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EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 28ª ZONA ELEITORAL 

DO ESTADO DO TOCANTINS – MUNICÍPIO DE MIRANORTE/TO 

 

 

ELEIÇÕES 2020 – STALIN BUCAR, candidato a Prefeito, e 

SAMARA NOGUEIRA, candidata a Vice -Prefeita e PTB – PARTIDO 

TRABALHISTA BRASILEIRO, cujas qualificações se encontram indicadas no 

registro de suas candidaturas, com fundamento no artigo 22 da Lei 

Complementar - LC nº 64/1990, por seus advogados infra firmados, conforme 

procuração em anexo, vem propor 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE 

CUMULADA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 

INAUDITA ALTERA PARS 

 

em face de CARLINHOS DA NACIONAL e JÔ RIBEIRO, candidatos aos cargos 

de Prefeito e a Vice - Prefeita, e a Coligação denominada “UNIDOS POR 

MIRANORTE”, formada pelos partidos PODEMOS, DEM, PDT, MDB, 

SOLIDARIEDADE e PC do B, cujas qualificações encontram-se indicadas no 

registro de suas candidaturas, pelos fundamentos que a seguir serão 

transcritos. 

 

1. DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE 

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE é um procedimento 

administrativo eleitoral, não obstante isso, tem natureza investigatória, uma 

vez que age como instrumento para apuração de infrações e crimes eleitorais.  
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Destaca-se que a Investigação Judicial Eleitoral tem natureza 

jurídica de ação, pois se apresenta como instrumento competente à apuração 

da conduta ilícita, praticada contra os que cometem ou são favorecidos pelo 

abuso de poder em prol de determinada candidatura, bem como presume a 

aplicação da sanção descrita na norma como explica Castro1.  

Vê-se, assim, que as AIJE’s são instrumentos judiciais que servem 

para apurar e punir determinadas infrações às normas eleitorais que possam 

desequilibrar a disputa do pleito, especialmente aquelas condutas que 

contrariarem a Lei nº 9.504/1997, com alterações posteriores, ou Resoluções 

do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, ou seja, investigar conduta ilícita que 

possa afetar a igualdade dos candidatosem uma eleição. 

Da leitura do artigo 22 da LC nº 64/1990, rito aplicado à AIJE, 

impõe-se o relato dos fatos, indicação de provas, indícios e circunstâncias de 

modo a viabilizar a 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. 

Resta claro, portanto, que a AIJE, exige para seu conhecimento e 

impulsionamento, tão apenas indícios e circunstâncias, devendo o 

magistrado, notificar o representado para defesa e suspender o ato ensejador 

da representação se relevante o fundamento, cujo objeto visa a delaração de 

inelegibilidade dos investigados e ou a cassação do registro do candidato, a 

fim de preservar a normalidade e legitimidade das eleições.2 

 

2. DOS FATOS 

Registra-se que a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral–

AIJE, conforme se apurou até o momento, lastreia-se no fato dos investigados, 

 
1CASTRO, Edson de Resende.Teoria e prática do direito eleitoral. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008 
2Cartilha do TRE.TO, 4ª edição. 
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quais sejam, o Prefeito de Miranorte, candidato à reeleição, CARLINHOS DA 

NACIONAL, estar atuando na campanha perpetrando atos que afetam 

frontalmente a igualdade de oportunidade entre os candidatos, caracterizados 

por captação ilícita de sufrágio, na medida em que vem ofertando bens, 

serviços e cargos públicos em troca de votos.(cf. Artigo 73 da Lei nº 

9.504/1997). 

As provas que acompanham a inicial, dão conta de nomeações de 

pessoas em cargos comissionados, ligados a atores que em um dia 

hipotecavam apoio político ao candidato Stalin Bucar e em outro dia, com a 

nomeação de parente na administração pública, hipoteca apoio aos 

investigados. 

