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I- Relatório  
 
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por ANTONIO LUIZ BANDEIRA 
JUNIOR em desfavor de TÉRCIO DIAS MELQUÍADES NETO, GILBERTO BORGES, NILTON 
SOARES DE SOUSA, MANOEL DAS NEVES SOUSA CORREA, ADÃO DE TAVARES MACEDO 
BEZERRA, EMIVAL DE SOUZA PARENTE, ANANIAS PEREIRA DA SILVA NETO, LEIDIANE MOTA 
SOUSA, THIAGO PEREIRA DA SILVA e MÁRCIA DA COSTA REIS CARVALHO, por suposta 
infringência dos artigos 41-A e 73, parágrafo 10, da Lei 9.504/97 e artigo 22, da LC 
64/90.  
 
Alega o representante que a representada Márcia, na condição de Prefeita do Município 
de Lajeado-TO, iniciou um loteamento irregular com a finalidade de captar votos, de 
forma ilícita, incorrendo, consequentemente, na prática de conduta vedada aos agentes 
públicos, bem como em abuso de poder econômico e político.  
 
Aduz ainda que aproximadamente 200 (duzentos) lotes foram distribuídos de forma 
indiscriminada, diretamente ao eleitor e através de candidatos, em troca de votos.  
 
Argumenta que, com a prática dos ilícitos, foram beneficiados diretamente os seguintes 
candidatos: Tércio Dias Melquíades Neto, Gilberto Borges, Nilton Soares de Sousa, Manoel 
das Neves Sousa Correa, Adão Tavares de Macedo Bezerra, Emival de Sousa Parente, 
Ananias Pereira da Silva Neto, Thiago Pereira da Silva e Leidiane Mota Sousa.  
 
Sustenta que as mesmas pessoas acima relacionadas simularam atendimentos médicos 
junto ao Posto de Saúde do Município de Lajeado, com o fim de comprovar o vínculo de 
eleitores com o município, de forma fraudulenta.  
 
Ressalta que a conduta dos representados teria influenciado no equilíbrio do pleito, sob o 
fundamento de que nas três seções localizadas nas proximidades do Loteamento Norte 
Sul, o representado Tércio obteve maioria de votos.  
 
Ao final, requer que a ação seja julgada procedente a fim de cassar os diplomas e 
mandatos dos candidatos eleitos, bem como condenar a todos à sanção de inelegibilidade 
para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou 



tal conduta e multa em seu grau máximo.  
 
À inicial, foram anexados os documentos de fls. 63/461.  
 
À fl. 462, despacho determinando a notificação dos representados, nos termos do art. 22, 
I, “a”, da LC 64/90.  
 
Regularmente citados, os representados apresentaram, tempestivamente, suas defesas às 
fls. 473/478, 479/485, 486/492, 493/499, 500/506, 507/514, 515/522, 524/532, 533/545 
e 548/559.  
 
Com vistas ao Representante do Ministério Público Eleitoral, este requereu a designação 
de audiência de instrução e julgamento, pugnando pela oitiva das testemunhas arroladas 
e dos demandados (fl. 615).  
 
À fl. 829, despacho deferindo a juntada dos documentos anexados pelo autor à fls. 
616/800 e designando data para audiência de instrução.  
 
O representado Tércio informou, através de seu patrono (fl. 832), que se manifestaria 
sobre os documentos juntados pelo autor na fase de alegações finais.  
 
A audiência de instrução iniciou-se às 8h do dia 20/06/2017, tendo sido suspensa às 19h 
do mesmo dia, e retomada às 14h do dia 23/06/2017, ocasião em que foram ouvidas as 
partes, bem como as testemunhas arroladas pelos representantes e pelos representados, 
conforme termo de assentada de fls. 853/855 e 897/900 e CDs de vídeo de fls. 857/859 e 
fl. 902 dos autos.  
 
Por ocasião da audiência de instrução, foram requeridas diligências pelas partes, as quais 
foram deferidas e cumpridas.  
 
À fls. 925/926 foi juntado pelos representados Manoel, Leidiane, Ananias e Nilton 
instrumento de substabelecimento de mandato.  
 
Encerrada a dilação probatória, passou-se à fase das alegações finais das partes e do 
Ministério Público pelo prazo sucessivo de 2 (dois) dias.  
 
As partes acostaram alegações finais às fls. 947/1869(representante) e fls. 
1872/1920(representado Tércio), fls.1921/1939(representada Márcia), fls. 1940/1954 
(representado Thiago), fls. 1955/1967(representada Leidiane), fls. 1968/1979 
(representados Adão e Emival), fls. 1980/2002 (representados Manoel, Nilton e Ananias), 
fls. 2003/2010 (representado Gilberto).  
 
Alegaram, em sede de preliminar, a ocorrência de preclusão para juntada de documentos, 
sob o fundamento de que estaria encerrada a fase de dilação probatória e não houve, 
quanto aos documentos juntados por ocasião das alegações finais do representante, 



pedido expresso de diligência. No mérito, corroboraram os termos de suas manifestações 
pretéritas.  
 
A parte autora protocolizou petição às fls. 2011/2020, pela qual refutou a preliminar 
denominada afronta ao devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e da 
preclusão de juntada de documentos, aventada pelos representados.  
 
O douto representante do Ministério Público Eleitoral apresentou parecer às fls. 
2023/2031, opinando pela procedência parcial da presente ação e improcedência 
relativamente aos investigados Gilberto Borges e Leidiane Mota Sousa.  
 
Às fls. 2032/2045 foi exarada sentença de improcedência, por ausência de provas 
robustas capazes de vincular os investigados às práticas ilícitas articuladas na inicial.  
 
Inconformado, o representante interpôs Recurso Eleitoral às fls. 2046/2194, pugnando 
pelo juízo de retratação, invocando o artigo 267, parágrafo 7º do Código Eleitoral.  
 
O recorrente alegou, em suas razões recursais, preliminarmente, que não houve afronta 
ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório e da preclusão para juntada 
de documentos, uma vez que o juiz sentenciante acolheu preliminar arguida pelos 
representados/recorridos e desconsiderou, para efeito daquele julgamento, as provas 
documentais juntadas pelo recorrente/ representante às fls. 1087/1825. Postulou o não 
acolhimento da preliminar de violação ao devido processo legal, apresentada pelos 
recorridos.  
 
No mérito, aduziu que restou demonstrado que a ex-prefeita Márcia da Costa Reis 
Carvalho iniciou, no ano de 2016, um loteamento totalmente irregular com a única 
finalidade de captar votos, de forma ilícita, posto que esses lotes teriam sido distribuídos 
a vereadores, sem nenhum critério legal. Alegou também que os 
representados/recorridos atuaram junto ao Posto de Saúde de Lajeado, simulando 
atendimentos médicos, para configurar elemento probatório de domicílio eleitoral.  
 
À fl. 2195, despacho de não acolhimento do juízo de retratação.  
 
Os representados apresentaram suas contrarrazões na seguinte ordem: fls. 2219/2227 
(Gilberto Borges), fls. 2228/2241 (Márcia), fls. 2241/2255 (Thiago), fls. 2256/2270 
(Leidiane), fls. 2271/2295 (Manoel, Nilton e Ananias), fls. 2296/2308 (Adão) e fls. 
2309/2359 (Tércio). Em sede de preliminar, os recorridos/representados sustentaram a 
ausência de provas, ilegitimidade passiva, falta de pressupostos processuais e afronta à 
ampla defesa e contraditório.  
 
No mérito, pugnam pelo improvimento do recurso, tendo em vista a inexistência de 
captação ilícita de sufrágio, conduta vedada ou abuso de poder econômico.  
 
Recurso adesivo interposto por Marcia da Costa Reis Carvalho e Tércio Dias Melquiades 



Neto às fls. 2197/2202 e 2203/2218, respectivamente.  
 
A recorrente MARCIA alegou, em seu recurso adesivo, que o juízo a quo equivocou-se 
quanto à análise da prova, tendo em vista que o loteamento objeto da demanda 
encontrava-se regular perante a lei. O recorrente Tércio, por seu turno, requereu o 
desentranhamento de todos os documentos juntados pelo recorrido/representante com as 
alegações finais e após o encerramento da instrução probatória.  
 
Contrarrazões aos recursos adesivos às fls. 2362/2378 e 2379/2399, apresentadas por 
Antonio Luiz Bandeira Junior (representante/recorrente principal).  
 
O Ministério Público Eleitoral em atuação nesta 5ª Zona Eleitoral opinou pela 
tempestividade e adequação do recurso, pugnando pela remessa dos autos ao TRE-TO (fl. 
2.400).  
 
Instado a se manifestar, o Procurador Regional Eleitoral apresentou parecer às fls. 
2406/2431v, pugnando pelo provimento do recurso, com exceção de LEIDIANE MOTA 
SOUSA.  
 
