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JUSTIÇA ELEITORAL 
 070ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO PESSOA PB 

 
  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600064-21.2020.6.15.0070 / 070ª ZONA ELEITORAL
DE JOÃO PESSOA PB 
AUTOR: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO MUNICIPAL 
Advogados do(a) AUTOR: LUIZ CARLOS ERNESTO DE BARROS - PB17927, ROGERIO BATISTA FELIPE -
PB18721, ALEXANDRE SOARES DE MELO - PB11512 
INVESTIGADO: ELIZA VIRGINIA DE SOUZA FERNANDES 
REU: ELEICAO 2020 ELIZA VIRGINIA DE SOUZA FERNANDES VEREADOR 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral cumulada com conduta vedada

ajuizada pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, através de advogados
constituídos, em face da candidata a vereadora ELIZA VIRGINIA DE SOUZA FERNANDES,
ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, o seguinte:

A investigada é, atualmente, vereadora desta capital e candidata a reeleição em
2020, pelo Partido Progressista - PP, conforme documentos anexos.

No dia 06/10/2020, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou o Projeto de Lei nº
2.180/2020, oriundo  do Poder Executivo desta cidade, autorizando a abertura de crédito especial
visando atender ações emergenciais destinadas ao setor cultural da cidade de João Pessoa,
permitindo que a classe artística possa ser beneficiada com auxílios emergenciais para atenuar a
dificuldade por que veem passando os artistas devido a pandemia do Covid-19, cujo montante
destinado é na ordem de aproximadamente R$5.650.000,00 (cinco  milhões  seiscentos  e 
cinquenta mil reais).

Com efeito, cabe ao município executar política pública e criar critérios públicos,
transparentes e democráticos, objetivando selecionar artistas para receberem auxílio emergencial
no valor de R$3.000,00, cada, ou seja, a primeira parcela de R$1.800,00, acrescida de mais 4
parcelas sucessivas de R$300,00, sendo tais recursos assegurados pela Lei Federal n.º
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

Acontece que, no próprio dia de aprovação do Projeto de Lei Municpal, em
06/10/2020, a vereadora investigada postou vídeo, nas redes sociais Instagram e Facebook,
convocando artistas da “Cultura Gospel”, para fazerem um “PRÉ-CADASTRO" em seu site de
campanha www.elizavirginia.com.br, para supostamente “NÃO PERDER O AUXILIO”.

Aduz o PSOL que a investigada utilizou-se do projeto aprovado para captação ilícita
de apoio amparada na estratégia da desinformação, em sinal inequívoco de abuso de poder
político, por meio de propaganda ilegal, além de prática de conduta vedada, conforme se infere
d o s  s e u s  e n d e r e ç o s  e l e t r ô n i c o s  n o  F a c e b o o k
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URL:ht tps: / /www.facebook.com/el iza.v i rg in ia/posts/3369929689766170,  e URL:
https://www.instagram.com/p/CGAeG2uDskR/?hl=pt-br, quando se sabe que a execução do
programa se dará pelo município.

Transcreve oa autor o seguinte trecho do vídeo:

“Prestem  atenção, verifique  lá  no meu  site,  faça  um pré-cadastroporque  vocês todas as
informações, vamos está lhe passando pra você não perder esse auxílio, nós precisamos  agora 
entrar  em  campo  gente,  a  cultura  gospel  também  tá  sendo reconhecida pelo governo
federal, e agente precisa também usufruir, vá, passe lá no  meu  site,  veja  ai  o  endereçodo 
nosso  site,  faça  um  pré-cadastro,  que  a gente vai tá fornecendo todas as informações
necessárias, SE DEUS QUISER A GENTE VAI VENCER ESSA, um abraço a todos”. (Trecho do
vídeo Cultura Gospel R$  5.000.000,00  APROVADO–Instagran  e  Facebook  da  candidata 
Eliza  Virgínia –Inserido no dia 06/10/2020)

 
Continua o suplicante argumentando que a convocação do pré-cadastro para

participar do programa emergencial da cultura foi feito no site de campanha da investigada,
solicitando-se os seguintes dados dos interessados: nome, e-mail e telefone, com fins
nitidamente eleitorais.

