demonstra que tinha ciência 

de todos os pedidos de atendimento realizados.
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Diante de tais documentos, requereu-se busca e apreensão no 

comitê  do  candidato,  com  a  finalidade  de  apreender  documentos,  agendas, 

relatórios,  CPU's,  celulares,  balanços  de  contabilidade,  e  outros  elementos 

probatórios, com a finalidade de desmantelar o aludido esquema ilícito. 

A busca e apreensão foi deferida, o que possibilitou à Polícia 

Federal  produzir  os  relatórios  de  fls.  107/138),  que,  ao  passo  que  agregou 

robustez às provas do esquema criminoso, o confirmou de maneira definitiva.

Da análise de todo material apreendido, a PF logrou extrair a 

seguinte conversa entre CINTHIA e ELISÂNGELA MOURA (“Lisa Moura”)3.

Cinthia Lima (62)8589-2360 x Elisângela (Lisa) Moura (62)8589-2360
PARA CONTEÚDO VIA DATA E HORA DO EVENTO

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Bom dia! !! WhatsApp 17/05/2016 16:44:03(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

WhatsApp 17/05/2016 16:44:29(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Favor avisar o paciente WhatsApp 17/05/2016 16:44:36(UTC+0)

3 Item 13 apreendido – Celular de CINTHIA LIMA (fl. 110)
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Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

WhatsApp 17/05/2016 16:44:46(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Obrigada aí na amag? WhatsApp 17/05/2016 17:02:37(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Centro clinico WhatsApp 17/05/2016 17:46:50(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Se  perder  não  tem 
remarcacao

WhatsApp 17/05/2016 17:47:22(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Eu não tenho WhatsApp 17/05/2016 17:49:40(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Ok WhatsApp 17/05/2016 17:49:42(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

É  muito  pedido  eu  vou 
arrumando e apagando

WhatsApp 17/05/2016 17:50:00(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Por  isso te  dei  a  idéia do 
caderno

WhatsApp 17/05/2016 17:50:23(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Pq pode ter certeza que o 
paciente esquece tb

WhatsApp 17/05/2016 17:50:41(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

E seria interessante um dia 
antes  da  consulta  vc  ligar 
confirmando

WhatsApp 17/05/2016 17:51:19(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

E já avisa esses pacientes 
aí de neurologista pedeu a 
data da consulta só com 6 
meses para remarcar

WhatsApp 17/05/2016 17:52:06(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

E vai para a fila WhatsApp 17/05/2016 17:52:18(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Ok. Queria o telefone ou 
endereço  era  desse 
centro  clínico  pra  fazer 
por  escrito  a  resposta 
para os pacientes

WhatsApp 17/05/2016 17:54:33(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Te passo WhatsApp 17/05/2016 17:57:44(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Rua  Uberaba  esquina 
com  caraguata  Qd.115 
lt14 setor dos afonsos

WhatsApp 17/05/2016 18:08:57(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Obrigada  vou  organizar 
aqui  e  mandar  para  os 
pacientes

WhatsApp 17/05/2016 18:11:02(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

É  pra  remarcar  aquela  de 
ortopedia  de  ontem  que 
não veio?

WhatsApp 17/05/2016 18:14:13(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Vou  esperar  falar  com  a 
filha dela de novo . porque 
ela  é  alcoolatra  e  precisa 
deixar  ela  trancada  uns 
dias antes da consulta pra 
levar. Lá.  Te aviso ��

WhatsApp 17/05/2016 18:16:43(UTC+0)
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Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Já  pode  ir  fazendo  uma 
lista dos pedidos de clínico 
geral

WhatsApp 17/05/2016 18:17:05(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Ok pode deixar WhatsApp 17/05/2016 18:21:10(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Vc  sabe  qual  o  nome  da 
mãe  do  Antônio  Vieira  de 
souza ?

WhatsApp 31/05/2016 16:26:50(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Tela  da  valeria WhatsApp 31/05/2016 18:25:01(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

A katiane o protocolo dela 
da  consulta  de 
oftalmologista

WhatsApp 09/06/2016 21:07:10(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

WhatsApp 09/06/2016 21:07:50(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Anota  no  seu  caderno  aí 
depois

WhatsApp 09/06/2016 21:07:59(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Tem  que   orientar  para 
esses  pacientes  ai  de 
protocolo o seguinte

WhatsApp 09/06/2016 22:21:55(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Seu telefone é oi ? WhatsApp 09/06/2016 22:23:02(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Gostaria de falar com vc WhatsApp 09/06/2016 22:23:12(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Sim 85892360 WhatsApp 09/06/2016 22:43:16(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Vou te ligar WhatsApp 09/06/2016 22:43:52(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Ok WhatsApp 09/06/2016 22:44:00(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Esta  faltando  agendar 
algum consulta ?

WhatsApp 10/06/2016 17:41:19(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Estou  fora  assim  que 
estiver lá olho e te retorno

WhatsApp 10/06/2016 17:54:37(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Boa tarde WhatsApp 13/06/2016 18:29:57(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Aqueles  pedidos  de 
ginecologista  não  tem 
como

WhatsApp 13/06/2016 18:30:12(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Depois te explico WhatsApp 13/06/2016 18:30:18(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Sem problemas WhatsApp 13/06/2016 18:30:25(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Tem  algum  pedido  de 
ortopedista?

WhatsApp 13/06/2016 18:31:12(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Eu  apaguei  as 
mensagens ���

WhatsApp 13/06/2016 18:31:22(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Bom  dia  lisa  paciente 
para  ortopedia 
Claudiomar  Gouveia  da 
Silveira.  .....mae:Geralda 
Aparecida  da  Silveira 
.....end:Rua Taubaté qd k 
09  lt  20  CEP  74967-610 
bairro 
independencia....cartão 
sus207004052450000 
fone  :35374303  natural 

WhatsApp 13/06/2016 18:38:18(UTC+0)
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ituitaba MG

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Estou marcando WhatsApp 13/06/2016 18:40:17(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Quem é  esse ? WhatsApp 13/06/2016 18:41:54(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Vc o conhece ? WhatsApp 13/06/2016 18:42:16(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Agendado WhatsApp 13/06/2016 18:43:25(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

WhatsApp 13/06/2016 18:43:26(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

No  sistema  saiu  as  6  da 
manhã mas avisa ele que é 
as 7

WhatsApp 13/06/2016 18:44:53(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

E vizinho de uma amiga do 
Moura

WhatsApp 13/06/2016 18:50:53(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ele  já  é  paciente  ak  do 
ortopedista

WhatsApp 13/06/2016 18:56:40(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Era só ele vir marcar WhatsApp 13/06/2016 18:56:46(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Nome:Eliezer  Moura 
CunhaNúmero do protocolo 
:2016  19  8586Dn: 
11/11/64Endereço : Rua 42 
n 36 St Centro OesteFone: 
9365-9686 (Joana)

WhatsApp 14/06/2016 19:33:23(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ele  deu  entrada  por 
Goiânia ?

WhatsApp 14/06/2016 19:34:28(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Sim WhatsApp 14/06/2016 19:34:58(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Não tem jeito WhatsApp 14/06/2016 19:35:15(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Não temos acesso WhatsApp 14/06/2016 19:35:20(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Conseguiu ? WhatsApp 14/06/2016 19:56:56(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Conseguimos uma que vai 
tentar.  Depois  te  aviso  se 
der certo

WhatsApp 14/06/2016 19:57:46(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ok WhatsApp 14/06/2016 20:16:09(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Podia ver com a Adriana WhatsApp 14/06/2016 20:18:53(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ela  trabalha  na  regulação 
de Goiânia

WhatsApp 14/06/2016 20:19:10(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Ligamos  para  Adriana  ela 
tentará ajudar.