Durante a 68ª sessão ordinária, consoante ata de fls. 2434/2450, o Relator, Juiz-Membro 
Agenor Alexandre da Silva, proferiu voto para negar provimento ao recurso principal e ao 
recurso adesivo interposto por Márcia da Costa Reis Carvalho (fls. 2197/2202), bem como 
para dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Tercio Dias Melquiades 
Neto (fls. 2203/2218) apenas para reconhecer a preclusão temporal quanto à juntada do 
relatório da Polícia Federal (fls. 1826/1869), mantendo-se nos autos os demais 
documentos para fins recursais. Após, o Juiz-Membro Adelmar Aires suscitou questão de 
ordem quanto ao pedido de apresentação de cópia do inquérito policial e, em sendo 
acolhida a questão pelo Tribunal, por se entender que o inquérito integra o acervo 
probatório e que não ocorreu a preclusão, sugeriu a conversão do feito em diligência, 
abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte contrária se manifestasse sobre o 
contéudo de tais provas e, após, reaberto o prazo para alegações finais, para que o 
próprio Tribunal julgasse o mérito.  
 
Em seguida, a Juíza-Membro Ângela Prudente pediu vista dos autos, apresentando voto 
divergente (fls. 2453/2461) na sessão ordinária do dia 30.08.2018, acolhendo o 
entendimento aduzido na Questão de Ordem para admitir que o inquérito policial de nº 
183/2016 passasse a integrar o acervo probatório processual. Declarou nula a sentença de 
primeiro grau e determinou o retorno dos autos à primeira instância para o regular 
processamento do feito. Na ocasião, o Juiz-Membro Henrique Pereira dos Santos requereu 
vista dos autos, cujo voto consta das fls. 2466/2469.  
 
Na sessão nº 99/2018, realizada no dia 25/09/2018, o Tribunal, por maioria, acolheu a 
questão de ordem para admitir que o inquérito policial nº 183/2016 passasse a integrar o 
acervo processual e anulou a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos a 
este Juízo, para que, após abertas vistas aos investigados para se manifestarem sobre os 



documentos, seja proferida nova sentença, seguindo-se o rito previsto no art. 22 da LC 
64/90 (acórdão à fl. 2470/2471).  
 
Opostos embargos de declaração (fls. 2474/2483) por Tercio Dias Melquíades Neto, pelo 
que sustenta a existência de omissões na decisão, sob o argumento de que a decisão 
recorrida tratou de questão anulatória de sentença do juiz a quo sem que o recorrente 
houvesse requerido tal anulação. Alegou que o acórdão é extra petita, afrontando, o 
princípio da não surpresa.  
 
Contrarrazões ao recurso de embargos de declaração às fls. 2487/2507. Alegou o 
embargado que não havia omissão no acórdão de nº 594-81.2016.27.0005, e que o 
recorrente buscava rediscutir a matéria já suficientemente debatida e julgada na 
apreciação do recurso eleitoral. Requereu o improvimento do recurso, confirmando-se o 
acórdão embargado.  
 
Às fls. 2509/2510 foi acostado o parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo 
conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se 
incólume o acórdão recorrido.  
 
Na sessão nº116/2018, realizada no dia 06.11.2018 (acórdão à fl. 2518), o Tribunal 
decidiu, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, 
negou-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos do voto do 
Relator (fls. 2512/2521).  
 
À fl. 2523, o Ministério Público Eleitoral manifestou ciência e requereu a execução 
imediata do acórdão de fls. 2470/2471.  
 
Foram os autos remetidos para esta 5ª Zona Eleitoral em 19/11/2018.  
 
À fl. 2525, despacho judicial determinando a intimação dos investigados para no prazo 
comum de 15 (quinze) dias manifestarem-se sobre as provas contidas nos autos.  
 
Manoel das Neves Sousa Correa, Nilton Soares de Sousa e Ananias Pereira da Silva Neto 
(fl. 2527), além de Adão Tavares de Macedo Bezerra e Emival de Sousa Parente (fl. 2529), 
conjuntamente, aduziram que se manifestariam a respeito dos documentos juntados nos 
autos por ocasião das alegações finais.  
 
Às fls. 2529/2530 Tércio Dias Melquiades Neto reiterou os argumentos arguidos contrários 
à admissão dos documentos juntados intempestivamente juntamente com as alegações 
finais, contrarrazões ao recurso e embargos de declaração, nos termos do art. 22 da LC 
64/90, e aduziu que se manifestaria sobre os documentos juntados aos autos por ocasião 
das alegações finais.  
 
Gilberto Borges (fls. 2531/2532) e Leidiane Mota Sousa (fl. 2533/2534) reiteraram a tese 
da ilegitimidade passiva e sustentaram que não existem provas que os relacione aos fatos 



narrados na inicial.  
 
Os investigados Márcia da Costa Reis Carvalho e Thiago Pereira da Silva não se 
manifestaram.  
 
À fl. 2535, o representante do Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pelo 
integral cumprimento do decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral.  
 
Despacho determinando intimação das partes para, no prazo sucessivo de 2 (dois) dias, 
apresentarem alegações finais à fl. 2536.  
 
Às fls. 2738/2739, petição de juntada do instrumento de substabelecimento ao advogado 
da representada Márcia.  
 
Seguiu-se o feito com a juntada das alegações finais pelo representante (fls. 2530/2669) 
e representados às fls. 2670/2737 (Tércio), 2740/2758 (Márcia), 2759/2774 (Thiago), 
2775/2791(Adão e Emival), 2792/2799 (Gilberto Borges), 2800/ 2832 (Manoel, Nilton e 
Ananias), 2833/2846 (Leidiane).  
 
O Representante do Ministério Público Eleitoral, às fls. 2847/2849, opinou pela aplicação 
das sanções próprias ante as condutas praticadas.  
 
Após, vieram-me os autos conclusos.  
 
É o relatório. Passo a decidir.  
 
2 – FUNDAMENTAÇÃO  
 
De início, cumpre registrar entendimento dominante do TSE, segundo o qual “o julgador 
não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte recorrente, bastando, para 
tanto, que prolate decisão devidamente fundamentada que aborde a questão controversa 
em sua inteireza, não resultando, por outro lado, negativa de prestação jurisdicional” 
(Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 69387, Acórdão 
de 30/11/2010, Relator (a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, Publicação: 
PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/11/2010).  
 
Assim, antes de se ingressar na análise do mérito da demanda, faz-se necessário analisar 
as questões preliminares (prévias ou prejudiciais) arguidas pelos representados em suas 
contestações e alegações finais.  
 
2. 1. DAS PRELIMINARES  
 
2.1.1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL  
 
A representada Márcia arguiu a inépcia da inicial sob o argumento de que da narração dos 



fatos descritos na inicial não decorre logicamente a conclusão.  
 
Sobre o tema, o artigo 330 do CPC dispõe que:  
 
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:  
 
I - for inepta;  
 
II - a parte for manifestamente ilegítima;  
 
III - o autor carecer de interesse processual;  
 
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.  
 
§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:  
 
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;  
 
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 
pedido genérico;  
 
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;  
 
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (grifamos)  
 
No presente caso, da leitura da petição inicial é possível depreender o objetivo buscado 
pelo representante, uma vez que os pedidos formulados estão em consonância com a 
causa de pedir. Ou seja, está bem delimitada a pretensão perseguida e os motivos que a 
justificam, inclusive possibilitando a apresentação de defesa pelos representados.  
 
Assim, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial.  
 
2.1.2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, 
À LEALDADE PROCESSUAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, E PRECLUSÃO NA 
JUNTADA DE DOCUMENTOS  
 
Alegam os representados Tércio, Márcia, Thiago, Adão, Emival, Manoel, Nilton e Ananias, 
que o representante inviabilizou o exercício da defesa pois, não obstante pudesse tê-lo 
feito antes, juntou o relatório e as mídias do inquérito policial apenas por ocasião da 
apresentação das alegações finais, após o encerramento da fase instrutória. Concluem 
que houve afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.  
 
Em relação a tais argumentos, importante esclarecer que o acórdão às fls. 2470/2471 foi 
claro no sentido de reconhecer a importância da documentação citada, determinando a 
nulidade da r. sentença que os afastou e o retorno dos autos à primeira instância 



exatamente para oportunizar o amplo exercício do direito de defesa.  
 
Sendo assim, no dia 10/12/2018 foi publicado despacho judicial no DJE, pelo qual foram 
concedidos 15 (quinze) dias aos representados, para conhecerem os documentos e sobre 
eles se manifestarem.  
 
Com o advento do recesso forense, cujos prazos foram suspensos, o prazo dos 
representados acabou se estendendo e, em 29/01/2019, protocolaram petição 
informando que se manifestariam sobre os documentos por ocasião das alegações finais. 
Destaco que os autos permaneceram em Cartório durante todo o período, à disposição 
dos advogados constituídos.  
 
Assim sendo, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa e do 
contraditório, pois foi aberto prazo para os representados se pronunciarem e promoverem 
contraprova acerca das mídias e dos demais documentos juntados. Não obstante, os 
investigados Thiago Pereira da Silva e Márcia da Costa Reis Carvalho permaneceram 
silentes, ao passo que os demais investigados se limitaram a informar que se 
manifestariam por ocasião das alegações finais. Ressalte-se que também tiveram 
oportunidade de se manifestarem por ocasião das ulteriores alegações.  
 
