
 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL COM 

ASSENTO NO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ.  

 

 

 

 

 PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.719.575/0001-69, com sede na SAFS - Quadra 02 - 

Lote 03 (atrás do anexo do Itamaraty), Plano Piloto - Brasília/DF, CEP: 70042-900, neste 

ato representado por seu presidente nacional, CARLOS ROBERTO LUPI, brasileiro, 

solteiro, administrador, portador da cédula de identidade nº: 036289023, expedida pelo 

IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 434.259.097-20, com endereço eletrônico: 

clupi@uol.com.br, com endereço na SAFS, s/nº, Quadra 2, Lote 3, atrás do Anexo 

Itamaraty, Plano Piloto, Brasília/DF, CEP: 70.042-900, vem, respeitosamente, por seus 

advogados in fine assinados, constituídos mediante instrumento procuratório que segue 

em anexo (doc. 01), perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 5º, inciso 

XXXIV, e 127, ambos da Constituição Federal de 1988, apresentar 

  

REPRESENTAÇÃO 

 

em face de EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob 

o n° 036.790.043-20, com endereço eletrônico euniciopeloceara2022@gmail.com e telefone 

(85) 99929-5150, com domicílio na Rua Tibúrcio Cavalcante, n.º 500, 4º Andar, Aldeota, 

Meireles, CEP nº 60125-100, Fortaleza/CE, o que faz com espeque nos pontos de fato e de 

Direito doravante articulados: 



 

 
 

I. DOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO 
 

O ex-senador Eunício Oliveira, atual candidato ao cargo de deputado federal pelo 

estado do Ceará, tem trazido surpresa e indignação à população brasileira diante da 

exorbitante evolução patrimonial apresentada nos últimos anos, figurando como o 

segundo candidato que mais enriqueceu desde as últimas eleições, ostentando um 

aumento de 77% nos valores dos bens declarados.1 

Embora repute tal sucesso à venda ações de uma empresa de transporte de valores, 

causa estranheza e incita a necessidade de maiores investigações o fato de que o 

empresário, nos últimos anos, esteve ativamente envolvido em diversas acusações de 

esquemas fraudulentos e atos de corrupção, inclusive durante a Operação Lava Jato. 

Repise-se que se trata de um patrimônio de R$ 158 milhões (cento e cinquenta e oito 

milhões de reais), que experimentou fases de crescimento abruptas e expressivas em 

curtos períodos de tempo. 

Tal fenômeno pôde ser observado nos interstícios temporais entre 2010 e 20142, 

2014 e 20183 e 2018 e 2022, nos termos seguintes: 

Eunício Oliveira - Bens declarados4 
  
2022. Total: R$ 158.184.458,79  

2018. Total: R$ 89.238.675,75  

2014. Total: R$ 99.022.714,17  

                                            
1 PODER 360. “Saiba quem são os 5 candidatos que mais enriqueceram desde 2018. Disponível em: 
<https://www.poder360.com.br/eleicoes/saiba-quem-sao-os-5-candidatos-que-mais-enriqueceram-
desde-2018/> Acesso em: 01/09/2022. 
2 O GLOBO. “Patrimônio de Eunício Oliveira cresceu 169% entre 2010 e 2014”. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/politica/patrimonio-de-eunicio-oliveira-cresceu-169-entre-2010-2014-
20858898> Acesso em: 01/09/2022. 
3 DE OLHO NOS RURALISTAS. “Principal ruralista do Ceará, presidente do Senado aumenta 13 vezes seu 
patrimônio rural”. Disponível em: <https://deolhonosruralistas.com.br/2018/09/19/principal-ruralista-
do-ceara-presidente-do-senado-aumenta-13-vezes-seu-patrimonio-rural/> Publicado em: 19/09/2018. 
Acesso em: 01/09/2022. 
4 Dados obtidos da plataforma DivulgaCand Contas. 



 

 
 

2010. Total: R$ 36.737.673,19  

2006. Total: R$ 25.639.317,78  

2002. Total: R$ 19.474.000,00 (aproximado)  

1998. Total: R$ 13.210.664,89 

 

Em que pese ter sido citado durante as delações da Operação Lava Jato, o executivo 

da Odebrecht Claudio Melo Filho afirmou ter pago ao ex-senador a quantia de R$ 2 

milhões, em duas parcelas de R$ 1 milhão, entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014 – mesmo 

período em que o ex-senador adquiriu uma propriedade no Setor Sudoeste, em Brasília, 

por R$ 1,47 milhão e logo após ter sido observada grande evolução patrimonial do Senhor 

Eunício Oliveira, conforme explicitado.  

Obtempere-se, por relevante, que toda essa evolução patrimonial se deu através 

do uso do poder político divorciado do norte traçado pelo princípio republicano. Isso 

porque os contratos que evidenciam o aumento patrimonial se deram através de 

influência política. Ou seja, ultrapassou-se as lindes estabelecidas pelo princípio da 

moralidade para a consecução de interesses escusos e satisfação de ânimos financeiros 

pessoais, o que é inadmissível em um Estado Democrático de Direito.  