Há nomeações nas secretarias da Juventude, Turismo e Saúde, ao 

que tudo indica, capital eleitoral do Senhor Leonardo Castro e que ao que tudo 

indica, pivô das negociações para a captação de sufrágio.  

Na espécie dos autos, cumpre destacar que as condutas perpetradas 

pelos investigados se destinam à obtenção de apoio político, para captação de 

votos dos eleitores, como pormenorizadamente passa-se a demonstrar. 

De início, causa estranheza a conduta do Senhor Leonardo Castro, 

que hipotecava apoio ao candidato Stalin Bucar, mudar seu posicionamento, 

especialmente após a nomeação de sua irmã em cargo público. Veja-se os 

diálogos com o candidato Stalin Bucar e Decreto de nomeação. (docs em 

anexo): 

“Eu por ser muito novo em política quanto de idade..., o tempo 

que o Stalin foi prefeito em miranorte, eu lembro que a cidade... 

era totalmente diferente do que, que é hoje de uns anos atrás 

pra cá. Eu lembro como que era as festas em miranorte, 

aniversario da cidade, carnaval, na educação, a saúde, o tanto 

que era diferenciada,o que eu lembro só foi coisa boa, então o 

tanto que eu puder apoiar ele..., eu vou apoiar, e também essa 

corja que eu não sou muito fã também do lado do Carlin... Né!, 
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prefeito muito fraco, não tem voz ativa nem nada!.” (26 DE 

AGOSTO 2020); 

“Seu Stalin a partir desta semana eu vou ser o guia turístico do 

senhor, nos vamos comer um chambari ali na avenida, depois a 

noite se tiver um tempo nos vamos lá no beleu lá no loteamento 

comer um sanduíche, entendeu?, onde junta muita gente, agora 

eu vou ser o guia turístico... falou!” (31 DE AGOSTO 2020) 

“Já postei já coloquei nos grupos desde cedo”. (9 DE 

SETEMBRO 2020) 

“Beleza seu Stalin beleza, eu to aqui em cima com um pessoal 

aqui tomando uma cerveja, aí eu tava conversando com o 

Milhomem lá do marketing, ele falou mesmo sobre o negocio da 

juventude, estou conversando com um pessoal uns amigos 

meu, conhecido NE!, quando for segunda nos vamos sentar 

certinho e  montar tudinho, que aí já começa mesmo NE! A 

correria de verdade.”  (12 DE SETEMBRO DE 2020) 

DECRETO Nº228/2020 

Miranorte-TO, 06 de outubro de 2020 “Dispõe sobre a 

contratação de pessoal para o Centro de Atendimento ao 

COVID-19 – CAC, e dá outras providências” O Prefeito 

Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, usando de suas 

atribuições legais, valendo da franquia do art. 5º da Lei 

Municipal nº. 182 de 07 de abril de 2.006, Lei nº433/2016 de 

22 de março de 2016, particularmente e, 

Considerando a necessidade de proceder à contratação de 

pessoal para atuarem no enfrentamento ao Novo Coronavirus, 

lotados no centro de atendimento ao COVID 19 - CAC, instituído 

pela Portaria nº1.445/GM/MS de 29 de maio de 2020 e; 

Considerando a Portaria nº1.797 de 21 de julho de 2020 que 

dispõe sobre o credenciamento do Centro de Atendimento para 

Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 no Município de Miranorte a 
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receber o incentivo de custeio, em caráter excepcional e 

temporário e com periodicidade mensal de transferência. 

DECRETA: Art. 1º - Na forma do art. 5º da Lei Municipal nº. 

182/06, fica contratado por tempo determinado, conforme a 

Portaria nº1.797 de 21 de julhode 2020, a partir de 06 de 

outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, com carga horária 

de 40h semanais, o servidor(a), conforme demonstrativo abaixo: 

Nome Larissa Castro Noleto - CARGO: Fiscal de Saúde 

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 06 dias do 

mês outubro de 2020. 