WhatsApp 15/06/2016 01:10:30(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Boa noite WhatsApp 22/06/2016 23:35:05(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Boa noite WhatsApp 22/06/2016 23:42:52(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Vamos  precisar  de  uma 
fisioterapeuta

WhatsApp 22/06/2016 23:49:20(UTC+0)
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Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Boa  tarde.  Paciente  para 
oftalmologista.  Você  quer 
que digite? Ou pode ser o 
print

WhatsApp 24/06/2016 15:34:57(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Esta ótimo assim WhatsApp 24/06/2016 15:40:05(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Naturalidade  mosamedes 
go

WhatsApp 24/06/2016 16:06:48(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Vou fazer agora de todos WhatsApp 24/06/2016 16:26:22(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Semana foi agitada demais 
ak

WhatsApp 24/06/2016 16:26:33(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Não tive tempo pra nós WhatsApp 24/06/2016 16:26:41(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Ok sem problemas WhatsApp 24/06/2016 16:26:56(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

WhatsApp 27/06/2016 18:31:29(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Preciso  de  2  telefone  do 
Carlos Bento ?,,

WhatsApp 27/06/2016 18:34:04(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

999712453 e 35829427 WhatsApp 27/06/2016 21:15:16(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Bom dia WhatsApp 01/07/2016 11:16:40(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

A paciente da consulta de 
ortopedia não veio

WhatsApp 01/07/2016 11:17:05(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 22/08/2016 14:33:29(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ok WhatsApp 22/08/2016 15:29:37(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Agorinha te mando o dia da 
consulta

WhatsApp 22/08/2016 15:29:50(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Dia  6  de  setembro  às  7 
horas da manhã dr Yanna

WhatsApp 22/08/2016 17:25:28(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

paciente  para 
pisicologia;débora  saraiva 
da cruz lima.mae: maria da 
conceição  da  cruz 
santana:data  de 
nascimento 
16.02.89:endereço rua L.13 
Q 08 Lt  21:papilon park:cpf 
029803111-62  número  do 
cartão  do  sus  e 
89800304547 4359

WhatsApp 24/08/2016 11:34:34(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

994096238 WhatsApp 24/08/2016 11:35:41(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

natividade ,tocatins WhatsApp 24/08/2016 11:51:19(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ok WhatsApp 24/08/2016 11:52:33(UTC+0)
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Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 24/08/2016 13:49:14(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 24/08/2016 13:49:39(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Tem como conseguir esses 
exames Lisa?

WhatsApp 24/08/2016 13:50:37(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

De quem é? WhatsApp 24/08/2016 20:45:51(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Tem cartão sus aparecida WhatsApp 24/08/2016 20:47:09(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Me manda  outra  foto  que 
vejo se consigo trocar

WhatsApp 24/08/2016 20:47:27(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Esta embasada WhatsApp 24/08/2016 20:47:32(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

E a foto do cartão sus tb WhatsApp 24/08/2016 20:47:55(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 24/08/2016 20:50:54(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

E os pedidos WhatsApp 24/08/2016 20:51:18(UTC+0)
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Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 24/08/2016 20:51:45(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Cyntia WhatsApp 25/08/2016 15:43:39(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

O Denisson do cais precisa 
falar  com  meu  pai   com 
urgência

WhatsApp 25/08/2016 15:44:15(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

06291537424 WhatsApp 25/08/2016 15:47:13(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Existe  a  possibilidade  de 
marcar  o  psicólogo  para 
quarta-feira?  Terça-feira  a 
pessoa trabalha

WhatsApp 25/08/2016 16:09:57(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Pode jogar pra frente então 
na próxima quarta-feira que 
tiver vaga

WhatsApp 25/08/2016 16:31:41(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Não tem jeito WhatsApp 25/08/2016 16:33:34(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Ok WhatsApp 25/08/2016 16:33:45(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Paciente fica escolhendo o 
dia

WhatsApp 25/08/2016 16:33:49(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Isso não existe WhatsApp 25/08/2016 16:33:57(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Vou falar  que se  quiser  é 
esse

WhatsApp 25/08/2016 16:34:02(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Manda  ela  ir  nesse  dia  e 
fazer a avaliação

WhatsApp 25/08/2016 16:34:21(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

E aí pede para a dra alterar 
o dia

WhatsApp 25/08/2016 16:34:32(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ela já está no sistema WhatsApp 25/08/2016 16:34:40(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Para terça feira WhatsApp 25/08/2016 16:34:45(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Ok ela vai WhatsApp 25/08/2016 16:38:10(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Tem  algum  pedido 
pendente

WhatsApp 25/08/2016 16:42:01(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Otorrino WhatsApp 25/08/2016 16:43:05(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Manda o nome ? WhatsApp 25/08/2016 16:43:18(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Nossa  estou  com  muita 
coisa pendente

WhatsApp 25/08/2016 16:44:43(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 29/08/2016 13:13:00(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ok WhatsApp 29/08/2016 13:13:34(UTC+0)
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Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

A tarde vou regular tudo WhatsApp 29/08/2016 13:13:43(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Cadê o nome da paciente 
de ginecologista

WhatsApp 29/08/2016 13:36:11(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Aguardando os dados WhatsApp 29/08/2016 13:37:34(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Dia 20 de setembro às 9 da 
manhã no marlene Teixeira 
dr Hudsi

WhatsApp 29/08/2016 13:38:35(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Hudson WhatsApp 29/08/2016 13:38:39(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Qdo  tiver  o  nome  da 
paciente me passa  ok

WhatsApp 29/08/2016 13:38:59(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Lisa  tem  como 
puxar esse exame? 
Família  imensa  no 
pontal sul

WhatsApp 29/08/2016 14:35:33(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Esses  exames  é 
complicado

WhatsApp 29/08/2016 14:37:39(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Deu  entrada  que 
dia ?

WhatsApp 29/08/2016 14:38:36(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Hoje WhatsApp 29/08/2016 14:39:14(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Povo  quer  fazer 
chekap

WhatsApp 29/08/2016 14:40:43(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Tudo esse mês ���
�

WhatsApp 29/08/2016 14:40:51(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Esse  caso  é 
especial  ...vou 
tentar de todo lado. 
...é  indicação  de 
um 
assessor....pensa 
num povo  pobre  e 
bao de voto esse é 
o mês ☺

WhatsApp 29/08/2016 14:41:38(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

91011685 WhatsApp 29/08/2016 17:11:10(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 30/08/2016 11:59:01(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ok WhatsApp 30/08/2016 12:29:04(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Irá segunda-feira dia 05.09 WhatsApp 30/08/2016 12:41:26(UTC+0)
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Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Irá segunda-feira dia 05.09 WhatsApp 30/08/2016 12:41:54(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ok WhatsApp 30/08/2016 12:42:17(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Tem  como  ajudar  nesse 
exame

WhatsApp 30/08/2016 19:20:16(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Posso  ver  mas  esse  não 
está saindo

WhatsApp 30/08/2016 19:20:48(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Não tem prestador WhatsApp 30/08/2016 19:39:14(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ok WhatsApp 30/08/2016 19:39:17(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Mas  mês  que  vem  tem 
prestador

WhatsApp 30/08/2016 19:39:43(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Lisa  encaminha  um 
áudio,  recebido  de  uma 
terceira  funcionária  da 
saúde,  que  pede  a  Lisa, 
INDEPENDENTEMENTE 
de  ela  ser  filha  do 
MOURA,  que  ela  instrua 
os  pacientes  encaixados 
IRREGULARMENTE,  a 
para de se apresentar no 
posto  como  sendo 
indicação  do  vereador 
MOURA.

WhatsApp 02/09/2016 00:15:44(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Tem  como  marcar  retorno 
para geriatra?

WhatsApp 02/09/2016 10:54:14(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Tem WhatsApp 02/09/2016 10:55:59(UTC+0)
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Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Dia 20 de setembro WhatsApp 02/09/2016 11:00:44(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

As 7 da manhã dr WhatsApp 02/09/2016 11:00:52(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Yanna WhatsApp 02/09/2016 11:16:08(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 03/09/2016 14:21:19(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ok WhatsApp 03/09/2016 14:22:44(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Segunda  feira  te  passo  o 
dia

WhatsApp 03/09/2016 14:22:58(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

O  elizeth  consulta 
otorrinolaringologista 
chegou lá no centro clínico 
e  não  tinha  consulta 
marcada

WhatsApp 03/09/2016 15:20:12(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

E ela foi embora WhatsApp 03/09/2016 15:33:39(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Falei  que  tinha  que  ter 
ligado

WhatsApp 03/09/2016 15:33:53(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Tem que procurar a pessoa 
certa

WhatsApp 03/09/2016 15:33:54(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Estava no sistema WhatsApp 03/09/2016 15:34:51(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Depois  marcamos  e  eu 
levo  ela.  ..é  porque  é 
pessoa simples  nem  sabe 
conversar

WhatsApp 03/09/2016 15:34:53(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ela deu no beira WhatsApp 03/09/2016 15:34:59(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Bobeira WhatsApp 03/09/2016 15:35:02(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Olha aí WhatsApp 03/09/2016 15:35:04(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Agendado WhatsApp 03/09/2016 15:35:10(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Nem era encaixe WhatsApp 03/09/2016 15:35:20(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Esse agendamento é para 
23.09

WhatsApp 03/09/2016 15:41:19(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 03/09/2016 17:41:05(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

O dela era 02.09 WhatsApp 03/09/2016 17:41:15(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ela foi na recepção e foi 
embora ?