Disse que no ÁUDIO que instrumentaliza a petição, bem se vê que assessores da
investigada, como a PASTORA JANAÍNA SIMONE, da ONG “Anjos da Madrugada”, vem se
utilizando do cadastro disponibilizado no site da candidata  Eliza Virginia, para promover crimes
eleitorais, através da distribuição de CESTAS BÁSICAS E DEMAIS DOAÇÕES a comunidades
carentes da capital, em troca de voto, conforme trecho do áudio que segue anexo a petição o
abaixo transcrito:

 “Bom dia gente, deus abençoe vocês aqui do GRUPO DE DOAÇÕES do Aratú.
Nossa reunião será hoje às 16:30, na frente da casa da irmã Mara. É importante que você esteja,
vamos passar com uma lista, que vamos estar anotando o nome  das pessoas para as
PRÓXIMAS DOAÇÕES. Leve sua identidade eseu  CPF, para  você  colocar  lá  na  lista,  viu, 
porque  nós  vamos  dar prioridade a quem estiver na reunião, e vão de máscara viu gente, vai
ser na rua Leão de Judá, na frente da casa da irmã Mara, as 18:30hs, onde também estará uma
assistente social, para vera situação de cada pessoa, Cícero Lucena e a  minha  VEREADORA 
ELIZA, viu,  então  vamos  lá  todos  juntos  hoje  as 18:30,  e  o  Senhor  Jesus  está  no 
controle  de  tudo,  conto  todos  vocês, CADASTRADOS   E   NÃO   CADASTRADOS,   um  
cheiro   da   pastora   da JANAÍNA SIMONE, da ONG“Anjos da Madrugada”, bom dia gente, até
mais” (Áudio  da  Pastora Janaína  Simone,  assessora  da  investigada  Eliza  Virgínia, 
endereçado  ao “Grupo de Doações do Aratú” no WhatzApp–Inserido no dia 07/10/2020).

Faz referência ao repúdio do setor de cultura de João Pessoa ao ato da investigada,
bem como doutrina, jurisprudências e a desinformação praticada pela candidata em seu site de
campanha, além da conduta vedada prevista no Art. 73, IV, §4º, da Lei 9.504/97, que veda o uso
promocional em favor da candidatos, de bens e de serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público.
   Afirma que houve abuso do poder econômico e violação do artigo 237  do  Código  Eleitoral,
que dispõe: “a  interferência  do  poder  econômico  e  o desvio ou abuso do poder de autoridade,
em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos”.

Ao final, requer medidas cautelares, para:
1) Retirar as inserções do Vídeo “Cultura Gospel 5 MILHÕES Aprovados” das reders

s o c i a i s  ( f a c e b o o k  e  I n s t a g r a m ) ,  e n d e r e ç o s :  U R L :
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p / C G A e G 2 u D s k R / ? h l = p t - b r  e
URL:https://www.facebook.com/eliza.virginia/posts/3369929689766170;

2) Preservação dos dados capturados no site da campanha da investigada (pré-
cadastro) disponibilizando, a esse juízo, a relação completa das pessoas cadastradas no seu site
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de campanha http://elizavirginia.com.br/culturagospel, a partir de 06/10/2020 em diante, nos
termos art. 10, §1ºda Lei do Marco Civil da Internet.

Requer, também, as seguintes diligências:
a) requisitar à Camara Municipal a folha de pagamento dos servidores públicos

comissionados e  temporários vinculados ao gabinete da vereadora ELIZA VIRGÍNIA,  de  todos 
os  meses  dos  anos  de  2019  e  2020, de  forma analítica, em mídia digital pesquisável (*xls,
*csv, *txt), especificando a data (i) de ingresso e (ii) de eventual desligamento do servidor, (iii)
remuneração e (iv) local de exercício, bem como especificando, mês a mês, as alterações, em
relação ao mês anterior, quanto aos números de ingressos e desligamentos e a variação
numérica de vantagens e benefícios remuneratórios percebidos;

b)Requisitar à Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Fundação Cultural de João
Pessoa -FUNJOPE os procedimentos utilizados pela edilidade para cadastramento dos artistas
do setor cultural que serão beneficiados com o auxílio emergencial, cujos recursos foram
aprovados através do Projeto de Lei nº 2.180/2020 pela pela  Câmara  Municipal  de  João 
Pessoa, em  06/10/2020,  quais  os  critérios objetivos de  seleção, quem gere este cadastro, 
previsão  de  liberação  dos recursos, e se existe alguma delimitação no programa  para 
beneficiamento  dos artistas da cultura gospel na cidade;

   Ademais, pugnou pela oitiva da seguinte testemunha: a) JANAÍNA   SIMONE,
pastora e assessora   da   investigada   Eliza   Virgínia, coordenadora do Grupo de Doações do
Aratú e da ONG Anjos da Madrugada.