Antonio Carlos Martins Reis 

 Prefeito Municipal 

 

Como se depreende do vídeo juntado nesta oportunidade, 

transcrição abaixo, onde o Senhor Leonardo Castro em 27/09/2020, declara 

apoio ao atual prefeito, ora investigado, cujo teor da degravação segue: 

“É... isso foi uma decisão que há muito tempo eu venho 

pensando, conversando com meus amigos Sassá, o Bruno e o 

Weliton, que tiveram toda calma comigo,que veio mostrando 

como é que era ..., eu estava lá e não tenho nada que falar mal 

de ninguém deles..., é... então quero dar continuidade nesse 

serviço do Carlin que ta muito bonito, sou miranortense e eu 

quero também que não deixa o jovem desamparado, se puder 

criar uma secretaria da juventude... então muito obrigado a 

todos vocês da um abraço aqui Carlin”.   

Do que foi possível levantar, entre os dias 04 e 30 de setembro, o 

candidato ora investigado, nomeou pessoas em cargos comissionados, atos 
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que merecem ser investigados, consoante se demonstra das cópias dos Diários 

do Município que se traz com a presente inicial. 

Mais que isso, salta aos olhos o LAUDO PERICIAL DE VISTORIA E 

CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE USO INDEVIDO DE MÁQUINAS PÚBLICAS, 

realizado pela Polícia Técnica Científica e que dá conta do seguinte relato: 
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Ademais, há ainda confissão do proprietário da área beneficiada, 

denominada “Fazenda Fazendinha”, Silvio Roberto Pereira, relatando em 

registro de ocorrência junto à Polícia Civil, a abordagem feita pela Polícia 

Militar. 
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O laudo pericial que acompanha a presente AIJE, traz consigo as 

fotos dos veículos públicos utilizados em benefícios de propriedades 

particulares, como fica claro nas imagens que dão conta não de estradas 

vicinais de acesso, mas de ramais internos das propriedades particulares. 

Destaque-se ainda que tanto o relato da Polícia Militar em Extrato 

de Atendimento, Laudo Policial da Perícia Técnica, quanto no Boletim 

deOcorrência, datam do mesmo dia: 
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Ressalte-se que a distribuição de bens, valores e benefícios, em 

período eleitoral, consiste em conduta vedada, suficiente a caracterizar o 

abuso do Poder Econômico ou Político, amoldando-se esta conduta nas 

sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “h” c/c artigo 22, inciso XIV, da Lei 

Complementar - LC nº 64/1990 (com a redação dada pela Lei Complementar 

nº 135/2010), tendo em vista que tais fatos,além de vilipendiar a legislação 

eleitoral, revestem-se de desproporcionalidade de meios, legitimando a 

deflagração desta investigação eleitoral. 

Há notícias ainda de que máquinas da prefeitura realizaram serviços 

nas seguintes fazendas, todas do município de Miranorte: 

 

1- FAZENDA CACHOEIRINHA 

PROP. VERA PINTO ROSA 

END. TO 446 KM 12 SENTIDO ABREULANDIA, REGIAO DO 

BREJO DO MEIO. 

 

2- FAZ. BOM SOSSEGO II 

PROP. FRANCISCO COELHO DE SOUSA. 

END. TO 446, KM 15, SENTIDO ABREULANDIA REGIAO DA 

BURITIRANA. 

 

3- FAZ. NOVO HORIZONTE 

PROP. SEBASTIAO COELHO DE SOUSA. 

END. TO 446, KM 17 SENTIDO ABREULANDIA REGIAO DA 

BURITIRANA. 

 

Assim, não resta outra alternativa aos candidatos STALIN BUCAR, 

candidato a Prefeito, e SAMARA NOGUEIRA, candidata a Vice Prefeita, ambos 

do Município de Miranorte, e sua Coligação  a não ser aportarem-se no pier 

da Justiça Eleitoral, com a finalidade de cessar esta transgressão eleitoral e 

coibir o abuso de poder político. 
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3. DO DIREITO - ABUSO DO PODER POLÍTICO – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO – ILÍCITO PENAL. 