WhatsApp 03/09/2016 17:41:57(UTC+0)

_________________________________________________________________________
Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás

Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120
Fone (62) 3245-5406 - Fax (62) 3243-5238   Homepage: www.prgo.mpf.gov.br

23

http://www.prgo.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Não procurou a direção WhatsApp 03/09/2016 17:42:05(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Foi  olharam  no  sistema 
não tinha nada  e  ela  foi 
embora

WhatsApp 03/09/2016 17:42:30(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Mas era encaixe WhatsApp 03/09/2016 17:42:43(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Por  isso  que  tem  que 
procurar a pessoa que eu 
mando o nome

WhatsApp 03/09/2016 17:43:03(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

A Denise ou a leonora WhatsApp 03/09/2016 17:43:20(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Da direção WhatsApp 03/09/2016 17:43:27(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

No  sistema  não  tem 
mesmo

WhatsApp 03/09/2016 17:43:35(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Segunda feira eu remarco WhatsApp 03/09/2016 17:44:31(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 06/09/2016 17:44:18(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Tem como ajudar nessa? WhatsApp 06/09/2016 17:44:32(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Não tem prestador WhatsApp 06/09/2016 18:58:53(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Só me que vem WhatsApp 06/09/2016 18:59:02(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Esse e ortopedista . Ira dia 
12.09 as 7 30

WhatsApp 08/09/2016 12:26:05(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Qual o nome ? WhatsApp 08/09/2016 12:26:29(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 08/09/2016 12:30:58(UTC+0)
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Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Áudio:  Lisa  encaminha 
uma  mensagem  de  voz, 
recebida  de  uma  terceira 
mulher  não-identificada, 
dizendo que seria melhor 
deixar  esse  André  Luiz 
para segunda-feira dia 19, 
pois  já  teriam  TRÊS 
pacientes  para  ser 
encaixados,  a  Rebeca,  a 
Claudina e ele.

WhatsApp 08/09/2016 12:42:03(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Deixa ele para dia 19 WhatsApp 08/09/2016 12:42:11(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Ok WhatsApp 08/09/2016 12:42:18(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Mesmo horário WhatsApp 08/09/2016 12:42:19(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

7:30 WhatsApp 08/09/2016 12:42:24(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Procura a Maria dos reis no 
amag

WhatsApp 08/09/2016 12:42:36(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

A otorrino foi remarcada WhatsApp 08/09/2016 12:43:24(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Aquela que perdeu WhatsApp 08/09/2016 12:43:37(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 12/09/2016 13:58:18(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Tem  como  cadastrar  esse 
nefrologista?

WhatsApp 12/09/2016 13:58:37(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Selma  esse  cartao  e 
de  goiania  mas  a 
familia  dessa selma e 
imensa no Garavelo.

WhatsApp 12/09/2016 15:54:43(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Nao saiu essa vaga! WhatsApp 16/09/2016 11:00:30(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 19/09/2016 20:32:02(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 19/09/2016 20:32:16(UTC+0)
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Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

WhatsApp 20/09/2016 11:55:10(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 22/09/2016 15:06:08(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Paciente  de  ortopedia  de 
amanha

WhatsApp 22/09/2016 15:06:25(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 22/09/2016 17:59:34(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 22/09/2016 18:00:15(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Aquela  consulta  de 
emergencia  foi  hj  e  nao 
deu certo! Falaram q nao 
estava  no  sistema�tem 
como  jogar  pra  segunda 
e eu a levo?

WhatsApp 23/09/2016 15:52:06(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 26/09/2016 12:49:43(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

WhatsApp 26/09/2016 12:49:52(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Pedido claudina WhatsApp 28/09/2016 11:32:22(UTC+0)
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Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Tem  como  encaixar  pra 
sexta essa paciente

WhatsApp 28/09/2016 11:33:04(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Boa  tarde  Lisa  essa 
fabiana foi la a carol nao 
estava  segundo  a 
atendente e nao consigou 
atendimento!  Ta irada ela 
e  sao  12  votos  na  casa 
dela  affff sera  q  pra 
amanha consegue por ela 
e eu vou com ela

WhatsApp 29/09/2016 15:36:41(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Lisa  encaminha  um 
áudio  em  que  uma 
terceira mulher não-
identificada  explica 
a  Lisa  ela  ter 
desmarcado  outra 
paciente  para 
encaixar  a  tal 
Fabiana,  acima 
indicada.

WhatsApp 29/09/2016 15:43:10(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Cinthia  encaminha  um 
áudio  de  Fabiana,  onde 
ela explica ter procurado 
a Carol, mas, por não ter 
encontrado,  acabou 
saindo sem atendimento.

WhatsApp 29/09/2016 19:05:55(UTC+0)
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Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Cinthia  encaminha  outro 
áudio de Fabiana,  dizendo 
que  seu  encaixe  não  deu 
certo, pois a atendente não 
localizou a pessoa que ela 
deveria encontrar.

WhatsApp 10/10/2016 19:06:39(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

De novo essa WhatsApp 10/10/2016 19:06:48(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Vamos agendar no sistema WhatsApp 10/10/2016 19:12:01(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

WhatsApp 10/10/2016 19:38:32(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Oftalmologista
Carlos  Eduardo  Alves 
Duarte
Tathiane Gonçalves Duarte
20/11/2006
Brasileiro/ Goiânia
Rua  jose  adivincula  da 
Cunha qd 140 lt 1/24 st dos 
Afonsos,  AP  203  3c  cond 
amarelo CEP 74.915.330
Aparecida de Gyn 
Fone: 992584536

WhatsApp 11/10/2016 12:47:41(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

WhatsApp 11/10/2016 17:42:44(UTC+0)

Com efeito, não convencem os argumentos da defesa de que 

o  recorrente  sempre  teve  esse  costume  de  ajudar  com  o  agendamento  de 

consultas.  Pois,  as  conversas  revelam  que,  muito  embora  antes  do  período 

eleitoral  tenha  havido  solicitação  de  encaixes,  após  o  dia  22/08/16  as 

comunicações entre as duas se profissionalizaram (com a implementação da 

ficha de solicitação), além de terem se intensificado consideravelmente.
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Destaque-se, também, a menção direta da necessidade de 

maior atenção com as famílias que tivessem o maior número de eleitores no 

município de Aparecida de Goiânia.

As provas nos autos não deixam dúvidas de que CINTHIA e 

ELISÂNGELA trocaram  diversas  mensagens  com  o  fim  de  angariar  o  maior 

número  de  votos,  oferecendo  em  troca  uma  burla  ao  sistema  de  fila  para 

atendimentos na rede municipal de saúde.

E  a  clandestinidade  salta  aos  olhos. Os  eleitores  eram 

encaixados, às vezes via sistema oficial (mediante acesso com senha) em outras 

diretamente com a direção, conforme relata este trecho significante da conversa 

entre CINTHIA e ELISÂNGELA:

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

O dela era 02.09 WhatsApp 03/09/2016 17:41:15(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Ela foi na recepção e foi 
embora ?

WhatsApp 03/09/2016 17:41:57(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Não procurou a direção WhatsApp 03/09/2016 17:42:05(UTC+0)

Lisa  Moura 
(62)8572-8040

Foi  olharam  no  sistema 
não  tinha  nada  e  ela  foi 
embora

WhatsApp 03/09/2016 17:42:30(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Mas era encaixe WhatsApp 03/09/2016 17:42:43(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Por  isso  que  tem  que 
procurar a pessoa que eu 
mando o nome

WhatsApp 03/09/2016 17:43:03(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

A Denise ou a leonora WhatsApp 03/09/2016 17:43:20(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Da direção WhatsApp 03/09/2016 17:43:27(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

No  sistema  não  tem 
mesmo

WhatsApp 03/09/2016 17:43:35(UTC+0)

Cinthia  Lima 
(62)8589-2360

Segunda feira eu remarco WhatsApp 03/09/2016 17:44:31(UTC+0)

Conforme relatório da Polícia Federal o esquema contava com 

uma certa organização, sendo que os eleitores preenchiam os formulários de 

atendimento  –  que  eram  entregues  por  CINTHIA no  comitê  eleitoral  –  e 

enviavam para o número 99380-7557, que pertencia ao Vereador HELVECINO 

MOURA, ora recorrente. É de se indagar, por qual razão ele deveria ser enviado 
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para o Vereador? E diga-se mais, o fato de tais formulários chegarem tanto às 

pessoas de CINTHIA, quanto de ANA PAULA, ELISÂNGELA e MICHELE, revelam 

que todos eles estavam agindo com unidade de desígnios e vontade.