Sobre este tema, já decidiu o TSE:  
 
“O cerceamento de defesa resta afastado sempre que oportunizado à parte manifestar-se 
acerca das provas carreadas aos autos em alegações finais." (TSE; REsp 
458-67.2012.6.18.0040; PI; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 01/07/2016; DJETSE 30/08/2016; 
Pág. 106)  
 
Além disso, cumpre ressaltar que o art. 219 do Código Eleitoral estabelece que "na 
aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, 
abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo".  
 
Ou seja, vigora no processo judicial eleitoral o princípio da instrumentalidade das formas, 
segundo o qual não haverá nulidade sem a ocorrência de prejuízo.  
 
No caso dos autos, os representados não lograram demonstrar a ocorrência de efetivo 
prejuízo, limitando-se a afirmar que houve cerceamento de defesa e afronta aos 
princípios da ampla defesa e do contraditório. Neste sentido, tem se posicionado a 
jurisprudência:  
 
“A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de defesa 
pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 219 do CE, o que não 
ocorreu no caso concreto[...]" (TSE; RO 1800-81.2010.6.01.0000; AC; Rel. Min. Dias 
Toffoli; DJETSE 30/04/2014) (grifamos)  
 
“Inexistência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tampouco prejuízo à 



Agravante, sendo certo que no sistema de nulidade vigora o princípio pas de nullité sans 
grief, o qual dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando 
houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrado. Todavia, não ficou 
evidenciado nos autos qualquer prejuízo à parte ou à marcha processual.[...]" (TSE; 
AgRg-REsp 26-21.2015.6.26.0137; SP; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 21/02/2017; DJETSE 
03/04/2017; Pág. 74) (grifamos)  
 
“Recursos Eleitorais. Eleições 2012. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Abuso de 
poder político/autoridade. Conduta vedada a agente público. Utilização de bem público. 
Contratação de servidor. Ação julgada procedente. Cassação de registro de candidatura. 
Declaração de inelegibilidade. (...) Preliminar de nulidade - violação ao contraditório e a 
ampla defesa (argüida pela 1ª recorrente - Beatriz Fagundes Alves) Mesmo que a 
intimação para apresentação de defesa tenha ocorrido antes da juntada de determinados 
documentos, tal diligência processual não causou o prejuízo alegado. Após a referida 
juntada, a recorrente teve oportunidade de se manifestar sobre os referidos documentos, 
seja na audiência de instrução, seja em alegações finais. Audiência redesignada para uma 
nova data (fl. 6790-verso). Cartório Eleitoral, de maneira diligente, procedeu à intimação 
(fl. 6791-6794; 6803) de todos os advogados. Ausência de qualquer prejuízo para as 
partes. Rejeitada. (RECURSO ELEITORAL nº 30018, Acórdão de 23/01/2014, Relator(a) 
VIRGÍLIO DE ALMEIDA BARRETO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, 
Data 31/01/2014 ) (grifamos)  
 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS - ART. 41-A DA LEI 9.504/97 - 
EMBASAMENTO EM TERMOS DE INQUÉRITO POLICIAL - POSSIBILIDADE - INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL NÃO EXIGIDA. DOCUMENTOS - JUNTADA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA - 
VISTA DA PARTE POR OCASIÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA QUE 
NÃO SE CARACTERIZA. Se a parte se refere aos documentos nas alegações finais e pede o 
desentranhamento, demonstra o seu efetivo conhecimento e acesso sobre eles, o que 
afasta a alegação de cerceamento de defesa. (Recurso Eleitoral nº 497, Acórdão nº 14533 
de 04/12/2003, Relator(a) JURACY PERSIANI, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 
28, Tomo 6786, Data 04/12/2003, Página 45) (grifamos)  
 
“Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, 
desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida 
a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. [...]" (TJMT; APL 
6776/2017; Capital; Rela Desa Serly Marcondes Alves; Julg. 22/03/2017; DJMT 
28/03/2017; Pág. 117) (grifamos)  
 
Forte nessas razões, REJEITO a preliminar arguida e reconheço a regularidade de todo o 
conteúdo das alegações finais do representante.  
 
2.1.3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO E DE PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS.  
 
Aduziram os representados Adão, Emival, Nilton, Manoel, Ananias, Thiago e Leidiane que 



o representante Antônio Luiz Bandeira Jínior é parte ilegítima para figurar no pólo ativo 
da presente ação, ao fundamento de que este, por ter concorrido às eleições 
majoritárias, carece de interesse e de legitimidade para propor ação contra candidato a 
cargo proporcional, por serem eleições distintas. Alegaram também a ilegitimidade 
passiva dos mesmos, sob o argumento de que não há imputação específica relacionada 
aos representados. Acrescentam que devido à generalidade da petição inicial, houve 
afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.  
 
O representado Tércio alegou que não deveria figurar no pólo passivo da demanda, sob o 
argumento de que não foi o autor das ilicitudes, não tendo obtido qualquer benefício com 
as eventuais transferências irregulares de eleitores, nem tampouco com supostas doações 
de lotes.  
 
A representada Leidiane, por sua vez, alegou que não há provas nos autos que a relacione 
aos fatos imputados na inicial.  
 
Pois bem, quanto à falta de legitimidade e interesse do candidato da eleição majoritária 
em demandar contra candidatos da proporcional, tenho que o interesse maior referente à 
lisura do pleito e à apuração dos ilícitos praticados durante o período eleitoral 
extrapolam eventual benefício que o autor teria com a procedência de uma ação desta 
natureza.  
 
O procedimento adotado para a presente ação é o constante do artigo 22 da Lei 
Complementar 64/90, in verbis:  
 
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(...)  
 
De acordo com o comando normativo acima, vê-se que não há, na lei, qualquer exigência 
quanto ao fato de a parte contrária concorrer pelo mesmo sistema eleitoral. Assim, como 
a lei não previu restrição, conclui-se ser livre o direito de ação, independentemente do 
cargo objeto de disputa.  
 
Sendo assim, qualquer partido político ou candidato terá legitimidade ativa para ingressar 
com demanda que visa resguardar a legalidade e a legitimidade do processo eleitoral 
contra qualquer tipo de abuso de poder.  
 
O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, já manifestou entendimento segundo o qual o 
interesse de agir reside na necessidade de se coibir a prática de condutas tendentes a 
afetar a lisura do pleito e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, não 
importando se haverá repercussão da decisão na esfera política do representante, como 



se pode observar:  
 
“(...)2. Motivado pelo interesse público, o candidato ao cargo de vereador representou 
contra o candidato ao cargo de prefeito no Município de Capinzal/SC. O interesse de agir 
reside na necessidade de se coibir a prática de condutas tendentes a afetar a lisura do 
pleito eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, não importando se 
haverá repercussão da decisão na esfera política do representante. 3. O permissivo do 
art. 96, caput, da Lei no 9.504/97 não faz distinção entre os candidatos habilitados a 
propositura de representação eleitoral, desde que o façam em mesmo pleito e 
circunscrição. De todo evidente o interesse do Ministério Público Eleitoral em recorrer, 
pois aquela instituição detém o múnus público para tanto. [...]” (Ac. de 24.10.2006 nos 
EDclAgRgAg no 6.506, rel. Min. José Delgado.) (grifamos)  
 
Quanto à legitimidade passiva, tanto o candidato quanto terceiros poderão figurar no 
polo passivo da AIJE, visto que o inciso XIV do art. 22 da LC 64/90 prevê a inelegibilidade 
de qualquer pessoa que haja contribuído para a prática do ato abusivo. Ou seja, todos 
têm legitimidade passiva para responderem por captação ilícita de sufrágio, conduta 
vedada e abuso de poder político e econômico. Essas infrações eleitorais não são 
exclusivas de candidatos e agentes públicos. Além destes, terceiros envolvidos, 
mormente os beneficiados, detêm legitimidade para serem responsabilizados, pois 
algumas sanções, como multa e inelegibilidade, são aplicáveis a qualquer pessoa física.  
 
Assim, o debate acerca da ilegitimidade passiva dos representados Tércio e Leidiane, 
fundada no fato de que não há provas contra os mesmos, é tema que se confunde com o 
próprio mérito da demanda, exigindo uma cognição mais aprofundada para se averiguar a 
presença ou não das condições da ação, devendo ser enfrentada mais adiante.  
 
No que diz respeito à alegação de generalidade da petição inicial, embora não tenha 
havido uma descrição específica das condutas atribuídas a cada representado, não 
vislumbro prejuízo à compreensão da pretensão deduzida em juízo, nem ao exercício do 
contraditório e da ampla defesa por parte dos mesmos. Na realidade, a matéria diz 
respeito à responsabilidade dos representados e, não obstante ter sido ventilada em sede 
de preliminar, confunde-se com o próprio mérito, ocasião em que será sequencialmente 
analisada.  
 
Ante o exposto, AFASTO a preliminar suscitada.  
 