Sobre o abuso do poder político, econômico e de autoridade dispõe 

o artigo 22 da LC n° 64/1990 que: 

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: (...) 

 

Impende destacar que o uso do poder econômico ou político não é 

vedado pela legislação eleitoral. O que se veda é apenas o seu uso abusivo, 

ou seja, quando o poder econômico ou político é utilizado fora das balizas 

permitidas pela legislação eleitoral. Por exemplo, a realização de 

arrecadação e gastos ilícitos de campanha, a compra de votos, a realização de 

gastos fora dos limites estabelecidos dentre outros. 

Sobre o tema, ensina Emerson Garcia3 que:  

“(...) aos candidatos não é permitida a utilização de seus 
recursos financeiros em detrimento da igualdade que deve 
existir entre os concorrentes ao pleito. Essa igualdade, no 
entanto, sequer é integralmente respeitada pelo próprio 
ordenamento jurídico, isto porque a própria lei que disciplina a 
arrecadação e a aplicação dos recursos nas campanhas 
eleitorais prevê que os candidatos poderão utilizar recursos 
próprios para a campanha e os partidos, ressalvadas algumas 
exceções legais, poderão captar toda a ordem de recursos. (...) 
Como formas mais comuns de prática do abuso do poder 
econômico, a depender da potencialidade do ato, podem ser 
elencados: a) utilização indevida de transportes nas eleições; b) 
recebimento e utilização de doações oriundas das entidades 

 
3 Abuso de Poder nas Eleições – Meios de Coibição. 3ª ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 35/36. 
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mencionadas no art. 24 da Lei n. 9.504/97; c) realização de 
gastos eleitorais em montante superior ao declarado; d) 
utilização de numerário e serviços (v.g. serviços gráficos) do 
próprio candidato, sem incluí-los no montante dos gastos 
eleitorais.”  

 

Com efeito, a partir da entrada em vigor da LC nº135/2010, que 

inseriu o inciso XVI no artigo 22 da LC nº 64/19904 , 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. Em suma, basta que a conduta abusiva seja 

grave (não seja insignificante) para que se configure o ilícito eleitoral.  

Outrossim, ao julgar caso semelhante, decidiu o Tribunal Superior 

Eleitoral - TSE, verbis: 

 TSE - INELEGIBILIDADE. PREFEITO. POTENCIALIDADE. 
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Abuso do poder configurado, em face da construção de 
barragens e da concessão de transporte gratuito à população, 
em ano eleitoral, com potencial desequilíbrio no resultado do 
pleito. 2. A caracterização do abuso de poder não pressupõe 
nexo de causalidade entre as condutas praticadas e o 
resultado da eleição, mas a potencialidade lesiva dos atos, 
apta a macular a legitimidade do pleito. Precedentes. 3. O 
exame da potencialidade fica a cargo do tribunal regional, que é 
soberano na apreciação da prova. É inviável o reexame 
probatório em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental 
desprovido. (AREspe 26.035/MG, Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ 
de 29.6.2007) (Citado no Agravo de Instrumento nº 12028/PA, 
rel. Min. Félix Fischer,julgado em 15.12.2009, Síntese de 
02.02.2010). 

 

Destarte, há configuração no presente caso, de abuso de poder 

político configurado na cessão de bem público em benefício de particular, em 

período de campanha, muito próximo ao dia da eleição, caracterizado pelo uso 

 
4 “XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da 

eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.” (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 
2010) 

Num. 20450574 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: JUVENAL KLAYBER COELHO - 23/10/2020 16:37:35
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102316373507500000018783587
Número do documento: 20102316373507500000018783587



 

 

Quadra 106 Norte, Alameda 10, Lote 19, CEP 77.006-080 - Palmas/TO 63 3215-4580 
Rua Humberto Carlos Teixeira, 695, Setor Anhanguera, CEP. 77.817-540 - Araguaína/TO 

Qd SHIS QL 26, Conj. 1 SN, St. Hab. Individuais Sul, Cs 15, CEP 71665-115, Brasília/DF 

 

de máquina agrícola em fazenda de eleitores, como se vê da jurisprudência do 

TSE: 

ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL. GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. 
CONDUTA VEDADA DO ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97, 
ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 74 DA LEI 9.504/97) E ABUSO 
DE PODER POLíTICO (ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 
64/90). 