Às  fls.  126/130  temos  algumas  amostras  do  referido 

formulário.

Não  obstante,  as  vezes  CINTHIA  enviava  os  dados  de 

eleitores diretamente por mensagem de texto, conforme conversa transcrita entre 

ela  e  ELISÂNGELA,  sendo  que  esta  ou  outras  pessoas  de  dentro  da  AMAG 

realizavam os agendamentos, conforme informa as fls. 130/134.

Em  outra  conversa,  CINTHIA  conversa  com  um  contato 

denominado “Su Depil Claro”, em que ficou demonstrado que a recorrente, após 

informar o modo como necessitava dos dados dos eleitores para conseguir 

as consultas, organizou uma ida do próprio recorrente ao estabelecimento 

para manifestar o apoio. Veja o que dispôs o relatório policial:

(Após detalhar a conversa entre CINTHIA e “Su Depil Claro”)

Nessa conversa, pode-se analisar o modus operandi de CINTHIA, para 

convencer o eleitor e trocar atendimento médico por votos, passo-a-

passo.

Ela envia a lista de especialidades médicas, envio o formulário, pede 

presença  na  reunião,  pede  que  ajude  a  angariar  votos,  cobra  a 

presença, reforça a propaganda e lembra da consulta que o candidato 

conseguiu para a eleitora. (fl. 136)

O referido relatório ainda mostra que, além das informações 

requisitadas por CINTHIA, ainda eram recolhidos outros documentos dos eleitores, 

como cópias do RG, de comprovantes de endereço, e do próprio título de eleitor, 

(v.  fl.  137/141).  Todos esses dados foram obtidos da análise do celular da 

recorrente CINTHIA LIMA.
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E os elementos probatórios vão muito além destes colhidos na 

análise do celular da recorrente CINTHIA LIMA 

No  celular  de  propriedade  de  ANA  PAULA  –  também 

apreendido,  foi  possível  confirmar  sua  participação no esquema,  conforme 

diversos registros de conversas de whatsapp com a solicitação de agendamento 

da  consulta.  Em um diálogo contundente  com SIDILENE,  ANA PAULA mostra 

como as duas agiam:

Ana Paula   (62)8413-5028 e Sidilene (62)8485-0302

DE PARA CONTEÚDO VIA DATA E HORA DO EVENTO

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Olá  anã  Paula  estou  até 
sem graça de fala com vc e 
por  que  pedi  uma 
adiantamento  2  meses 
atraz  para  o  moura  700 
reais  aí  esse  mês  inicia 
acordo que fizemos mas aí 
aconteceu que cai no golpe 
pede para Cinthia te contar 
aí eu só queria que vc me 
ajudasse  falando  para 
moura  deixar  para 
descontar  no  setembro 
pois  esse  mês  com  esse 
golpe  não  vou  conseguir 
para  escola  nem  detista 
não  quero  que  ele  me  de 
somente  deixe  para 
descontar em setembro me 
ajuda falei com ele na feira 
mas  ele  disse  que  ira 
descontar  acho  que  tem 
mesmo  mas  desconta  em 
setembro

WhatsApp 04/07/2016 14:43:00(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Descontar o q? WhatsApp 04/07/2016 14:48:32(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Não entendi WhatsApp 04/07/2016 14:48:37(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Não estou sabendo WhatsApp 04/07/2016 14:48:43(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio: “É porque eu fechei 
quatro  meses  um  acordo 
com o Moura, por conta do 
trabalho que eu tô fazendo, 
vou  fazer  as  visitas,  as 
reuniões  agendadas,  e 
ficou esse valor comigo, de 
1.400...”

WhatsApp 04/07/2016 14:49:31(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Entendi WhatsApp 04/07/2016 15:08:30(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Vejo com ele WhatsApp 04/07/2016 15:08:38(UTC-3)

Sidilene Ana  Paula Muito  obrigado  ,desculpa WhatsApp 04/07/2016 15:14:02(UTC-3)
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(62)8485-0302 (062)8413-5028 qualquer coisa anapaula

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Boa noite WhatsApp 16/07/2016 22:37:06(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

O  Moura  está  querendo 
saber se pode passar aí e 
te  pegar  para  fazer 
algumas  visitas  por  volta 
das 9h?

WhatsApp 16/07/2016 22:38:01(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Oi anã Paula boa noite WhatsApp 16/07/2016 23:14:49(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Estou em rio verde WhatsApp 16/07/2016 23:15:03(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Mas  segunda  já  estou  no 
batente

WhatsApp 16/07/2016 23:16:05(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ok WhatsApp 16/07/2016 23:23:14(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Aviso ele WhatsApp 16/07/2016 23:23:22(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Abraço WhatsApp 16/07/2016 23:23:27(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio:  “...me  passa  os 
dados,  que  vou  ver  com 
uma  colega  que  tá  de 
plantão  lá,  o  que  é  que 
pode fazer, ver o que é que 
está  acontecendo,  porque 
que não saiu esse parecer, 
pra dar uma ajudada...”

WhatsApp 18/07/2016 18:56:16(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Só tenho o nome dele WhatsApp 18/07/2016 19:15:50(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

E o telefone WhatsApp 18/07/2016 19:16:01(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Áudio:  “Eu  liguei  pra 
Cinthia  porque  eu 
precisava falar com você e 
não tava conseguindo, por 
isso que eu liguei pra ela... 
Mas você que era a pessoa 
chave, na verdade”

WhatsApp 18/07/2016 19:16:08(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Júlio Francisco de Carvalho 
Jesus

WhatsApp 18/07/2016 19:18:21(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

99463-0436 WhatsApp 18/07/2016 19:18:46(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

99930-4550 WhatsApp 18/07/2016 19:19:31(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Ok anã Paula WhatsApp 18/07/2016 19:23:36(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

WhatsApp 01/08/2016 14:20:20(UTC-3)
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Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

WhatsApp 01/08/2016 14:20:20(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Ok anã Paula vou ver com 
a Sandra!

WhatsApp 01/08/2016 14:21:30(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

WhatsApp 01/08/2016 14:33:23(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Anã  Paula  esse  protocolo 
já  e  para  hc  ou  está  no 
sistema  pra  aonde  sair 
vaga?

WhatsApp 01/08/2016 15:27:27(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Vou ver WhatsApp 01/08/2016 15:29:27(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Áudio:  “É  pra  onde  sair 
vaga... porque como eu fiz 
e  o  encaminhamento  foi 
pra secretaria de saúde, ta 
la  na  secretaria  de  saúde 
de goiania... ai onde sair a 
vaga  é  onde  eles  pegam, 
pq tem o HC, o HGG e a 
Santa  Casa  que  fazem 
cirurgia  plástica...  Eu  até 
conversei  com  a  mulher... 
Mas  é  pro  Hostpital  que 
sair, o negócio é liberar na 
secretaria de saúde...”

WhatsApp 01/08/2016 15:54:02(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Ata anã Paula vou passa 
para  uma.  Amiga  do 
Samu de Goiânia para ver 
se ela pode ajudar !

WhatsApp 01/08/2016 15:58:10(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Tá bom WhatsApp 01/08/2016 16:02:13(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Obrigada WhatsApp 01/08/2016 16:02:18(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Anã Paula se alguém ligar 
pede  pra  ela  falar  que  e 

WhatsApp 01/08/2016 16:04:27(UTC-3)
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minha prima !

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ok WhatsApp 01/08/2016 16:05:46(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio: “Ana Paula, pedi pra 
dois  amigos  meus  do 
Samu,  porque  se  não  der 
certo com um, já  dá certo 
com o outro...  Amanhã eu 
falo  com  o  Marcelo  na 
regulação,  ver que pé que 
tá,  se  tem  como dar  uma 
agilizada, ele disse que vai 
fazer o possível pra ajudar”

WhatsApp 01/08/2016 20:11:28(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Tá bom WhatsApp 01/08/2016 22:20:07(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Muito obrigada WhatsApp 01/08/2016 22:20:12(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

WhatsApp 09/08/2016 07:27:49(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Bom dia WhatsApp 09/08/2016 07:27:55(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Me ajuda nesse ai WhatsApp 09/08/2016 07:28:02(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ja deu entrada no Araújo WhatsApp 09/08/2016 07:28:13(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

WhatsApp 09/08/2016 07:28:46(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

WhatsApp 09/08/2016 07:28:46(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Deram  um  pedido  de 
ressonância  tb  so  q  não 
colocaram código de nada 
no pedido

WhatsApp 09/08/2016 07:39:36(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

99971-8608 WhatsApp 09/08/2016 08:07:52(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

99616-4179 WhatsApp 09/08/2016 08:08:05(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Os contatos WhatsApp 09/08/2016 08:08:12(UTC-3)

Sidilene Ana  Paula Anã  Paula  vou  arrumar  o WhatsApp 09/08/2016 08:24:18(UTC-3)
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(62)8485-0302 (062)8413-5028 código !