2.1.4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ALEGADA PELA REPRESENTADA MÁRCIA, 
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO  
 
De início, cumpre registrar que as normas insculpidas no Código de Processo Civil 
aplicam-se subsidiariamente aos processos eleitorais. Logo, nos termos do art. 243 do 
CPC/2015, “a citação pode ser feita onde quer que se encontre o citando”, podendo 
realizar-se em qualquer horário, inclusive à noite, salvo nas hipóteses legalmente 
previstas no rol do art. 244 do mesmo diploma legal, as quais não se enquadram no 



presente caso.  
 
Quanto à AIJE, a exigência é a de que a notificação para defesa seja acompanhada de 
cópia de todos os documentos que instruem a inicial, o que objetiva, inequivocamente, 
garantir a parte ré o regular exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. No 
caso dos autos, não há razão para que se anule o ato processual, por ter sido realizado 
domingo à noite, no local de trabalho da representada, eis que permitido pelo art. 212, 
parágrafo 2º, do CPC, bem como porque não houve qualquer incidência de dano.  
 
José Jairo Gomes, acerca da notificação (citação) na AIJE, assim leciona:  
 
A ausência de citação na forma legal é causa de nulidade. Todavia, no sistema eleitoral – 
por disposição expressa do artigo 219 do CE -, vige o princípio pas de nullité sans grief, ou 
seja, não se declara nulidade de um ato sem que dele resulte prejuízo. É a consagração 
da instrumentalidade das formas, presentes também nos processos civil e penal. Com 
efeito, o artigo 277 do CPC estabelece: “Quando a lei prescrever determinada forma, o 
juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Por 
outro lado, dispõe o artigo 282, parágrafo 1º, desse diploma: “O ato não será repetido 
nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Exige-se, pois, a 
demonstração do prejuízo. Saliente-se que a falta de citação é suprida pelo 
comparecimento espontâneo do réu a juízo (CPC, art. 239, §1º). Na jurisprudência, o TSE 
já entendeu que, a despeito da ausência de citação pessoal do réu, a defesa apresentada 
pela coligação pela qual concorre supre a nulidade daí resultante, não havendo, de resto, 
prejuízo a justificar a anulação do processo” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 12ª 
ed., São Paulo: Atlas, 2016)  
 
Logo, ainda que houvesse algum vício relacionado à citação em apreço, tal vício estaria 
convalidado, pelo exercício da ampla defesa por parte da representada, não havendo 
razão para se anular o ato.  
 
Dessa forma, REJEITO a preliminar.  
 
Inexistindo outras questões preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito da 
demanda.  
 
2.2. DO MÉRITO  
 
O representante ajuizou a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral sob os 
seguintes fundamentos: captação ilícita de sufrágio (tipificada no artigo 41-A, da Lei 
9.504/97), prática de conduta vedada aos agentes públicos (artigo 73, § 10 da Lei 
9.504/97) e abuso de poder político e econômico (artigo 22 da LC 64/90), 
consubstanciados nos seguintes ilícitos: a) distribuição de lotes no município de Lajeado, 
em troca de votos, em ano eleitoral, sem que houvesse autorização legal ou programa 
social já em execução orçamentária no exercício anterior ao pleito; b) falsificação de 
documentos, com o fim de formar elemento probatório de vínculo com o município, para 



fins de transferência fraudulenta de títulos eleitorais.  
 
Sobre a captação ilícita de sufrágio, a Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) assim dispõe:  
 
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, 
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o 
fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, 
inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do 
diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 
de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 1.999)  
 
A captação ilícita de sufrágio concretiza-se quando há doação de bens a eleitores pelo 
candidato ou com sua anuência, com o fim específico de obter-lhe o voto. O ilustre 
doutrinador José Jairo Gomes assim descreve captação ilícita de sufrágio:  
 
A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ato ilícito eleitoral. Impõe-se, pois, 
a responsabilização dos agentes e beneficiários do evento. Estará configurada sempre que 
a eleitor for oferecido, prometido ou entregue bem ou vantagem com o fim de obter-lhe 
o voto. Também ocorrerá na hipótese de coação, isto é. Prática de “atos de violência ou 
grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto” (art. 41-A, §2º). Assim, a causa da 
conduta inquinada deve estar diretamente relacionada ao voto.  
 
A perfeição dessa categoria requer: (i) realização de uma das condutas típicas, a saber: 
doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor, bem como 
contra ele praticar violência ou grave ameaça; (ii) fim especial de agir, consistente na 
obtenção do voto do eleitor; (iii) ocorrência do fato durante o período eleitoral.  
 
E continua:  
 
(...) o bem ou vantagem pode ser de qualquer tipo. O que importa é que veicule 
benefício ao eleitor. Assim, pode constituir-se dos mais variados produtos ou serviços, 
como atendimento médico, hospitalar, dentário, estético, fornecimento de medicamento, 
prótese, combustível, cesta básica, roupa, calçado, material de construção, transporte, 
emprego, função pública.  
 
Acerca da prática de conduta vedada, o artigo 73, §10, da Lei 9.507/97 estabelece o 
seguinte:  
 
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:  
 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade 
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em 



execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá 
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.  
 
Com relação a abuso de poder econômico e político, José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 
12ª ed., São Paulo Atlas, 2016, p. 312-316) ensina que:  
 
O termo “econômico”, na expressão em apreço, deve ser tomado em seu significado 
comum, registrado no léxico, ligando-se, portanto, à idéia de valor patrimonial, 
apreciado no comércio, no mercado, enfim, valor pecuniário ou em dinheiro. Refere-se, 
pois, à propriedade, à posse ou ao controle de bens ou serviços.  
 
Destarte, a expressão 'abuso de poder econômico' deve ser compreendida como a 
concretização de ações que denotem mau uso de recursos patrimoniais detidos, 
controlados ou disponibilizados ao agente.  
 
Essas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto em que ocorrem, 
revelando a existência de exorbitância, desbordamento ou excesso no emprego de 
recursos. É necessário que a conduta abusiva tenha em vista processo eleitoral futuro ou 
em curso. Normalmente, ocorre durante o período de campanha. Ausente esse liame, não 
há como caracterizar o abuso, já que o patrimônio, em regra é disponível.  
 
Por igual, se não se puder valorar economicamente a relação jurídica e a conduta 
consideradas, obviamente não se poderá falar em uso abusivo de poder econômico, já 
que faltaria a atuação desse fator.  
 
O intuito do legislador é prestigiar valores como liberdade, virtude, igualdade, 
sinceridade e legitimidade no jogo democrático. Pretende-se que a representação 
popular seja genuína, autêntica e, sobretudo, originada de procedimento legítimo. Não 
basta, pois, que haja mero cumprimento de fórmulas procedimentais, pois a legitimidade 
exsurge sobretudo do respeito àqueles valores.  
 
A corrupção econômica nas eleições tem como corolário a corrupção no exercício do 
mandato assim conquistado. É intuitivo que os financiadores não vertem seus fundos para 
campanhas eleitorais apenas por altruísmo ou elevada consciência cívica, antes o fazem 
com vistas a conquistar espaço e influência nas instancias decisórias do Estado, bem 
como para abrir a porta para futuros e lucrativos contratos.  
 
(...)  
 
Político é o vocábulo derivado de polis, que significa cidade, Estado, O poder político, 
consequentemente, refere-se ao poder estatal. Trata-se do supremo poder numa 
sociedade organizada, a ele subordinando-se todos os demais. Corporifica-se na figura do 
Estado, penetrando no interior da Administração Pública. Pode encontrar-se concentrado 
ou descentralizado mediante transferência de atribuições para órgãos locais, pessoas 
físicas ou jurídicas.  



 
(...)  
 
É intuitivo que a máquina administrativa não pode ser colocada a serviço de candidaturas 
no processo eleitoral, já que isso desvirtuaria completamente a ação estatal, além de 
desequilibrar o pleito -ferindo de morte a isonomia que deve permear as campanhas e 
imperar entre os candidatos -e fustigar o princípio republicano, que repudia tratamento 
privilegiado a pessoa ou classes sociais.  
 
No Brasil, é público e notório que alguns agentes públicos se valem de suas posições para 
beneficiar candidaturas. Desde a sua fundação, sempre houve intenso uso da máquina 
administrativa estatal: ora são as incessantes (e por vezes inúteis) propagandas 
institucionais (cujo rela sentido é, quase sempre, promover o agente político), ora são as 
obras públicas sempre intensificadas em anos eleitorais e suas monótonas cerimônias de 
inauguração, ora são os acordos e as trocas de favores impublicáveis, mas sempre 
envolvendo o apoio da administração pública, ora é o aparelho do Estado desvirtuado de 
sua finalidade precípua e posto a serviço de um fim pessoal, ora são oportunísticas 
transferências de recursos de um a outros entes federados.  
 
Ante a sua elasticidade, o conceito em foco pode ser preenchido por fatos ou situações 
tão variados quanto os seguintes: uso, doação ou disponibilização de bens e serviços 
públicos, desvirtuamento de propaganda institucional, manipulação de programas sociais, 
contratação ilícita de pessoal ou serviços, ameaça de demissão ou transferência de 
servidor público, convênios urdidos entre entes federativos estipulando a transferência 
de recursos às vésperas do pleito.  
 
(...)  
 