(...) 

ABUSO DO PODER POLÍTICO. 

ART. 22 DA LC 64/90. 10. O abuso do poder político, de que 
trata o art. 22, caput, da LC 64/90, configura-se quando o 
agente público, valendo-se de sua condição funcional e em 
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da 
disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua 
candidatura ou de terceiros. Precedentes.(RO n° 1723-

65.2014.6.07.0000/DF) 

 

A conduta do investigado, demonstrada por prova robusta e 

inconteste da perícia realizada, induz que a presente AIJE merece 

impulsionamento para investigação das notícias relacionadas às benesses 

estendidas a outras propriedades rurais acima citadas. 

Revela-se nas notícias trazidas na presente inicial, especialmente da 

leitura do Laudo Pericial exarado pela Policia Civil acima exposto,que a 

conduta do investigado caracteriza ilícito penal nos termos do artigo 299 do 

Código Eleitoral, veja-se: 

RECURSO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NULIDADE ART. 71 
DO CÓDIGO PENAL - DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO 
DA DENÚNCIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE MENÇÃO À 
CONTINUIDADE DELITIVA - NULIDADE AFASTADA - FATOS 
DEVIDAMENTE DESCRITOS NA INICIAL ACUSATÓRIA - 
CORRUPÇÃO ELEITORAL - ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL- 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CARGO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA DO MUNICÍPIO CONDICIONADA AO VOTO E 
AO APOIO A CANDIDATO A PREFEITO - CRIME CONTINUADO 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA 
TESTEMUNHAL HARMÔNICA E ISENTA DE 
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COMPROMETIMENTO POLÍTICO OU PESSOAL VALIDADE 
PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO PROVA - 
GRAVAÇÃO AMBIENTAL - LICITUDE PRECEDENTE - 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

(...) 

Segundo articulado, o então diretor de agricultura do Município 
de Paial, Élio Ângelo Mortari, teria condicionado a execução de 
serviços em propriedades rurais daquela municipalidade à 
prestação de apoio político e de voto em seu candidato a prefeito, 
Adelmo Luiz Braatz, o que teria infringido as disposições do art. 
299 do Código Eleitoral, que assim dispõe, verbis:  

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou 
para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para 
obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda 
que a oferta não seja aceita:  

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze 
dias-multa.  

A corrupção eleitoral se caracteriza pela entrega, promessa, 
oferta ou recebimento de vantagem, em proveito próprio ou 
alheio, em troca de voto ou da promessa de abstenção.  

Trata-se de crime formal, de consumação imediata, configurado 
com a exteriorização da oferta, independentemente de aceitação 
ou não.  

Salienta-se, aliás, que coibir a prática desse crime é um fim a 
se alcançar, com o propósito de assegurar a liberdade de voto e 
a livre manifestação da vontade do eleitor na escolha de seus 
legítimos representantes. (RECURSO CRIMINAL N° 9979841-
21.2008.6.24.0061 - RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - 
CRIME ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO) 

 

Diante do arcabouço de fatos e documentos trazidos na incial, há 

circunstâncias e indícios bastante, representados pelas nomeações feitas após 

início de campanha eleitoral e na conduta ilícita de uso de bem público em 

benefício particular de eleitor, a caracterizar a captação ilícita de sufrágio, 

prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, pretendendo o legislador frustrar 

a doação, oferecimento, promessa, ou entrega, ao eleitor, pelo candidato, com 

o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 

inclusive emprego ou função pública. 