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

To correndo atraz WhatsApp 09/08/2016 08:24:26(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ok WhatsApp 09/08/2016 08:27:23(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

WhatsApp 09/08/2016 08:28:52(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

� WhatsApp 09/08/2016 08:29:00(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Anã  Paula  o  código  e 
0207030022

WhatsApp 09/08/2016 08:32:12(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Bom demais WhatsApp 09/08/2016 08:32:30(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Precisando estou aqui! WhatsApp 09/08/2016 08:33:13(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Muito obrigada WhatsApp 09/08/2016 08:33:36(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

WhatsApp 16/08/2016 06:32:02(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Bom dia WhatsApp 16/08/2016 06:32:09(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Lembra  do  código  desse 
exame?

WhatsApp 16/08/2016 06:32:21(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Aquela do Araújo jorge WhatsApp 16/08/2016 06:32:45(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Vc  tem alguma novidade? WhatsApp 16/08/2016 06:33:01(UTC-3)
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Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio: “Ana Paula, aqui tá 
o código daquele exame a 
data  pra  pessoa  ir  no 
centro  clínico,  onde  o 
exame tá mercado, já...  Aí 
depois de fazer o exame e 
pegar o resultado é que a 
gente  pode  tentar  um 
encaixe com o médico, pra 
conseguir  ver  o  exame 
desse paciente...”

WhatsApp 16/08/2016 16:16:59(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio:  “É  pra  comparacer 
dia 19 lá no centro clínico, 
que  o  exame  vai  estar 
marcado, já...”

WhatsApp 16/08/2016 16:17:14(UTC-3)

**Ana Paula envia uma imagem para Sidilene, contendo um protocolo de exame da secretaria de saúde
Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Tem  como  vc  cnseguie 
esse exame ?

WhatsApp 31/08/2016 07:57:06(UTC-3)

**Ana Paula envia uma imagem para Sidilene, contendo um RG e um cartão do SUS
Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio:  “Ela  já  colocou  no 
sistema  esse  exame,  Ana 
Paula?”

WhatsApp 31/08/2016 10:28:17(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Vou ver WhatsApp 31/08/2016 10:29:05(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Vou te passar o zap dela WhatsApp 31/08/2016 10:29:17(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Vc tenta resolver pra mim? WhatsApp 31/08/2016 10:29:32(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio:  “Tento  sim,  Ana 
Paula.  Pode  me  passar 
que eu vou conversar com 
ela”

WhatsApp 31/08/2016 10:29:48(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Anã  Paula  marquei  a 
consulta para Angela lá no 
encore  para  a  realização 
do cateterismo

WhatsApp 31/08/2016 12:42:23(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Para amanhã as 8e 30 WhatsApp 31/08/2016 12:42:40(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Já avisei a Angela ! WhatsApp 31/08/2016 12:43:03(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

E  bom  demais  ter 
amizade !

WhatsApp 31/08/2016 12:50:52(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Nossa WhatsApp 31/08/2016 14:35:37(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Muita obrigada WhatsApp 31/08/2016 14:35:48(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Ok  anã  Paula  qualquer 
coisa estou aqui!

WhatsApp 31/08/2016 14:45:52(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Oi anã Paula td bem? WhatsApp 13/09/2016 11:21:53(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

To joia e vc? WhatsApp 13/09/2016 11:23:09(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

O moura pediu para que eu 
desce um assistência para 
um  paciente  que  estava 
internado  no  Huapa  o 
nome dele e Fernando ele 
recebeu alta

WhatsApp 13/09/2016 11:23:15(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Eh WhatsApp 13/09/2016 11:23:28(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Jóia  anã  Paula  graças  a 
deus

WhatsApp 13/09/2016 11:23:30(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

E sinal q melhorou WhatsApp 13/09/2016 11:23:44(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Um jovem de 28 mas ficou 
acamado

WhatsApp 13/09/2016 11:24:04(UTC-3)

Sidilene Ana  Paula Aí a família que agradecer WhatsApp 13/09/2016 11:24:26(UTC-3)
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(62)8485-0302 (062)8413-5028 ele pessoalmente

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Bom demais WhatsApp 13/09/2016 11:24:43(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Se  tiver  um  horário 
disponível só me da um toc 
para irmos lá !

WhatsApp 13/09/2016 11:25:07(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio:  “Mas  a  tia  dele 
pediu  pra  gente  nem  falar 
de política assim na frente 
dele, porque ele está muito 
debilitado  pelos 
medicamentos,  está  de 
fazer dó”

WhatsApp 13/09/2016 11:25:37(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Áudio:  “Sidilene,  nessa 
caso é bom você que é da 
área ir, e você não fala pra 
ele,  mas  PEDE  pro 
parentes  dele,  porque  o 
Moura é meio sem noção, 
tem hora”

WhatsApp 13/09/2016 11:26:40(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Áudio: “Você, quando você 
for,  você LEVA MATERIAL 
E  PEDE...  Acho  melhor 
você ir, nesse caso”

WhatsApp 13/09/2016 11:27:18(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio: “Então eu vou fazer 
essa  visita  sozinha,  lá... 
Porque a pedido do Moura 
eu  acompanhei  lá  dois 
meses,  e  ele  já  tem  uma 
certa  liberdade  comigo. 
Beijo”

WhatsApp 13/09/2016 11:28:04(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Isso mesmo WhatsApp 13/09/2016 11:29:29(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Fc com deus senti falta de 
vc fui no comitê e não te vi

WhatsApp 13/09/2016 11:30:24(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Eu vim aqui fazer o almoço WhatsApp 13/09/2016 11:43:06(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Estava lá mais cedo WhatsApp 13/09/2016 11:43:13(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Correria né anã Paula mas 
já estamos na reta final!

WhatsApp 13/09/2016 11:57:23(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Graças a Deus WhatsApp 13/09/2016 12:03:01(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

WhatsApp 15/09/2016 09:45:20(UTC-3)
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Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Áudio: “Bom dia...  dá uma 
olhada com carinho nesse 
encaminhamento  ai  pra 
mim... é parente da filha do 
Moura,  da  Fernanda... 
Tanta  agilizar  isso  aí  pra 
gente... O PESSOAL VOTA 
AQUI sabe...”

WhatsApp 15/09/2016 09:45:32(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Áudio: “Quando você puder 
me ligar,  me dá um toque 
aqui, eu te rotorno, alias...”

WhatsApp 15/09/2016 09:45:47(UTC-3)

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio:  “Eu  já  falei  com  o 
Cleyton lá,  até pro Moura, 
mesmo...  Ela  vai  fazer 
cirurgia  plástica,  mesmo? 
Como é que é, Ana Paula?”

WhatsApp 15/09/2016 13:15:01(UTC-3)

E aqui,  uma especial atenção para o trecho da conversa 

em que aparece a informação clara e direta de que os encaixes eram só para 

as pessoas que votavam, com a informação de que era pra dar “uma olhada com 

carinho nesse encaminhamento  ai  pra mim...  é  parente da filha do Moura,  da  

Fernanda. Tenta agilizar isso aí pra gente.   O PESSOAL VOTA AQUI SABE”.