Segundo assentou o TSE: (i) o abuso do poder político é condenável por afetar a 
legitimidade e a normalidade doss pleitos e, tambem, por violar o princípio da isonomia 
entre o concorrentes, amplamente assegurado na Constituição da República” (TSE-ARO nº 
718/DF-DJ 17-6-2005); (ii) Caracteriza-se o abuso do poder quando demonstrado que o 
ato da Administração, aparentemente regular e benéfico à população, teve como 
objetivo imediato o favorecimento de algum candidato” (TSE – Respe nº 25.074/RS – DJ 
27-10-2005)  
 
Feitas tais considerações, passo à análise, de forma individualizada, das questões fáticas 
trazidas aos autos, verificando o seu enquadramento legal.  
 
2.2.1 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LOTES NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, SEM AUTORIZAÇÃO 
LEGAL OU EXISTENCIA DE PROGRAMA SOCIAL JÁ EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 
EXERCÍCIO ANTERIOR AO PLEITO.  
 
2.2.1.1 – DOS INVESTIGADOS TÉRCIO DIAS MELQUIADES NETO E GILBERTO BORGES  
 



Afirma o representante que o atual prefeito e vice-prefeito de Lajeado, ora investigados, 
Tércio Dias Melquíades Neto e Gilberto Borges, respecticamente, foram apoiados pela 
ex-prefeita Márcia da Costa Reis Carvalho, tendo sido beneficiados pela doação de lotes 
em troca de votos.  
 
No tocante à alegada captação ilícita de sufrágio , analisando todo o acervo probatório 
existente nos autos, concluo que o que há são apenas ilações e meras conjecturas, não 
havendo prova testemunhal ou documental acerca da participação direta ou indireta dos 
investigados Tércio e Gilberto na suposta distribuição irregular de lotes, em troca de 
votos.  
 
Depreende-se dos depoimentos colhidos através da oitiva das testemunhas trazidas pelo 
investigante, que as mesmas desconhecem a ciência ou anuência por parte do 
representado Tércio quanto à prática dos atos alegados com o fim de desequilibrar o 
pleito. Inclusive, há uma peculiaridade comum entre todas as condutas descritas na 
exordial, bem como nas apuradas no bojo da presente ação, sendo que nenhuma delas foi 
praticada pelo investigado Tércio, mas, sim, pela ex-prefeita, não havendo provas 
seguras de que ele (Tércio) tenha se beneficiado com tal situação.  
 
Quanto aos laudos periciais produzidos pela Polícia Federal a partir da análise dos 
materiais apreendidos em poder do investigado Tercio, não foram apontados indícios 
suficientes e seguros de seu envolvimento com o esquema de doação de lotes no 
município em questão.  
 
No tocante às matérias jornalísticas juntadas aos autos, em que o investigado Tércio 
aparece ao lado da ex-prefeita, ora também investigada, tenho que por serem ambos 
filiados ao mesmo partido (PSD) e por se tratar de imagens capturadas durante a 
convenção partidária, evento político público, seria natural estarem no mesmo ambiente, 
o que não nos permite concluir que compartilhassem do mesmo conluio ideológico.  
 
Na hipótese de infração descrita no artigo 41-A da Lei 9.504/97, cujas consequências 
jurídicas são graves, a prova do ilícito e da participação ou anuência do candidato deve 
ser precisa, irrefragável e contundente, como demonstra a jurisprudência do Egrégio 
Tribunal Superior Eleitoral:  
 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INCOERENTE E INSUFICIENTE. REEXAME DE 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.  
 
Para a configuração da captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença de prova 
robusta e inconteste, além da comprovação da participação direta ou indireta do 
candidato nos fatos tidos por ilegais, bem como da benesse ter sido ofertada em troca de 
votos. Precedentes. (AgR-AI nº 11453-74, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 17.10.2011)  
 
Sendo assim, não havendo provas robustas e contundentes quanto à participação ou 



ciência do investigado Tércio, nem de benefício auferido pelo mesmo com as doações de 
lotes descritas na inicial, não há como presumir sua responsabilidade no presente caso.  
 
Quanto à alegada afronta ao artigo 22 da LC 64/90, tenho que o fato de os representados 
Tércio e Gilberto terem sido apoiados politicamente pela então prefeita Márcia, não os 
torna responsáveis por eventuais condutas indevidas praticadas por esta. Outrossim, não 
vislumbro, nos autos, elementos que me permitam concluir que houve, concretamente, 
benefício auferido por Tércio e Gilberto, requisito este exigido pelo Tribunal Superior 
Eleitoral em casos desta natureza, como se vê:  
 
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI 9.504/97. DISTRIBUiÇÃO DE 
BENS. TABLETS. PROGRAMA ASSISTENCIALlSTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DE 
POLITICA PUBLICA. ABUSO DE PODER POLITICO, DESVIO DE FINALIDADE. BENEFíCIO 
ELEITORAl. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO. O abuso do poder político caracteriza-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, o que não se verificou no caso. No ponto, a reforma do acórdão recorrido 
esbarra no óbice da Súmula 7/ST J. RESPE - Recurso Especial Eleitoral nO 55547 ¬ VITÓRIA 
DO XINGU - PA (Acórdão de 04/08/2015. Relator Min. João Otávio Noronha. (grifamos)  
 
AGENTES PÚBLICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. (...) 2. Não se admite a 
condenação pela prática de abuso de poder e de conduta vedada com fundamento em 
meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos impugnados e ao beneficio eleitoral 
auferido pelos candidatos. (RESPE - Recurso Especial Eleitoral n. 42512 - IBATÉ - SP. 
Acórdão de 05/08/2014. Relator(a) Min. João Otávio De Noronha) (grifamos)  
 
No que diz respeito à prática de conduta vedada, prevista no artigo 73, parágrafo 10, da 
Lei 9.504/97, como exposto acima, não ficou devidamente comprovado nos autos que a 
distribuição gratuita dos lotes, levada à efeito pela ex-prefeita Márcia, tinha como 
escopo beneficiar os candidatos Tercio e Gilberto. A prova testemunhal colhida, prestada 
por pessoas ligadas ao representante, não foi corroborada pelos demais elementos de 
convicção do processo. O pequeno percentual de diferença de votos entre os 
representados Tércio e Gilberto e o segundo colocado da eleição majoritária, 
correspondente a 13 (treze) votos, não nos permite concluir que foi resultante de uma 
desigualdade ocasionada pela distribuição dos lotes. Isso porque o proveito eleitoral não 
se presume, não devendo ser aferido em abstrato, mas de forma efetiva, sob pena de 
grave afronta aos princípios democráticos. Desse modo, não se podendo afirmar que o 
investigado Tércio haja cometido as condutas a ele atribuídas ou que tenha se 
beneficiado de qualquer forma, não há que se considerar os argumentos apresentados 
pelo autor. Nesse sentido, é a jurisprudência:  
 
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO Acórdão TRE/RO n. 98, de 16 de agosto de 2018 
Recurso Eleitoral n. 105-55.2016.6.22.0014 - Classe-3D PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 



ESPECIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA TSE N° 24. AGRAVO DESPROVIDO.  
 
A jurisprudência deste Tribunal pressupõe a existência de provas robustas e incontestes 
para a configuração de tais ilícitos eleitorais, não podendo, bem por isso, encontrar-se a 
pretensão ancorada em frágeis ilações ou mesmo em presunções, nomeadamente em 
virtude da gravidade das sanções nele cominadas. Precedentes. (...) (AI - Agravo 
Regimental em Agravo de . Instrumento nO 42396 - BAGRE - PA. Acórdão de 15/08/2017. 
Relator(a) Min. Luiz Fux) Dessa forma, afasto o alegado abuso de poder político e 
econômico. (grifamos)  
 
ELEIÇÓES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PREFEITO. 
VICE-PREFEITO. ABUSO DE PODER. CAPTAÇÃO ILlClTA DE SUFRÁGIO. INEXISTÊNCIA. (...) . A 
agravante não demonstrou a obtenção de benefício eleitoral pelos agravados em razão do 
ilícito praticado, menos ainda estar o fato revestido de circunstâncias graves, requisitos 
indispensáveis para a condenação em ação de investigação judicial eleitoral pela prática 
de abuso de poder. (RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nO 43162 ¬ 
RONDON DO PARÁ - PA. Acórdão de 16/08/2016. Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes) 
(grifamos)  
 
Não vislumbro, portanto, qualquer ato que possa ser atribuído aos representados Tercio e 
Gilberto, isso porque não há provas de que possuíam conhecimento, anuência, ou de que 
auferiram benefício(s) com os ilícitos praticados, razão pela qual a presente ação deve 
ser julgada improcedente em face de ambos.  
 
2.2.1.2. DOS DEMAIS INVESTIGADOS  
 
Consta da inicial que os investigados Leidiane Mota Sousa, Nilton Soares de Sousa, Manoel 
das Neves Sousa Corrêa, Adão Tavares de Macedo Bezerra, Emival de Sousa Bezerra, 
Ananias Pereira da Silva Neto, Thiago Pereira da Silva e Márcia da Costa Reis Carvalho, 
uniram-se e organizaram-se formando um grupo através do qual a investigada Márcia 
disponibilizava lotes do Loteamento Norte Sul, do Município de Lajeado, sem 
regularização junto aos órgãos de controle, aos citados investigados, e estes, por sua vez, 
repassavam a eleitores, em troca de votos.  
 
