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DESPACHO

       

 Trata-se de vídeo divulgado nas redes sociais a revelar cenas do interior de um ônibus1.
supostamente oriundo de Pompeia, no interior de São Paulo, na qual uma pessoa trajando camiseta com
dizeres de apoio ao voto impresso distribui valores em espécie – nota de R$ 100 (cem reais) –, para os
ocupantes do veículo, enquanto um deles narra cada um ter recebido uma camiseta idêntica e a relatada
importância em dinheiro, para efeito de participação nas manifestações do dia 07 de setembro de 2021.

Há também notícias nos grandes veículos de comunicação e redes sociais, no sentido de
que foram confeccionados bonés e roupas, com a mesma finalidade e com eventual intuito eleitoral, o que
pode ainda caracterizar possível campanha eleitoral antecipada

 Destarte, considerando que o conteúdo do vídeo e também as notórias notícias2.
veiculadas podem ter conotação de abuso de poder econômico e político, de modo a inserir-se no escopo
deste Inquérito Administrativo, determino a juntada aos autos do respectivo arquivo de vídeo e seu
encaminhamento à autoridade policial federal responsável pelas apurações em curso neste procedimento,
com cópia desta decisão, para que seja providenciada sua transcrição e o aprofundamento das
investigações junto às pessoas envolvidas, tudo no prazo de 20 dias.

 Ciência ao Ministério Público Eleitoral.3.

                 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral
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