Num. 20450574 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: JUVENAL KLAYBER COELHO - 23/10/2020 16:37:35
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102316373507500000018783587
Número do documento: 20102316373507500000018783587



 

 

Quadra 106 Norte, Alameda 10, Lote 19, CEP 77.006-080 - Palmas/TO 63 3215-4580 
Rua Humberto Carlos Teixeira, 695, Setor Anhanguera, CEP. 77.817-540 - Araguaína/TO 

Qd SHIS QL 26, Conj. 1 SN, St. Hab. Individuais Sul, Cs 15, CEP 71665-115, Brasília/DF 

 

Insta salientar que “a compra de votos só se torna juridicamente 

relevante no curso do processo eleitoral, devendo ser realizada por aquele que 

já é candidato. (...) Cabe ressaltar também que, para a caracterização de 

compra de voto, o bem ou a vantagem oferecida pelo candidato deve ser pessoal, 

mesmo que a oferta seja pública ou coletiva.Deve referir-se a prestação situada 

na esfera privada do eleitor, de sorte a carrear-lhe benefício individual”5 

É exatamente o caso dos autos. O candidato a reeleição, na condição 

de Prefeito, tem utilizado de abuso de poder para desequilibrar o pleito, 

ofertando benesses a eleitores em troca de apoio político e captação de votos. 

Encontrando-se as condutas perpetradas pelos 

Investigados,lastreadas em farto conjunto probatório, necessário o 

recebimento, conhecimento e prosseguimento da presente Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral – AIJE. 

4. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS INVESTIGADOS  

Com efeito, os investigados CARLINHOS DA NACIONAL e JÔ 

RIBEIRO, candidatos aos cargos de Prefeito e a Vice - Prefeita, 

integrantes da Coligação denominada “UNIDOS POR MIRANORTE”, 

formada pelos partidos PODE, DEM, PDT, MDB, SOLIDARIEDADE e PC do 

B, estão sendo diretamente beneficiados com os dividendos políticos 

proporcionados pelas benesses ofertadas aos eleitores, ferindo de morte a 

isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os candidatos, 

legitimando-os a figurarem no polo passivo desta ação, conforme inteligência 

do artigo 22 da LC nº 64/1990. 

 

5. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO 

O Tribunal Superior Eleitoral – TSE pacifiou o entendimento de que 

o vice deve figurar no polo passivo das demandas em que se postula a cassação 

 
5https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-
eje-n.-1-ano-4/captacao-ilicita-de-sufragio-e-abuso-de-poder-economico-2013-conceitos-e-distincoes 
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de registro, diploma ou mandato, uma vez que há litisconsórcio necessário 

entre os integrantes da chapa majoritária, considerada a possibilidade de o 

vice ser afetado pela eficácia da decisão. Por esta razão, revela-se obrigatório 

a inclusão da candidata ao cargo de Vice-Prefeita, JÔ RIBEIRO, no polo 

passivo desta ação.  

Por oportuno, confira-se:  

TSE - REPRESENTAÇÃO. ABUSO DE PODER, CONDUTA 
VEDADA E PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VICE. 

DECADÊNCIA. 1. Está pacificada a jurisprudência do Tribunal 
Superior Eleitoral de que o vice deve figurar no polo passivo das 
demandas em que se postula a cassação de registro, diploma ou 
mandato, uma vez que há litisconsórcio necessário entre os 
integrantes da chapa majoritária, considerada a possibilidade 
de o vice ser afetado pela eficácia da decisão. Agravo regimental 
desprovido. (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 
35.831/MG Rel.: Min. Arnaldo Versiani, publicado no DJE em 
10.02.2010). 

6. DAS SANÇÕES 

O artigo 1º, inciso I, alínea “h” e “j” da Lei Complementar 64/1990 

(redação da LC 135/2010), dispõe que:  

Art. 1º São inelegíveis:  

I - para qualquer cargo:  

h) os detentores de cargo na administração pública direta, 
indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, 
pelo abuso do poder econômico ou político, que forem 
condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou 
tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes; 

j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por 
corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, 
captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por 
conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais 
que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo 
de 8 (oito) anos a contar da eleição;    
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Nessa esteira, o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 

estabelece que: 

  

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;(Redação dada 
pela Lei Complementar nº 135, de 2010). 