Requer, por último, a notificação da Investigada, a fim de apresntar a defesa, no
prazo legal; a remessa de cópias da petição inicial e documentos que acompanham esta ação
para à comissão de combate aos crimes de responsabilidade administrativa do Ministério Píblico
da Paraíba, e a  procedência da AIJE com a condenação da investigada em multa, inelegibilidade
e cassação de registro e diploma, com base na lei das inelegibilidades e na Lei das Eleições.

Éo Relatório, passo a decidir as medidas cautelares requeridas.
A primeira medida de retirar as inserções do Vídeo “Cultura Gospel 5 MILHÕES

Aprovados" das redes sociais facebook e Instagram da candidata nos endereços de URL
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p / C G A e G 2 u D s k R / ? h l = p t - b r  e    
URL:https://www.facebook.com/eliza.virginia/posts/3369929689766170, que foram publicados no
dia 06/10/2020, prima facie, vislumbra-se em proveito próprio da candidata investigada em
detrimento dos outros candidatos a vereadores no pleito que se avizinha, causando desequilíbrio
entre os que disputam ao legislativo municipal, ferindo, assim, o princípio da isonomia entre os
candidatos, ao pré-cadastrar artistas da cultura gospel, com aparente abuso de poder político.
Com efeito, o possível dano se verifica através do pré-selecionamento de um segmento religioso
para um programa cultural geral que atinge pessoas do forró, ciranda, coco de roda etc.,
ressaltando-se que tal tarefa e execução compete ao poder executivo de João Pessoa - PB.

Diga-se, de passagem, que o efeito multiplicador do pré-cadastro do vídeo nas
mídias sociais da candidata é significativo com mais de 1.596 visualizações em apenas seis dias,
afora o compartilhamento e comentários.

Por outro lado, não podemos esquecer que o programa emergencial de apoio
cultural diz respeito a recursos públicos, cuja lisura eleitoral deve ser observada pela justiça,
quando ocorrer irregularidade com dividendos eleitorais, consoante se demonstra nos
argumentos e documentos apresentados, razões do deferimento dessa primeira medida cautelar.

No tocante a segunda cautelar de preservação de dados capturados no site de
campanha da investigada (pré-cadastro) para que disponibilize a relação completa das pessoas
cadastradas no seu site de  campanhahttp://elizavirginia.com.br/culturagospel/, no período de
06/10/2020 em diante, entendo pelo seu desacolhimento, no momento, haja vista a quebra do
sigilo e privacidade das possíveis pessoas cadastradas, bem como não surtir efeito à
determinação judicial junto a investigada em produzir dados contra si.  

Ademais, é temerário, neste instante, afirmar que o pré-cadastramento no site de
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campanha da investigada irá beneficiar os prováveis inscritos com o auxílio emergencial à cultura,
quando tal decisão cabe ao executivo municipal.

Quanto as demais diligências protestadas serão apreciadas no decurso da Ação,
inclusive com a participação do Fiscal da Lei.

Posto isso, defiro, parcialmente, os pedidos cautelares para acolher a primeira
medida pleiteada, determinando que a investigada ELIZA VIRGINIA DE SOUZA FERNANDES,
vereadora e candidata já qualificada nos autos, RETIRE, em 24 (vinte e quatro) horas, as
inserções do Vídeo “Cultura Gospel 5 MILHÕES Aprovados" de suas redes sociais facebook e
Instagram, nos endereços de URL https://www.instagram.com/p/CGAeG2uDskR/?hl=pt-br e  
URL:https://www.facebook.com/eliza.virginia/posts/3369929689766170, que foram publicados no
dia 06/10/2020, sob pena de do pagamento de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais),
até o limite total da importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Determino que se notifique o representante legal do Instagram/facebook no sentido
de cumprir esta decisão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, isto é, retirar as inserções do
Vídeo “Cultura Gospel 5 MILHÕES Aprovados" de suas redes sociais facebook e Instagram, nos
endereços de URL ht tps : / /www. ins tagram.com/p/CGAeG2uDskR/?h l=pt -br  e    
URL:https://www.facebook.com/eliza.virginia/posts/3369929689766170, que foram publicados no
site da investigada, no dia 06/10/2020, e replicadas nessas redes sociais, sob pena de do
pagamento de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite total da importância de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Notifique-se a investigada e seu advogado, preferencialmente por meio eletrônico,
para cumprir a decisão, em 24(vinte quatro horas), e apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco)
dias.

Após o decurso do prazo da defesa, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral
para os fins de direito, no prazo legal.

Publique-se, intimem-se, notifiquem-se e cumpra-se.
 

João Pessoa - PB, 16 de outubro de 2020.
 

José Geraldo Pontes
Juiz Eleitoral da 70ª Zona
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