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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - MPPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ELTON MARTNS DE SOUZA, brasileiro, casado, advogado inscrito na 
OAB/PE sob o nº 26.585, portador da cédula de identidade nº 6.505.332 SDS/PE e 
inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 046.242.144-98, domiciliado em Águas 
Belas-PE e residente na Rua Treze de Maio, nº 26, Centro, neste ato por seus advogados 
in fine assinados, conforme poderes inclusos no mandato de procuração em anexo (doc. 
01), vem perante Vossa Excelência, com supedâneo no art. 26, § 5º da Lei nº 8.625/931 e 
no art. 1º e seguintes da Resolução RES-CPJ nº 003/20042, ofertar a presente 

 

REPRESENTAÇÃO 
 

em detrimento de LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA, brasileiro, solteiro, portador da 
carteira de identidade nº 3.262.765 SDS/PE e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob 
o nº 527.227.834-87, Prefeito do Município de Águas Belas-PE, com endereço funcional 
na Sede do Poder Executivo, Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n, CEP 55.340-000, 
Águas Belas-PE, em razão dos acontecimentos que se seguem narrados: 
 

                                                             
1 26. Omissis 
§ 5º Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da 
instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colégio de 
Procuradores. 
2 Art. 1º O Procedimento Investigatório Criminal, de natureza administrativa e inquisitória, instaurado e 
presidido pelo Ministério Público, é instrumento de coleta de dados, destinado à obtenção dos esclarecimentos 
necessários à apuração de infrações penais de ação penal pública. 
Parágrafo único. O Procedimento Investigatório Criminal: 
I – não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos da Administração Pública; 
II - não é condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação penal; 
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I. DOS FATOS 
 

Na data de 26.04.2020, o ex-Prefeito de Águas Belas, Genivaldo Menezes 
Delgado, por meio do perfil de Josy Brandão, ex-Secretária de Finanças da Prefeitura de 
Águas Belas-PE, na rede social Facebook3, postou um pronunciamento com duração de 
10’59” (dez minutos e cinquenta e nove segundos) dirigido à população do Município 
sobre o momento vivenciado em decorrência da pandemia do COVID-19, cuja mídia se 
encontra em anexo (doc. 02). 

 
Aos 2’08” (dois minutos e oito segundos) do vídeo, o ex-Prefeito Genivaldo 

Menezes Delgado começa a comentar a entrevista que o atual Prefeito do Município, Luiz 
Aroldo Rezende, concedeu para emissora de rádio local. 

 
Após várias críticas do ex-Prefeito às ações desenvolvidas pela atual Gestão 

municipal no tocante às medidas de enfretamento à situação epidêmica dentro daquela 
edilidade, a partir de 9’40” (nove minutos e quarenta segundos) Genivaldo Menezes 
Delgado deu declarações cujo teor é transcrito abaixo: 

 
E foque no povo, foque na gestão, pegue esse dinheiro gaste com a saúde de 
Águas Belas. Esqueça tudo prefeito, esqueça a política. Eu vi você falando que 
tem o maior grupo politico pra ir pra reeleição, tem por conta do dinheiro 
que você comprou muitos vereadores, diz que eu sou inelegível, você me tirou 
da disputa. Por que comprou vereadores, gastou um milhão, e eu tenho 
como provar isso, se alguém quiser me denunciar, pode denunciar, que eu 
vou mostrar conversa de vereador dizendo o quanto ia receber e o é que 
tinha no governo, porque que não podia votar mim. Teve adesão de 
vereador aí que custou uma fortuna, que recebeu esse dinheiro por 
empresa que presta serviço para prefeitura, de uma vez foram 150 mil 
para um vereador, se quiser me denunciar, (ininteligível)  me denunciar 
que eu vou dizer qual foi a empresa, qual foi o dia que o dinheiro foi 
depositado, qual foi o vereador, digo o nome dele e o partido, digo até a 
idade dele, não tem problema, eu tô aqui pra provar o que eu tô falando na 
justiça e pro povo de Águas Belas. Então seu prefeito, vamos esquecer a 
política e vamos focar no povo de Águas Belas, o povo de Águas Belas é bom e foi 
quem lhe elegeu o povo está esperando uma atitude sua descente com relação a 
esse “problemão” que nós iremos enfrentar. Um grande abraço ao povo de Águas 
Belas, vamos pedir a Deus, momento de fé, momento de resistência, se Deus 
quiser iremos vencer essa grande batalha. Um grande abraço. 

 

                                                             
3 Disponível por ora em https://www.facebook.com/josy.brandao.14/videos/1905936086204750/ 

https://www.facebook.com/josy.brandao.14/videos/1905936086204750/
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A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, 
na declaração do ex-Prefeito, revelam a prática de ilícitos imputados ao Prefeito do 
Município de Águas Belas, a alguns vereadores e até empresário prestador de serviço ou 
obra pública, estes por ora inominados, ou, de outra sorte, pode caracterizar igualmente 
o crime de denunciação caluniosa. 

 
Pelo que se extrai da declaração do ex-Prefeito, teria o Noticiado utilizado 

de seu cargo, influência e recursos públicos municipais por meio de empresa contratada 
pela Prefeitura para “comprar vereadores” quando da votação pela Câmara de 
Vereadores do julgamento das contas gestão do interlocutor do vídeo e para apoio 
político ao atual Prefeito Luiz Aroldo Rezende de Lima nas eleições municipais deste 
ano. 

 
Dos fatos noticiados, vislumbra-se, em tese, a tipificação de delitos como os 

de apropriação de bens ou rendas públicas (DL 201/67, 1º, I), corrupção ativa (CPB, 
333), corrupção passiva (CBP, 317) ou mesmo denunciação caluniosa (CPB, 339), além 
de crimes contra a honra (CPB, 138 a 140). 

 
Diante de tais fatos, tornados públicos pelo ex-Prefeito Genivaldo Menezes 

Delgado, imperioso se faz iniciar procedimento penal para apurar tais condutas. 
 
II. DOS PEDIDOS 
 

Ante o exposto, REQUER seja admitida a presente REPRESENTAÇÃO com a 
consequente e imediata diligência inicial de oitiva de Genivaldo Menezes Delgado, a fim 
de que apresente manifestação detalhada sobre os termos de suas declarações, com 
exibição de documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em 
questão. 

 
Em seguida, caso Genivaldo Menezes Delgado apresente declarações e 

documentos capazes de formar juízo de convencimento da existência de eventuais 
delitos a serem apurados, POSTULA pela deflagração de Procedimento Investigatório 
Criminal, e, se for o caso, oferecimento de denúncia ao término das investigações. 

 
Por outro lado, caso Genivaldo Menezes Delgado nada apresente, PUGNA 

pela remessa do procedimento à Promotoria de Justiça de Águas Belas-PE para apuração 
de denunciação caluniosa, sem prejuízo da ação penal privada pelos crimes contra a 
honra a ser ultimada por seu legitimado. 
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Termos em que, 
Pede e espera deferimento. 
 
 
Garanhuns-PE, em 25 de maio de 2020. 
 
 
 
 

Allan Michell Pereira Sá 
OAB/PE 28.165 

 
 

Antônio Joaquim Ribeiro Júnior 
OAB/PE 28.712 

 

 
 

Giorgio Schramm Rodrigues Gonzalez 
OAB/PE 910-B 

 

Yuri Azevedo Herculano 
OAB/PE 28.018 
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