Para comprovar a sua tese, o investigante anexou as escrituras públicas de fl.145 (Luilson 
Américo do Nascimento) e de José Moisés Pacheco (fl.144), arrolou testemunhas, anexou 
documentos, inclusive cópias do inquérito policial 183/2016, onde consta uma planta 
(desenho) em que figuram os nomes de Nilton, Emival, Adão, Ananias, Manoel, dentre 
outros, vinculados a lotes numerados, o que poderia sugerir a existência de um esquema 
para doação de lotes entre as pessoas citadas. Vamos a eles:  
 
a) NILTON SOARES DE SOUSA, EMIVAL DE SOUSA PARENTE, ANANIAS PEREIRA DA SILVA NETO 
E LEIDIANE MOTA SOUSA  
 
Com relação ao investigado Nilton, a despeito de seu nome constar das plantas 



apreendidas por ocasião da Operação Colheita, efetuada pela Polícia Federal, analisando 
o laudo pericial acostado às fls. 1593/1597, verifico que não foram encontradas 
referências de seu envolvimento com os fatos narrados na inicial.  
 
Cabe registrar que, em juízo, as testemunhas não elucidaram os fatos, ao revés, seus 
depoimentos são vagos e marcados por contradições. Nesse contexto, é necessário 
ressaltar que a testemunha Luilson declarou inicialmente, através de escritura pública 
(fl. 145), que recebeu um lote do investigado Nilton no mês de fevereiro de 2016 e, por 
ocasião de seu depoimento em juízo, afirmou que não se recordava do mês exato em que 
foi procurado por ele. Não há nos autos outros elementos aptos a corroborar as 
informações prestadas pela citada testemunha, também não é possível falar-se em 
captação ilícita de sufrágio, eis que o período de registro de candidatura nas eleições 
municipais de 2016 se deu de 05 a 15 de agosto daquele ano (Resolução TSE 
23.455/2015), portanto, bem depois da data indicada em tal escritura pública.  
 
Outrossim, consta do auto de apreensão acostado às fls.1354/1355 e 1671/1685, que 
foram apreendidos em poder dos investigados Nilton e Ananias, respectivamente, cópias 
de documentos pessoais de eleitores, o que, segundo a defesa (fls.2800/2832) 
destinavam-se à contratação de cabos eleitorais para trabalharem na campanha. É 
preciso consignar que o fato de ter sob sua guarda cópias de documentos pessoais de 
eleitores não nos permite afirmar com a segurança que o caso requer, que se referem a 
eventuais beneficiários de lotes.  
 
No que diz respeito ao investigado Ananias, cujo nome também consta da planta 
apreendida pela Polícia Federal (fls. 1583/1590) juntamente com o nome de outros 
vereadores, analisando os autos, verifico que os laudos periciais de fls. 1568/1574 e 
1598/1603 concluem que nada foi encontrado que indique seu envolvimento com as 
práticas descritas na inicial. Sendo assim, não há comprovação que, de fato, o 
investigado Ananias recebeu lotes da ex-Prefeita Márcia, nem tampouco que os doou a 
eleitores, em troca de votos. Cabe acolher, portanto, a alegação da defesa.  
 
Quanto ao investigado Emival, de modo semelhante ao já explanado em relação aos 
representados Nilton e Ananias, não vislumbro nos autos elementos comprobatórios de 
seu envolvimento com o esquema de doação de lotes. O fato de seu nome constar da 
planta apreendida em poder do investigado Thiago, por si só, não é suficiente para 
formar convicção em relação aos fatos descritos na inicial. Convém ressaltar que o laudo 
pericial de fls. 1562/1567 revela que nada foi encontrado que o relacione ao esquema de 
distribuição de lotes.  
 
No que pertine à investigada Leidiane, não há nos autos quaisquer elementos que 
denotem vínculo existente entre a mesma e o suposto esquema de doação de lotes, 
inclusive não há notícias de que teria recebido lotes para repassar a eleitores.  
 
Por todo o exposto, ante a fragilidade das provas, não vislumbro conjunto probatório apto 
a ensejar o reconhecimento da prática de conduta vedada, captação ilícita de sufrágio ou 



abuso de poder político ou econômico, razão pela qual a ação deve ser julgada 
improcedente em relação aos investigados Nilton Soares de Sousa, Ananias Pereira da 
Silva Neto, Emival de Sousa Parente e Leidiane Mota Sousa.  
 
b) MÁRCIA DA COSTA REIS CARVALHO  
 
Alega o investigante que a investigada Márcia, ex-Prefeita de Lajeado, e nessa condição, 
realizou um loteamento irregular com o intuito de captar votos ilicitamente, incorrendo 
também em prática de conduta vedada e abuso de poder econômico e político. Aduziu 
que a ex-Prefeita teria doado, sem critério definido, 210 (duzentos e dez) lotes em troca 
de votos e que tal prática teria beneficiado os então candidatos, ora representados, os 
quais, segundo consta da inicial, recebiam os lotes para repassarem aos eleitores, em 
troca de votos. Aduziu que tais condutas se amoldam às figuras típicas descritas no artigo 
73, inciso IV, § 10, da lei 9.504/97, além de configurarem abuso do poder político e 
econômico, definido pelo artigo 22 da LC 64/90, e também captação ilícita de sufrágio, 
tipificada através do artigo 41-A, da Lei 9.504/97.  
 
Em defesa, a representada alega (fls. 548/558), que o Município de Lajeado possui um 
cadastro único junto à Secretaria de Ação Social, no qual se inscrevem os interessados 
nos benefícios e que esse mesmo cadastro serviu para selecionar os beneficiários do 
programa social do Governo Federal e da Prefeitura Municipal entre os anos de 2011 e 
2015, no mesmo loteamento Norte Sul. Alegou que as doações foram realizadas em 
conformidade com a Lei Municipal 117/98 juntada à fl. 560 dos autos.  
 
A manutenção dos programas sociais de distribuição gratuita de bens é contemplada no 
art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, desde que respeitados os requisitos previstos. São três 
as situações em que é permitida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios no 
ano eleitoral, quais sejam: calamidade pública, estado de emergência e programas 
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.  
 
A representada Márcia invoca, em sua defesa, a Lei Municipal 117/98 como autorizadora 
da realização das doações e como fundamento de licitude de sua conduta. Da análise da 
citada lei, fica evidente que se trata de um ato normativo genérico, sem previsão 
específica de criação e execução de qualquer programa social. Tal lei apenas permite, de 
forma ampla e sem estabelecer parâmetros, que o Poder Executivo Municipal celebre 
contratos de comodato relativos a áreas do patrimônio público municipal, assegurando-se 
aos donatários o direito de preferência para a aquisição definitiva da área. No entanto, o 
que se invoca no presente feito não é a autorização para formalização de contratos de 
comodato relativos a áreas do patrimônio público municipal, mas, sim, a inexistência de 
lei autorizativa de programa social que consista na doação dos citados lotes, conforme a 
exigência do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97.  
 
Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre que foram utilizados critérios 
objetivos para a realização das doações, nem tampouco que os contemplados tiveram que 
cumprir requisitos previamente determinados. Ou seja, não houve um trâmite 



administrativo específico para a solicitação e concessão dos lotes, pelo contrário, as 
doações eram feitas de modo informal e precário, em descompasso com as regras que 
norteiam os atos administrativos em geral e sem nenhuma espécie de controle por parte 
da administração pública municipal. Tal situação fica nítida com o laudo pericial 
realizado no aparelho telefônico de Thiago (fls. 1771/1791), em que se vê negociações 
envolvendo imóveis públicos sendo realizadas como se fossem bens particulares dos 
envolvidos.  
 
Entendo que o programa social de distribuição de lotes autorizado pela legislação deve 
seguir rigorosos critérios de legalidade estrita, para se evitar desvio de finalidade e 
utilização indevida de recursos públicos em prol do candidato que esteja na 
administração pública, com o efetivo potencial de gerar desequilíbrio na disputa 
eleitoral, não bastando, portanto, uma previsão genérica, como ocorreu no presente 
caso. No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais superiores, conforme se vê pelos 
julgados abaixo:  
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS SOCIAIS EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, § 10, DA LEI 9.504/97. PROGRAMAS 
SOCIAIS NÃO CRIADOS POR LEI. 1. A instituição de programa social mediante decreto não 
atende à ressalva prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.2. A mera previsão na lei 
orçamentária anual dos recursos destinados a esses programas não tem o condão de 
legitimar sua criação.3. Agravo regimental não provido. (TSE - AgR-AI: 116967 RJ, 
Relator: Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/06/2011, Data de 
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 17/08/2011, Página 75)  
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE BENS, 
VALORES E BENEFÍCIOS EM PERÍODO VEDADO. RESSALVA DO ART. 73, § 10, DA LEI Nº 
9.504/97. AUTORIZAÇÃO EM LEI E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO ANTERIOR. 
REQUISITOS. MULTA. RAZOABILIDADE. AGRAVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A instituição 
de programa social mediante decreto, ou por meio de lei, mas sem execução 
orçamentária no ano anterior ao ano eleitoral não atende à ressalva prevista no art. 73, § 
10, da Lei nº 9.504/97. 2. Para a configuração da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei 
nº 9.504/97 não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente 
público, bastando a prática do ato ilícito. Precedente. 3. Em atenção ao princípio da 
proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser reduzido o quantum da multa aplicada. 4. 
Agravos regimentais parcialmente providos apenas para reduzir o valor da multa de cem 
mil para dez mil UFIRs. (TSE - AgR-REspe: 36026 BA, Relator: Min. ALDIR GUIMARÃES 
PASSARINHO JUNIOR, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 84, 
Data 05/05/2011, Página 47)  
 
 



 
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. 
SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. CONDUTA VEDADA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.  
 