 

Assim agindo, os investigados CARLINHOS DA NACIONAL e JÔ 

RIBEIRO, candidatos aos cargos de Prefeito e a Vice - Prefeita, integrantes da 

Coligação denominada “UNIDOS POR MIRANORTE”, formada pelos partidos 

PODEMOS, DEM, PDT, MDB, SOLIDARIEDADE e PC do B, cometeram abuso 

de poder político, ilícito penal e capatação ilícita de sufrágio, sujeitando-lhes 

na declaração de inelegibilidade de que trata o artigo 1º, inciso I, “h” e “j”, na 

forma do inciso XIV do artigo 22, ambos da LC nº 64/1990. 

 

7. DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR – TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA E/OU EVIDÊNCIA 
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Consoante a argumentação expendida, existe fundado temor de que 

uma eventual demora na prestação jurisdicional venha a reduzir 

sensivelmente a eficácia do provimento final, porque é iminente o risco dos 

investigados em destaque continuarem sendo favorecidos com os dividendos 

políticos proporcionados pelas benesses distribuídas em forma de serviços, 

doações e investidura em cargo público, transformando esta circunstância em 

dividendo político,em ordem a dificultar a fiscalização efetiva por parte da 

Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, no exercício de seus 

misteres constitucionais. 

Sobreleva anotar, que o artigo 22, inciso I, alínea “b”, da LC nº 

64/1990, normatiza que o juiz: “determinará que se suspenda o ato que deu 

origem à representação, quando relevante o fundamento e puder resultar na 

ineficácia da medida, caso seja julgada procedente”.  

Ademais, considerando que a demora no provimento jurisdicional 

poderá acarretar desrespeito e erosão à legislação eleitoral, principalmente o 

descarte de documentos, ocultação de provas, mudança no status dos atos 

administrativos e aliciamento de testemunhas, torna-se imprescindível a 

determinação para fornecimento de documentos da administração quanto a 

nomeações efetivadas, constatação dos veículos utilizados nas propriedades, 

perícia nas propriedades rurais listadas e oitiva de testemunhas, sob pena de 

perecimento e evidente prejuízo a instrução processual da presente 

investigação judicial eleitoral.  

Nesse contexto, salutar que seja concedida liminar inaudita altera 

pars liminar para que:  

a) Todos os atos de nomeação em cargos públicos desde o mês de 

março até a presente data sejam entregues ao juízo em 24 horas;  

b) Seja determinada perícia nas propriedades rurais abaixo listadas 

para constatação de serviços de abertura de ramais de acesso das estradas 

vicinais às propriedades: 
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1- FAZENDA CACHOEIRINHA 

PROP. VERA PINTO ROSA 

END. TO 446 KM 12 SENTIDO ABREULANDIA, REGIAO 

DO BREJO DO MEIO. 

 

2- FAZ. BOM SOSSEGO II 

PROP. FRANCISCO COELHO DE SOUSA. 

END. TO 446, KM 15, SENTIDO ABREULANDIA REGIAO 

DA BURITIRANA. 

 

3- FAZ. NOVO HORIZONTE 

PROP. SEBASTIAO COELHO DE SOUSA. 

END. TO 446, KM 17 SENTIDO ABREULANDIA REGIAO 

DA BURITIRANA. 

 c) Fornecimento ao juízo em 24 horas, de ordens e controle de 

serviços relacionadas às máquinas agrícolas e veículos do Município 

realizados em áreas rurais desde o mês de março até a presente data; 

d) Oitiva Cautelar das testemunhas: 

- Leonardo Castro; 

- Larissa Castro Noleto; 

- Motorista da máquina agrícola do Município; 

- Proprietário da área beneficiada, denominada “Fazenda 

Fazendinha”, Silvio Roberto Pereira Sílvio; 

- Perito Criminal, Alexandre Agreli; 

- Soldado QPPM RG 06436/4 Feitosa. 