Isso,  sem  mencionar  o  nítido  propósito  eleitoral dos 

referidos encaixes, que depois  eram cobrados dos agraciados, tanto  que a 

própria SIDILENE falou para ANA PAULA (esposa de HELVECINO) dizer para o 

vereador  não  falar  de  política  na  frente  de  um  paciente  em  específico.  Pela 

importância da conversa, confira-se em destaque:

Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio:  “Mas  a  tia  dele 
pediu  pra  gente  nem  falar 
de política assim na frente 
dele, porque ele está muito 
debilitado  pelos 
medicamentos,  está  de 
fazer dó”

WhatsApp 13/09/2016 11:25:37(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Áudio:  “Sidilene,  nessa 
caso é bom você que é da 
área ir, e você não fala pra 
ele,  mas  PEDE  pro 
parentes  dele,  porque  o 
Moura é meio sem noção, 
tem hora”

WhatsApp 13/09/2016 11:26:40(UTC-3)

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Sidilene 
(62)8485-0302 

Áudio: “Você, quando você 
for,  você LEVA MATERIAL 
E  PEDE...  Acho  melhor 
você ir, nesse caso”

WhatsApp 13/09/2016 11:27:18(UTC-3)
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Sidilene 
(62)8485-0302 

Ana  Paula 
(062)8413-5028

Áudio: “Então eu vou fazer 
essa  visita  sozinha,  lá... 
Porque a pedido do Moura 
eu  acompanhei  lá  dois 
meses,  e  ele  já  tem  uma 
certa  liberdade  comigo. 
Beijo”

WhatsApp 13/09/2016 11:28:04(UTC-3)

Não  há  qualquer  dúvidas  da  participação  de  SIDILENE  no 

esquema desmantelado, tendo inclusive recebido valores do recorrente durante a 

campanha em troca de serviços prestados.

Da análise do aparelho apreendido, ainda pode-se constatar 

a participação efetiva de MICHELLE, conforme demonstram as conversas tidas 

com ANA PAULA, via whatsapp:

Ana Paula   (62)8413-5028 e Michelle (62)9226-0508
DE PARA CONTEÚDO VIA DATA E HORA DO EVENTO

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Bom dia WhatsApp 06/09/2016 08:19:20(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Michelle 
(62)9226-0508

Bom dia WhatsApp 06/09/2016 08:19:28(UTC-3)

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Qualquer dúvida me liga WhatsApp 06/09/2016 08:19:30(UTC-3)

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Sobre  as  pessoas  do 
mansões Paraíso

WhatsApp 06/09/2016 08:20:18(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Michelle 
(62)9226-0508

Ok WhatsApp 06/09/2016 09:38:04(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Michelle 
(62)9226-0508

Áudio:  “Michelle,  eu 
precisava falar com você 
a respeito dos fiscais dos 
cadastros...  Aliás,  la  do 
CRA, do AMAG, é melhor 
deixar a Elisângela fazer, 
aí  você  faz  fora,  pra 
dividir”

WhatsApp 14/09/2016 11:45:52(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Michelle 
(62)9226-0508

Áudio:  “Precisava 
conversar  com  você  pra 
te  dar  algumas 
orientações, melhor”

WhatsApp 14/09/2016 11:46:28(UTC-3)

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Ta bom WhatsApp 14/09/2016 11:49:49(UTC-3)

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Até meus pacientes WhatsApp 14/09/2016 11:50:04(UTC-3)

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Amanhã vou ai cedinho WhatsApp 14/09/2016 11:50:27(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Michelle 
(62)9226-0508

Áudio:  “...você  não  vai 
sair  cadastrando  todo 
mundo assim, não... É só 
aquela  pessoa  que  você 
vê  que  não  vai  votar, 
aquela  pessoa  que  já  é 
voto  garantido,  a  gente 
não faz isso, não”

WhatsApp 14/09/2016 11:50:42(UTC-3)
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Ana  Paula 
(62)8413-5028

Michelle 
(62)9226-0508

Áudio:  “Paciente  seu,  eles 
vão votar porque gostou do 
seu  trabalho,  tudo...  Não 
precisa  cadastrar.  É  só 
aquela pessoa que você vê 
que não vai votar”

WhatsApp 14/09/2016 11:51:02(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Michelle 
(62)9226-0508

Áudio:  “A  gente  tem  que 
ser  bem  cuidadoso,  bem 
atentos com o que a gente 
fala  pras  pessoas,  senão 
elas  distorcem,  e  acaba 
chegando  no  comitê,  e 
espalhando isso pra fora, e 
aí dá problema.”

WhatsApp 14/09/2016 11:51:19(UTC-3)

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Sim WhatsApp 14/09/2016 11:52:10(UTC-3)

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Eu sei WhatsApp 14/09/2016 11:52:25(UTC-3)

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

São os estão em dúvidas WhatsApp 14/09/2016 11:53:48(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Michelle 
(62)9226-0508

Te  aguardo  aqui  amanhã 
cedo

WhatsApp 14/09/2016 12:01:28(UTC-3)

Michelle 
(62)9226-0508

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Ok WhatsApp 14/09/2016 12:01:52(UTC-3)

Chama  atenção  o  diálogo  em  que  ANA PAULA adverte 

MICHELLE que não coloque na fila aquela pessoa que eles já tinham o voto 

garantido, somente as que ainda estão indecisas. Confira-se, em destaque:

“...você não vai sair cadastrando todo mundo assim, não. É só aquela 

pessoa que você vê que não vai votar,  aquela pessoa que já é voto 

garantido, a gente não faz isso não.

Paciente seu, eles vão votar porque gosto do seu trabalho, tudo. 

Não precisa cadastrara. É só aquela pessoa que você vê que não 

vai votar.

A gente  tem que ser  bem cuidados,  bem atentos com o que a 

gente fala pras pessoas, senão elas distorcem, e acaba chegando 

no comitê, e espalhando isso pra fora, e aí dá problema.” (fl. 157)

Ao  que  tudo  indica,  MICHELLE  não  estava  totalmente  em 

sintonia com o esquema armado, motivo pelo qual  ANA PAULA e ELISÂNGELA 

combinaram de conversar com ela, para informá-la que tipo de eleitores seriam 

beneficiados pelo esquema. Confira-se:

Ana Paula (62)8413-5028 x Elisângela “Lisa” Moura (62)8572-8040
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DE PARA CONTEÚDO VIA DATA E HORA DO EVENTO

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Lisa  (62)8572-
8040

A Michele me disse q  esta 
cadastrando  os  pacientes 
dela

WhatsApp 14/09/2016 11:58:40(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Lisa  (62)8572-
8040

Vai ser vc ou ela? WhatsApp 14/09/2016 11:59:18(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Lisa  (62)8572-
8040

Pedi  pra  ela  vir  aqui 
amanhã cedo

WhatsApp 14/09/2016 11:59:35(UTC-3)

Lisa  (62)8572-
8040

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Pedi  para  ela  vir  amanhã 
cedo

WhatsApp 14/09/2016 11:59:55(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Lisa  (62)8572-
8040

Pq  geralmente  pega 
vínculo  com  eles  e  as 
vezes bem precisa

WhatsApp 14/09/2016 12:00:19(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Lisa  (62)8572-
8040

Nem* WhatsApp 14/09/2016 12:00:31(UTC-3)

Lisa  (62)8572-
8040

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Vamos  conversar  amanhã 
cedo  pessoalmente  com 
ela

WhatsApp 14/09/2016 12:00:48(UTC-3)

Ana  Paula 
(62)8413-5028

Lisa  (62)8572-
8040

Ok WhatsApp 14/09/2016 12:00:52(UTC-3)

Não bastasse o elo familiar que une HELVECINO, ANA PAULA 

e  ELISÂNGELA,  vemos  que ambas  estavam  totalmente  imersas  na 

estratagema  montada  para  angariar  os  votos  da  população  carente  que 

necessita de antedimento pelo Sistema Único de Saúde.

Em  juízo,  o  depoimento  testemunhal  de  FÁBIO  POLETTO 

HEBLING, agente da Polícia Federal que participou da investigação criminal dos 

fatos em questão, corroborou as demais provas produzidas, verbis:

“(…)  que  verificou  pelas  mensagens  levantadas  que havia 

interferência nos agendamentos de consultas pelas pessoas que 

trabalhavam na campanha de Moura com o sistema de marcação 

de exames médicos; que com base no levantamento das mensagens 

tem se a impressão que Sidilene e Lisa trabalhavam na rede pública 

e alteram na rede pública a marcação dos exames a pedido de Ana 

Paula e Sidilene; que na troca de mensagens era exibida a imagem do 

próprio sistema comprovando a marcação da consulta; que sabe Lisa 

Moura é filha do também representado Helvecino Moura que relata 

que verificou mensagem onde uma das funcionárias do hospital 

pedia a Lisa que agisse com mais cuidado para que não chamasse 

a  atenção  com  relação  ao  que  estava  acontecendo,  ou  seja,  a 

_________________________________________________________________________
Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás

Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120
Fone (62) 3245-5406 - Fax (62) 3243-5238   Homepage: www.prgo.mpf.gov.br

41

http://www.prgo.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

remarcação  de  exames a  pedido  do  então  candidato  Helvecino 

Moura” (fl. 531)

As  provas  nos  autos  são  todas  no  sentido  de  que  houve 

realmente captação ilícita de sufrágio e abuso de poder de autoridade por parte 

dos recorrentes.