1 - A transferência de imóveis pelo Município de Bom Jardim de Goiás a terceiros, 
mediante escritura pública de compra e venda, sem a contraprestação onerosa pelo 
particular, configura simulação, prevista no art. 167, §1º, II, do Código Civil, realizada a 
fim de camuflar doações irregulares pelo candidato à reeleição.  
 
2 - O registro das transações em cartório na presença de notário possui presunção juris 
tantum, ilidida pelos depoimentos dos próprios adquirentes, ao afirmarem a ausência de 
pagamento ao ente público pela aquisição dos imóveis, o que confirma a falsidade 
ideológica do conteúdo das escrituras públicas.  
 
3 - Conquanto seja dever do administrador público obedecer aos ditames da Lei nº 
6.766/79 e do Estatuto da Cidade, não há se falar em regularização fundiária quando 
inexistente autorização legislativa específica para esse fim. Trata-se, na verdade, de 
artifício de que lança mão o agente político, em ano eleitoral, com a indisfarçável 
finalidade de obtenção de votos.  
 
4 - A distribuição gratuita de bens imóveis em ano eleitoral, fora dos casos que a lei 
excepciona, configura conduta vedada, nos termos do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.  
 
5 - Caracteriza o ilícito do art. 41-A (captação ilícita de sufrágio) a doação de bens 
imóveis a eleitores com o intuito de obtenção de votos, ainda que não haja pedido 
expresso.  
 
6 - A prática de conduta ilícita (simulação) alheia ao interesse público com a finalidade 
de obter vantagem na disputa eleitoral revela abuso de poder político e de autoridade.  
 
7 - A gravidade da conduta deve ser avaliada de acordo com as circunstâncias do caso 
concreto, que restou configurada, in casu, em grau suficiente para justificar a cassação 
do diploma dos Recorrentes, tendo em vista o efeito multiplicador da conduta.8 - Recurso 
desprovido (Acórdão nº 13945 de 22/08/2013, Relator(a) ABEL CARDOSO MORAIS) 
(grifamos)  
 
 
 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 
PRELIMINAR. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, INCISO IV E §10º DA LEI 9.504/97. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE TERRENOS PUBLICOS. MATERIALIZAÇÃO DO ATO DE DOAÇÃO. 
REALIZAÇÃO DE COMÍCIO. PROMOÇÃO PESSOAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL.  
 
1. Preliminar de não-conhecimento do recurso, suscitada pelos recorridos, rejeitada, uma 



vez que o fato do recurso apenas reproduzir as alegações da petição inicial é questão que 
se confunde com a própria análise de mérito.  
 
2. O artigo 73, §10 da Lei 9.504/97 veda a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da administração pública no ano eleitoral, exceto nos casos de 
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei 
e já em execução orçamentária no exercício anterior.  
 
3. A distribuição de lotes de terrenos em ano eleitoral configura conduta vedada descrita 
no artigo 73, § 10º da Lei das Eleições, uma vez que não incidiram no caso quaisquer das 
exceções legais (calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior).  
 
4. A figura típica "distribuir" materializa-se com a publicação da Lei Municipal que 
permite ao Poder Executivo alienar sem ônus para os posseiros, os lotes de área urbana, 
sendo desnecessária, para a caracterização do ato de doação, que ocorra o registro no 
Cartório de Imóveis.  
 
5. Por sua vez, a conduta vedada do art. 73 , IV da Lei 9.504 /97 configura-se mediante o 
uso promocional, em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição 
gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo Poder 
Público.  
 
6. A realização de evento para divulgar a sanção da Lei Municipal que previu a doação dos 
lotes sem ônus para os posseiros configura promoção pessoal através de ação 
governamental, incidindo no caso a figura típica descrita no artigo 73, inciso IV da Lei das 
Eleições.  
 
7. Recurso provido para impor aos Recorridos as penalidades de cassação de registro, 
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) UFIRS e inelegibilidade pelo 
prazo de 8 (oito)anos. (RE - Recurso Eleitoral nº 1429 - petrolina/PE) Acórdão de 
27/08/2013 Relator(a) FREDERICO JOSÉ MATOS DE CARVALHO Publicação: DJE - Diário de 
Justiça Eletrônico, Tomo 169, Data 30/8/2013, Página 04/05  
 
Edson de Rezende Castro, ao analisar o mencionado parágrafo 10, do artigo 73, da Lei nº 
9.504/97, dispõe o seguinte:  
 
A terceira exceção permissiva contida no mencionado §10 - programas sociais autorizados 
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior - evidencia a preocupação do 
legislador com a criação oportunista, em ano de eleições, de benefícios à população. Se, 
v.g., o programa social integrou o orçamento de 2007 (o que pressupõe votação e 
aprovação da LOA em 2006) e naquele ano foi executado, sua continuidade em 2008 está 
garantida. Acontece que a lei orçamentária anual pode ser objeto de suplementações que 
ocorrem durante o ano de sua execução, valendo-se de anulação de rubricas ou excesso 
de arrecadação. Não é difícil imaginar, por conseguinte, a manobra de criação de 



programa social já no final do ano anterior ao da eleição (dezembro de 2007, por 
exemplo), suplementando-se o orçamento pelo excesso de arrecadação ou pela anulação 
de outras rubricas, iniciando-se a sua execução imediatamente. Nesse caso, inicia-se o 
ano da eleição dando continuidade a um programa social que integrou tecnicamente o 
orçamento do ano anterior e nele teve execução, ainda que por poucos dias. Sem dúvida 
que situações como essas devem merecer especial atenção, porque podem esconder a 
verdadeira motivação do administrador público: criar benefício social eleitoreiro. As 
circunstâncias de cada caso podem evidenciar que a administração tinha motivos e 
condições para criar o programa social antes, deixando para fazê-lo o mais próximo 
possível das eleições para garantir o máximo de proveito político para o 
administrador-candidato. Com desvio de finalidade administrativa, o ato vai caracterizar 
abuso de poder político, passível de suspensão imediata e de apuração em Investigação 
Judicial (para decreto de inelegibilidade) ou em AIME (para desconstituição do mandato).  
 
A inobservância da nova vedação acarreta ao agente público a multa do §4º, prevista para 
o “descumprimento do disposto neste artigo” (de 5 mil a 100 mil UFIRs). É possível, 
ainda, a cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado sempre que se 
constatar que essa distribuição de bens, valores e benefícios, em ano de eleição, ainda 
que acobertada pelas exceções da lei, tiver sido usada para promover a sua candidatura 
(CASTRO, Edson de Resende. Teoria e prática do direito eleitoral. 4ª ed., rev., atual. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2008. pág. 361/362).  
 
Pelo exposto, não obstante o alegado pelos investigados, no presente caso, verifico que a 
doação dos lotes não se enquadra na situação excepcional descrita no artigo, 73, 
parágrafo 10, da Lei 9.504/97, o que implica na aplicação de multa, prevista no 
parágrafo quarto do mesmo dispositivo legal.  
 
Entendo que está afastada a prática do abuso do poder econômico, porém restou 
claramente configurada a prática do abuso de poder político ou de autoridade pela 
investigada Márcia.  
 
Ressalto que para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade 
do fato em alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que 
o caracterizam e, nos presentes autos, é latente a gravidade da conduta, até pelo seu 
impacto em influenciar os eleitores que receberam os lotes e os que tinham a esperança 
de recebê-los. Dessa forma, entendo que restou comprovado o abuso do poder político 
pela investigada Márcia que utilizou-se de seu cargo e da máquina administrativa para se 
auto-beneficiar, através da distribuição de lotes a vários eleitores no Município de 
Lajeado.  
 
Relativamente à alegada ocorrência da captação ilícita de sufrágio, verifico que o artigo 
41-A da Lei 9.504/97 destina-se a candidatos, não havendo como aplicá-lo em relação à 
investigada Márcia, já que não era candidata nas Eleições de 2016, sem prejuízo da 
apuração do fato em outra seara.  
 



c) THIAGO PEREIRA DA SILVA  
 
Apurou-se que Thiago Pereira da Silva, na qualidade de fiscal de obras e, posteriormente, 
na qualidade de Diretor Imobiliário da Prefeitura de Lajeado, era o responsável por 
mostrar os lotes indicados pela então prefeita Márcia às pessoas beneficiadas e, 
posteriormente, encaminhá-las a realizar um cadastro imobiliário. Consta dos autos que 
Thiago foi candidato a vereador nas Eleições 2016 e não foi eleito.  
 