Desta forma, a adoção urgente de tais medidas impõe-se como forma 

de manutenção da ordem no processo eleitoral, o que implica na necessidade 

de ser deferida a concessão de medida liminar inaudita altera pars, vez que 
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flagrante o fumus boni iuris, pela exposição supra, e presente, obviamente, o 

periculum in mora, uma vez que na seara eleitoral a transgressão às regras 

regulamentadoras do processo eleitoral carrega carga inegável de lesividade 

tanto pela propagação da conduta no tempo, quanto no descarte de provas 

por parte dos investigados.  

Caso haja o descumprimento da medida acima, requer a imposição 

de multa pessoal aos investigados em referência no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), a fim de assegurar o resultado prático do processo, 

conforme artigo 497 do Código de Processo Civil - CPC, aplicável ao caso em 

questão.  

8. DOS PEDIDOS FINAIS 

 Ante o exposto, os representantes, com amparo no artigo 22 da LC 

nº 64/1990, e observando o descumprimento das exigências relacionadas na 

legislação e normas eleitorais pertinentes, requerem: 

a) a autuação da presente AIJE sob o rito previsto no artigo 22 da 

LC nº 64/1990, com a sua imediata distribuição ao Juiz da 28ª ZONA 

ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS – MUNICÍPIO DE 

MIRANORTE/TO; 

b) o deferimento da medida cautelar dos pedidos listados no item 7, 

letras “a”  a “d”; 

c) o processamento da presente AIJE, com a notificação dos 

investigados CARLINHOS DA NACIONAL e JÔ RIBEIRO, candidatos aos 

cargos de Prefeito e a Vice - Prefeita, integrantes da Coligação denominada 

“UNIDOS POR MIRANORTE”, formada pelos partidos PODEMOS, DEM, 

PDT, MDB, SOLIDARIEDADE e PC do B,,remetendo-os a contrafé da petição 

inicial, para que , no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação, ofereçam 

defesa, conforme inteligência do artigo 22, inciso I, alínea “a” da LC nº 

64/1990; 
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d) a intimação do Ministério Público Eleitoral - MPE para se 

manifestar quanto à presente AIJE; 

e) a produção de todos os meios de provas admitidas em direito, 

especialmente prova documental e testemunhal, além de pericial a ser 

executada em momento oportuno;  

f) no mérito, a procedência desta AIJE, confirmando a liminar 

porventura deferida, reconhecendo o abuso do poder político, sujeitando os 

investigados em destaque na declaração de inelegibilidade de que trata o artigo 

1º, inciso I, alíneas “d” e “e”, e na forma do inciso XIV, do artigo 22, ambos da 

LC nº64/90; 

g) após o regular trâmite processual, havendo tempo e possibilidade 

jurídica, que seja cassado o registro de candidatura ou diploma dos 

investigados CARLINHOS DA NACIONAL e JÔ RIBEIRO, candidatos aos 

cargos de Prefeito e Vice - Prefeitasendo declarada a inelegibilidade de todos 

os investigados, por 08 (oito) anos a partir das Eleições de 2020, nos termos 

do inciso XIV do artigo 22 da LC nº 64/1990 (redação da LC nº 135/2010). 

Requerem que as intimações, notificações e comunicações de praxe 

sejam realizadas em nome dos outorgados. 

Nestes termos,  

Pedem deferimento, 

Miranorte/TO, 23 de outubro de 2020. 

 

JUVENAL KLAYBER COELHO               ADRIANO GUINZELLI 

            OAB/TO 182-A                                OAB/TO 2025 

 

           GIZELLA BEZERRA                                                   TOMÁS BALLSTAEDT 

                   OAB/TO1737                                                       OAB/MG 79945 
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