II.2 – DA RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES, A CONFIGURAÇÃO DO 

ABUSO DE PODER DE AUTORIDADE E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS

Portanto,  ficou  devidamente  comprovado  que  houve  um 

grande esquema de compra de votos  engendrado pelos  recorrentes  os  quais,  

aproveitando-se da fragilidade, da necessidade e da carência da população que 

recorre diariamente ao Sistema Único de Saúde, concediam vantagem a eleitores 

mediante “encaixes” nas filas (inclusive furando a fila) de atendimentos do sistema 

municipal de saúde, notadamente no âmbito do ambulatório multiprofissional de 

Aparecida de Goiânia/AMAG, a fim de obterem os votos destes e de suas famílias 

para a reeleição do vereador HELVECINO MOURA DA CUNHA no pleito de 2016.

Ora,  não  se  venha  afirmar  que esta  prática  é  comum,  que 

sempre fazem isso, ou outras ilações do tipo, quando as provas dos autos vão em 

sentido diametralmente opostos, estando patente o ilícito eleitoral. Com efeito, os 

recorrentes não só utilizavam como moeda de troca o atendimento da rede pública 

de  saúde  pelo  voto  do  eleitor,  como também selecionavam os  que  seriam 

agraciados,  tendo  por  diversas  vezes  ficado  constatado  que somente 

beneficiariam aqueles  que  ainda  estivessem em dúvida  quanto a  escolha 

política,  além  de  priorizarem  eleitores  com  famílias  numerosas  e  muitos 

votos  no  município,  como  revelaram  as  mensagens  trocadas  entre  os 

participantes do esquema.
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Não bastasse a ilegalidade que salta aos olhos da prática aqui 

revelada,  as  provas  nos  autos  vão  todas  no  sentido  de  que  todos  os 

recorrentes participaram e tinham plena consciência do ilícito eleitoral. Tanto 

é assim, que havia diretrizes de não deixar a conversa ser espalhada, e quando a 

empreitada aparentava fugir do controle, os próprios recorrentes já interviam de 

modo a garantir a clandestinidade da marcação de consultas médicas e exame 

médicos em troca dos votos.

Ora, aqui a fórmula é simples e diretamente proporcional. E 

não é preciso qualquer esforço jurídico para que se visualize que quanto maior o 

número de eleitores agraciados pelos atalhos na fila do SUS, mais eles têm a 

agradecer àqueles que lhes propiciaram isso, o que, em pleno ano eleitoral, vem 

em forma de voto.

Desse  modo,  a  captação  ilícita  de  sufrágio  pode  vir  de 

diversas formas, e a aqui exposta é uma das mais reprováveis que existem. 

Isso, pois enquanto a grande maioria da população agoniza, até mais de ano  4   na 

fila à espera de uma consulta, de um exame, um grupo de pessoas que detém 

informações e acessos privilegiados – contando com a influência da autoridade do 

Vereador com a participação de funcionários de dentro da AMAG,   com o fim tão 

somente de angariar votos para a curta campanha eleitoral de 2016 , obtém 

facilidades, tumultuando ainda mais o já precário atendimento através de encaixes 

e de agendamentos privilegiados, as vezes, inclusive, marcando consultas para os 

dias seguintes à solicitação.

Nesse  particular,  irretocáveis  as  conclusões  do  MM.  Juízo 

Eleitoral a quo, litteris:

4 Vide depoimento de IVONE SANTOS DE AQUINO, fls 288 e DENISE MARIA RIBEIRO CARDOSO, fl. 
283.
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“Como pode se denotar havia apenas duas maneiras de atendimento, a 

primeira, consulta básica, por um clínico geral, devidamente agendada 

pelo 0800 e a segund, através de encaminhamento a um especialista, 

após consulta com clínico geral.

O  que  se  apurou  nos  autos,  que  o  esquema  montado  pelos 

Investigados burlava abertamente o sistema de consultas montado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, em evidente uso indevido da 

máquina  pública,  em  claro  desvio  de  finalidade,  encaixando  e 

encaminhando pacientes em uma lista paralela, de acordo com a 

conveniência  dos  investigados  (vereador  com  participaçao  dos 

servidores  da  saúde  municipal),  colocando  os  pacientes 

escolhidos  em  vatagem  perante  o  “cidadão  comum”,  com  a 

fialidade  de  obter  votos  em  prol  da  candidatura  de  Helvecino 

Moura.

(…)

Não há dúvidas quanto à manipulação das consultas e exames pelos 

integrantes deste esquema junto à Secretaria Municipal de Saúde.

(…)

Toda essa manipulação explícita, visava exclusivamente obtenção de 

votos para a candidatura de Helvecino Moura, causando o desequilíbrio 

do pleito eleitoral.” (fls. 606/616)

Nesse  contexto,  restou  comprovado  que,  in  casu,  o  núcleo 

familiar formado pelo  vereador reeleito HELVECINO MOURA DA CUNHA, ANA 

PAULA RODRIGUES DA SILVA MOURA (esposa)  e  ELISÂNGELA MOREIRA 

MOURA (filha), juntamente com CINTHIA PEREIRA LIMA, SIDILENE PEREIRA 

LIMA e  MICHELLE BRUNA LOPES BARBOSA arquitetaram e  colocaram em 

prática um amplo e irrestrito sistema de compra de votos em troca de conseguirem 

agilidade  no  atendimento  de  eleitores  específicos  na  fila  de  atendimento  do 

AMAG.

Os fatos subsumem-se perfeitamente às disposições do art. 

41-A da Lei 9.504/97 e art. 22, XVI, da LC 64/90
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Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui 

captação  de  sufrágio,  vedada  por  esta  Lei,  o  candidato  doar, 

oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o 

voto,  bem  ou  vantagem  pessoal  de  qualquer  natureza,  inclusive 

emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia 

da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e 

cassação  do  registro  ou  do  diploma,  observado  o  procedimento 

previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 1º  Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o 

pedido  explícito  de  votos,  bastando  a  evidência  do  dolo, 

consistente no especial fim de agir.

Art.  22.  Qualquer  partido  político,  coligação,  candidato  ou  Ministério 

Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao 

Corregedor-Geral  ou  Regional,  relatando  fatos  e  indicando  provas, 

indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para 

apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou  do 

poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de 

comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, 

obedecido o seguinte rito:

(...)

XIV  –  julgada  procedente  a  representação,  ainda  que  após  a 

proclamação dos eleitos,  o Tribunal declarará a inelegibilidade do 

representado e de quantos hajam contribuído para a prática do 

ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se 

realizarem  nos  8  (oito)  anos  subsequentes  à  eleição  em  que  se 

verificou,  além da cassação do registro ou diploma do candidato 

diretamente beneficiado pela  interferência  do poder  econômico ou 

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

comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público 

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

ação penal,  ordenando quaisquer outras providências que a espécie 

comportar
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O forte vínculo familiar,  e até mesmo político, existente entre 

os três coordenadores da empreitada ilícita restou amplamente demonstrado e foi 

fundamental para o “êxito” das práticas ilícitas anteriormente planejadas e levadas 

a  efeito  nestas  eleições.  Quanto  a  esta  questão,  a  jurisprudência  eleitoral 

brasileira há muito superou a fase ingênua em que se exigia o envolvimento direto 

do candidato nas ilicitudes eleitorais, reconhecendo, hodiernamente, no vínculo de 

parentesco  existente  entre  os  envolvidos,  fator  que não  deve ser  desprezado, 

sobretudo no contexto probatório que se apresenta nestes autos. 

Neste sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEI-

ÇÕES  2008.  PREFEITO.  REPRESENTAÇÃO.  CAPTAÇÃO  ILÍCITA 

DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. CO-

NHECIMENTO  PRÉVIO.  DEMONSTRAÇÃO.  MULTA PECUNIÁRIA. 

PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.  NÃO PROVIMENTO. 

1. A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cer-

ceamento de defesa - inobservância do art. 22, I, a, da LC 64/90 - pres-

supõe a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 219 do 

CE, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes. 2. A caracteri-

zação da captação ilícita de sufrágio pressupõe a ocorrência simultâ-

nea dos seguintes requisitos: a) prática de uma das condutas previstas 

no art. 41-A da Lei 9.504/97; b) fim específico de obter o voto do eleitor; 

c) participação ou anuência do candidato beneficiário na prática do ato. 