A lista de irregularidades e possíveis ilícitos contra a Administração Pública 

multiplicam-se sob os olhos da população brasileira, tendo em vista tratar-se de fatos 

públicos e notórios, noticiados amplamente pela mídia. As acusações englobam fraudes 



 

 
 

em licitações5, tráfico de influência6, recebimento de propina7, ocultação de patrimônio8, 

lavagem de dinheiro9, corrupção passiva10 e caixa 211, de modo que tais acintes à 

moralidade pública são instrumentalizados para viabilizar a vida pública do 

Representado, ensejando abusos de ordem econômica entrelaçados ao abuso de poder 

político. 12 

As irregularidades ora apontadas assumem contornos extremados no que toca à 

seara eleitoral. É que a evolução patrimonial do ora Representado muito provavelmente 

põe em descrédito a declaração de bens apresentada no RRC, já que há indícios de 

ocultação de bens e valores que tipificam crime eleitoral e atraem, por isso mesmo, a 

necessidade deste Órgão Ministerial encetar diligências para fins de averiguação do 

cometimento e perpetração deste ilícito. 

                                            
5 REVISTA VEJA. “Petrobras sabe há 2 meses de fraude em licitação milionária.” Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/brasil/petrobras-sabe-ha-2-meses-de-fraude-em-licitacao-milionaria/> 
Publicado em: 11/07/2011. Acesso em: 01/09/2022. 
6 CORREIO BRAZILIENSE. “Delações mostram lobby de empresas terceirizadas e benefícios à firma do 
senador Eunício Oliveira”. Disponível em: <https://blogs.correiobraziliense.com.br/cbpoder/delacoes-
mostram-lobby-de-terceirizadas-e-e-beneficios-senador-eunicio/> Publicado em: 14/04/2017. Acesso em: 
01/09/2022. 
7 METRÓPOLES. “Citada na Lava Jato, Manchester recebeu R$ 50 mi na gestão Rollemberg”. Disponível 
em: <https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/citada-na-lava-jato-manchester-recebeu-r-50-
mi-na-gestao-rollemberg> Publicado em: 19/04/2017. Acesso em: 01/09/2022. 
8 UOL NOTÍCIAS. “Eunício recebeu propina da Petrobras em conta na Suíça, diz empresário” Disponível 
em:<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/03/08/mariano-ferraz-delacao-propina-
eunicio-oliveira-julio-lopes-indio-da-costa.htm?cmpid=copiaecola> Publicado em: 08/03/2019. Acesso em: 
01/09/2022. 
9 REUTERS. “PF cumpre busca e apreensão em inquérito sobre presidente do Senado, diz fonte” Disponível 
em: <https://www.reuters.com/article/politica-pf-tirateima-idBRKBN1HH20E-OBRDN> Publicado em: 
10/04/2018. Acesso em: 01/09/2022. 
10 G1. “Fachin manda para Justiça Federal do DF inquérito que investiga Eunício Oliveira”. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/10/08/fachin-manda-para-justica-federal-do-df-inquerito-
que-investiga-eunicio-oliveira.ghtml> Publicado em: 08/10/2019. Acesso em: 01/09/2022. 
11 BLOG DO EDISON SILVA. “Após arquivamento do inquérito sobre corrupção contra Eunício Oliveira, 
STF encaminha investigação de caixa 2 para a Justiça Eleitoral do Ceará” Publicado em: 16/12/2020. 
Disponível em: <https://blogdoedisonsilva.com.br/2020/12/apos-arquivamento-do-inquerito-sobre-
corrupcao-contra-eunicio-oliveira-stf-encaminha-investigacao-de-caixa-2-para-a-justica-eleitoral-do-
ceara/> Acesso em: 01/09/2022. 
12 UOL NOTÍCIAS. “Segundo mais rico, Eunício chegou ao Senado doando R$ 1,6 milhão a sua campanha” 
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/02/01/2-mais-rico-eunicio-
chegou-ao-senado-doando-r-16-milhao-a-sua-campanha.htm?cmpid=copiaecola> Publicado em: 
01/02/2017. Acesso em: 01/09/2022. 



 

 
 

Importa salientar que as irregularidades e possíveis crimes associados ao 

Representado sempre situam-se em valores de grande monta.13 Não se pode permitir, 

portanto, sob a necessária moralidade atinente à vida pública, que tais acréscimos 

surpreendentes possam passar à vista da população brasileira sem que sejam realizadas 

as devidas investigações, para que não sejam descartados os objetivos sobre os quais se 

fundam a República brasileira, em igualdade de condições e oportunidades. 

 
II. DOS PEDIDOS 

 

Pelo fio do exposto, requer a Vossa Excelência o seguinte: 

a) O conhecimento da presente representação, especificamente para que se 

adotem todas as medidas necessárias à elucidação dos possíveis crimes 

narrados em linhas anteriores, sem prejuízo de outros a serem apurados por 

este Parquet. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Fortaleza (CE), 2 de setembro de 2022.  

 
WALBER DE MOURA AGRA                ALISSON LUCENA 

OAB/PE 757-B                                        OAB/PE 37.719 

                                            
13 Nesse sentido:  REVISTA EXAME. “Senador leva R$ 57 mi da Petrobras sem licitação”. Disponível em: 
<https://exame.com/mundo/senador-leva-r-57-mi-da-petrobras-sem-licitacao/> Publicado em: 
04/07/2011. Acesso em: 01/09/2022. ESTADÃO. “Empresa de Senador do PMDB fraudou licitação de 
R$300mi na Petrobras.”. Publicado em: 09/07/2011. Disponível em: 
<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,empresa-de-senador-do-pmdb-fraudou-licitacao-de-r-
300-mi-na-petrobras,742848> Acesso em: 01/09/2022. 



 

 
 

 

 

ANA CAROLINE LEITÃO  ANA BEATRIZ VIEIRA 

OAB/PE 49.456    ACADÊMICA EM DIREITO  