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

inequívoca distribuição de material de construção em troca de votos - 

promovida por cabos eleitorais que trabalharam na campanha - em fa-

vor das candidaturas do agravante e de seu respectivo vice. 4. O forte 

vínculo político e familiar evidencia de forma plena o liame entre 

os autores da conduta e os candidatos beneficiários. Na hipótese 

dos autos, os responsáveis diretos pela compra de votos são pri-

mos do agravante e atuaram como cabos eleitorais - em conjunto 

com os demais representados - na campanha eleitoral. 5. A adoção 

de entendimento diverso demandaria  o reexame de fatos  e provas, 
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providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ.” 

(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 815659, 

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

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

06/02/2012, Página 28).

“Recurso contra expedição de diploma. Captação ilícita  de sufrágio. 

Abuso do poder econômico. Cassação de diploma. Candidata ao cargo 

de deputado federal.  1. Caracteriza captação ilícita de sufrágio o de-

pósito de quantia em dinheiro em contas-salário de inúmeros emprega-

dos de empresa de vigilância, quando desvinculado de qualquer pres-

tação de serviços, seja para a própria empresa, que é administrada por 

cunhado da candidata, seja para campanha eleitoral.  2. A atual juris-

prudência do Tribunal não exige a prova da participação direta, ou 

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

da Lei das Eleições, bastando o consentimento, a anuência, o co-

nhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na práti-

ca do ilícito eleitoral, elementos esses que devem ser aferidos di-

ante do respectivo contexto fático. No caso, a anuência, ou ciên-

cia, da candidata a toda a significativa operação de compra de vo-

tos é fruto do envolvimento de pessoas com quem tinha forte liga-

ção familiar, econômica e política. 3. Na hipótese de abuso do poder 

econômico, o requisito da potencialidade deve ser apreciado em fun-

ção da seriedade e da gravidade da conduta imputada, à vista das par-

ticularidades do caso, não devendo tal análise basear-se em eventual 

número de votos decorrentes do abuso, ou mesmo em diferença de vo-

tação,  embora  essa  avaliação  possa  merecer  criterioso  exame  em 

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

diploma da recorrida.” (TSE - Recurso Contra Expedição de Diploma nº 

755,  Acórdão  de  24/08/2010,  Relator(a)  Min.  ARNALDO  VERSIANI 

LEITE SOARES, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 

28/9/2010, Página 11 e 15 )
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Nessa mesma esteira, o TRE/GO, em recente acórdão que se 

debruçou  sobre  um esquema de  caixa  2  e  compra  de  votos  no município  de 

Divinópolis de Goiás (RE nº 278-40.2016.6.09.0047, rel. Juiz LUCIANO MTANIOS 

HANNA), entendeu que o forte vínculo familiar seria suficiente para infirmar que os 

candidatos consentiram com a prática ilícita, não se exigindo do beneficiário sua 

participação direta nestes atos. Confira-se:

“RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.AÇÃO  DE 

INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.  PRELIMINARES. 

NULIDADES  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA  E  DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL AFASTADAS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO  COMPROVADA.  PROVAS  ROBUSTAS. 

DESPROVIMENTO.  (…) 6 - Não se exige a participação direta do 

candidato  para  a  configuração  da  captação  ilícita  de  sufrágio, 

bastando o seu consentimento ou a sua anuência, que decorrem 

dos seus vínculos de parentesco e políticos com os praticantes 

dos atos ilícitos. 7- A aplicação da multa em seu grau máximo, não 

viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando se 

comprova a existência de complexo esquema de compra de votos. 

Precedente  TSE.  8  -  Recurso  desprovido.”  (TRE/GO  -  RECURSO 

ELEITORAL  n  27840,  ACÓRDÃO  n  478/2017  de  15/05/2017, 

Relator(a) LUCIANO MTANIOS HANNA, Publicação: DJ - Diário de 

justiça, Tomo 87, Data 18/05/2017, Página 57/74 )

Pondera-se,  ainda,  que  as  eleições  para  os  cargos  de 

vereador e prefeito são definidas, muitas vezes, por diferença de poucos votos –  

sendo que a compra ilícita de votos, mediante realização de burla ao sistema de 

fila virtual para atendimento na área da saúde municipal desequilibra as eleições 

em favor  do  candidato,  ora  recorrente,  o  que  também denota  a  gravidade  da 

conduta (art. 22, XVI, da LC 64/90).
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Com efeito, há fatos ilícitos que, por si só, possuem uma 

carga ética negativa tão forte que por si só denotam gravidade suficiente 

para a caracterização de abuso de poder e cassação de mandato (v.g. utilização 

na campanha de dinheiro de fontes vedadas como corrupção, tráfico de drogas, 

caixa 2, etc.). Tal como se deu nos presentes autos.

In casu, a manipulação do sistema de atendimento médico 

da Secretaria de Saúde do Município de Aparecida de Goiânia para a obtenção  

ilicitamente de votos de eleitores mediante vantagem (“encaixe” para furar a fila),  

notadamente no âmbito do AMAG – ambulatório multiprofissional de Aparecida de 

Goiânia,  constitui  captação  ilícita  de  sufrágio  e  abuso  de  poder  político  e 

econômico, ante a inequívoca gravidade das circunstâncias da conduta.

Com efeito, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 

nº 135/2010, que inseriu o inciso XVI no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/901, 

não mais se exige o requisito da potencialidade de a conduta afetar o resultado 

das eleições para que se caracterize o abuso de poder, bastando a verificação da 

“gravidade das circunstâncias”. 

Sobre  o  tema,  lecionam  Ophir  Cavalcante  Júnior  e  Marcus 

Vinícius Furtado Coelho5 que:

“foi acrescentado um dispositivo de natureza interpretativa, qual seja o 

novo  inciso  XVI  do  art.  22  da  LC  64/90,  segundo  o  qual,  para  a 

configuração  do  ato  abusivo,  não  deverá  ser  exigido  o  requisito  da 

potencialidade  de  o  fato  alterar  o  resultado  da  eleição,  bastando  a 

verificação da 'gravidade das circunstâncias'. (...) Não se pode descurar, 

porém,  da necessária  busca sobre o sentido adequado para o termo 

'gravidade das circunstâncias',  que bem se aproxima da definição de 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) Não é possível a punição por fato 

insignificante, sem relevo, desprovido de repercussão social. Gravidade 

5 Ficha Limpa: A Vitória da Sociedade – Comentários à Lei Complementar  135/2010, OAB – Conselho 
Federal, Brasília-DF, 2010, p. 22-23
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advém do adjetivo do latim 'gravis', que significa pesado ou importante. 

As  circunstâncias  são  os  elementos  que  acompanham  o  fato,  suas 

particularidades,  incluindo  as  causas.  Diz  respeito  a  como  o  ato  foi 

praticado.”

No  mesmo  sentido,  o  TSE  assentou  que  "a  aferição  da 

gravidade,  para fins da caracterização do abuso de poder,  deve levar em  

conta  as  circunstâncias  do  fato  em  si,  não  se  prendendo  a  eventuais  

implicações no pleito,  muito embora tais  implicações,  quando existentes,  

reforcem a natureza grave do ato.” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19847, 

Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação:  DJE de 

04/03/2015, Página 219/220)

Portanto,  as  condutas  dos  recorrentes apuradas  na  AIJE, 

mediante provas robustas, são graves e afetaram a legitimidade e a normalidade 

do pleito eleitoral, estando caracterizados tanto a captação ilícita de sufrágio (art. 

41-A da  Lei  nº  9.504/97),  como  também  o  abuso  de  poder  de  autoridade  e 

econômico (art. 22 da LC 64/90).

IV. Conclusão

Destarte, as provas dos autos revelam de forma contundente 

e robusta que os recorrentes promoveram, por intermédio de seus articuladores de 

campanha, uma captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97) massiva, 

como  verdadeira  estratégia  de  campanha  eleitoral,  por  meio  da  realização  de 

“encaixes”  na  realização  de  consultas  e  procedimentos  no  âmbito  da  rede  da 

Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, notadamente no AMAG, 

o que pela elevada gravidade, faz com que também esteja caracterizado o abuso 

de  poder  político/autoridade,  nos  termos  do  art.  22,  inciso  XIV,  da  LC  64/90.  

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos.
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Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se 

pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.

Goiânia, 12 de julho de 2017.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
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