Não obstante as alegações apresentadas pelo investigado Thiago e pelos demais 
investigados, no sentido de que havia um cadastro imobiliário em que deveriam se 
inscrever os interessados a fim de serem beneficiados com os imóveis, como já explanado 
anteriormente, os elementos de prova constantes dos autos demonstram que não havia 
tal cadastro, nem tampouco havia parâmetros e critérios objetivos de indicação e seleção 
dos beneficiários. Pelo contrário, tratam-se de lotes sem a mínima infraestrutura básica e 
sem inscrição no cartório de registro, sendo que as doações eram feitas de modo bastante 
informal, inclusive havendo informes de duplicidade de doações.  
 
Os fatos que foram objeto de apuração no presente feito demonstram que o Sr. Thiago, 
na condição de funcionário da prefeitura, recebeu lotes da então prefeita para doá-los a 
eleitores, o que fica evidenciado pelos documentos apreendidos e periciados pela Polícia 
Federal. Constata-se que havia em poder de Thiago, dentre outras provas, um documento 
intitulado “lista de beneficiários de lotes” (fls. 1697/1701), várias mensagens de texto e 
de áudio, enviadas e recebidas, pelo aplicativo WhatsApp, relacionadas a negociações 
sobre os lotes (fls. 1538/1546), onde se vê inclusive que o investigado vendia lotes 
públicos (fls. 1774/1791), listas com diferentes nomes de pessoas relacionadas a números 
de lotes (fl. 1585), bem como documentos com nomes de pessoas e vereadores dentro de 
pequenos retângulos, além de mapa do loteamento e diversos contratos de imóveis 
referentes ao loteamento Norte Sul.  
 
Verifico que houve oferecimento, promessa e doação de vantagem pessoal a vários 
eleitores no município de Lajeado, com o fim de obter-lhes o voto, em pleno período 
eleitoral, conforme se vê pelas datas das mensagens periciadas, dos meses de agosto e 
setembro de 2016 e pelos demais elementos de convicção presentes nos autos.  
 
Não resta dúvida de que não havia outro critério para escolha dos beneficiários dos 
imóveis, a não ser o apoio político, concedido através do voto. Ou seja, o benefício que 
deveria ser realizado com isonomia, transparência e imparcialidade aos munícipes, 
transformou-se em um instrumento de favorecimentos pessoais. Dessa forma, entendo 
que restou configurada a prática de captação ilícita de sufrágio pelo investigado Thiago.  
 
Para a condenação do investigado pela prática de abuso de poder, nos termos do artigo 
22, inciso XIV, da LC 64/90, é suficiente a comprovação de que ele tenha auferido 
benefícios em razão da prática do ilícito. O argumento suscitado pela defesa, de que se o 
candidato houvesse realmente participado desse esquema teria sido eleito, não merece 
prosperar. Isso porque para a caracterização de abuso de poder econômico ou político, 



não há necessidade de que os atos ilícitos exerçam influência direta no resultado das 
eleições, ou seja, a simples prática desta conduta já é suficiente para alterar o equilíbrio 
do pleito, já que os adversários não dispõem da máquina administrativa a seu favor, o que 
constitui inclusive abuso do poder político.  
 
Sendo assim, não há que se apurar se houve a efetiva alteração do resultado final, 
bastando, para tanto, que as práticas abusivas tenham potencialidade para afetar a 
igualdade entre os candidatos concorrentes, o que restou evidenciado, pois numa cidade 
do porte de Lajeado, beneficiar uma família com um imóvel causa considerável 
repercussão. Adotando o mesmo posicionamento, tem-se a jurisprudência:  
 
“Abuso de poder econômico ou político. 1. Práticas ilegais judicialmente apuradas 
(aliciamento da vontade popular através da distribuição de dinheiro e promoção de 
tratamentos médicos custeados pela máquina administrativa) hábeis a provocar um 
desequilíbrio no processo de disputa política, caracterizando abuso de direito, que não 
exige comprovação de nexo entre causa e efeito. 2. Recursos conhecidos e providos.” NE: 
Abuso apurado na ação de impugnação de mandato eletivo. (Ac. no 12.577, de 2.4.96, 
rel. Min. Torquato Jardim.)  
 
A gravidade do ilícito é evidente, especialmente em razão do descumprimento de 
princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Além disso, na medida em 
que o investigado Thiago, candidato a vereador e ocupante de cargo público municipal, 
distribui lotes da municipalidade para atendimento a interesses particulares seus e de 
seus eleitores, cativa-lhes, no mínimo, a simpatia, saindo na frente dos adversários que 
não dispõem da mesma condição de usarem da máquina administrativa.  
 
Passo à analise da configuração da conduta vedada, prevista no artigo 73, § 10, da Lei 
9.504/97. Tal dispositivo legal declina as condutas proibidas, que tendem a afetar a 
igualdade de oportunidades entre os candidatos e que, por essa razão, não podem ser 
realizadas pelos agentes públicos, dentre elas a enumerada no § 10 que explicita ser 
defeso a distribuição gratuita de bens no ano em que se realizar eleição, salvo se se 
tratar de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior.  
 
No caso em análise, como explanado anteriormente, a prática da conduta vedada é 
incontroversa, a despeito da alegação de que se tratava da exceção legal.  
 
Ante o exposto, entendo que restou configurado nos presentes autos a prática da conduta 
vedada descrita no artigo 73, parágrafo 10, da Lei 9.504/97, pois a conduta do 
investigado Thiago não está amparada por nenhuma das hipóteses permissivas de 
distribuição de bens por parte da administração pública em ano eleitoral. Neste sentido, 
é a jurisprudência:  
 
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. 
SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. CONDUTA VEDADA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 



SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.  
 
1 - A transferência de imóveis pelo Município de Bom Jardim de Goiás a terceiros, 
mediante escritura pública de compra e venda, sem a contraprestação onerosa pelo 
particular, configura simulação, prevista no art. 167, §1º, II, do Código Civil, realizada a 
fim de camuflar doações irregulares pelo candidato à reeleição.  
 
2 - O registro das transações em cartório na presença de notário possui presunção juris 
tantum, ilidida pelos depoimentos dos próprios adquirentes, ao afirmarem a ausência de 
pagamento ao ente público pela aquisição dos imóveis, o que confirma a falsidade 
ideológica do conteúdo das escrituras públicas.  
 
3 - Conquanto seja dever do administrador público obedecer aos ditames da Lei nº 
6.766/79 e do Estatuto da Cidade, não há se falar em regularização fundiária quando 
inexistente autorização legislativa específica para esse fim. Trata-se, na verdade, de 
artifício de que lança mão o agente político, em ano eleitoral, com a indisfarçável 
finalidade de obtenção de votos.  
 
4 - A distribuição gratuita de bens imóveis em ano eleitoral, fora dos casos que a lei 
excepciona, configura conduta vedada, nos termos do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.  
 
5 - Caracteriza o ilícito do art. 41-A (captação ilícita de sufrágio) a doação de bens 
imóveis a eleitores com o intuito de obtenção de votos, ainda que não haja pedido 
expresso.  
 
6 - A prática de conduta ilícita (simulação) alheia ao interesse público com a finalidade 
de obter vantagem na disputa eleitoral revela abuso de poder político e de autoridade.  
 
7 - A gravidade da conduta deve ser avaliada de acordo com as circunstâncias do caso 
concreto, que restou configurada, in casu, em grau suficiente para justificar a cassação 
do diploma dos Recorrentes, tendo em vista o efeito multiplicador da conduta.  
 
8 - Recurso desprovido. INJU - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL nº 40990 - bom jardim de 
goiás/GO, Acórdão nº 13945 de 22/08/2013 Relator(a) ABEL CARDOSO MORAIS Publicação: 
DJ - Diário de justiça, Volume 1, Tomo 165, Data 27/08/2013, Página 2/3  
 
 
 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 
PRELIMINAR. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, INCISO IV E §10º DA LEI 9.504/97. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE TERRENOS PUBLICOS. MATERIALIZAÇÃO DO ATO DE DOAÇÃO. 
REALIZAÇÃO DE COMÍCIO. PROMOÇÃO PESSOAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL.  
 
1. Preliminar de não-conhecimento do recurso, suscitada pelos recorridos, rejeitada, uma 
vez que o fato do recurso apenas reproduzir as alegações da petição inicial é questão que 



se confunde com a própria análise de mérito.  
 
2. O artigo 73, §10 da Lei 9.504/97 veda a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da administração pública no ano eleitoral, exceto nos casos de 
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei 
e já em execução orcamentária no exercício anterior.  
 
3. A distribuição de lotes de terrenos em ano eleitoral configura conduta vedada descrita 
no artigo 73, § 10º da Lei das Eleições, uma vez que não incidiram no caso quaisquer das 
exceções legais (calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior).  
 
4. A figura típica "distribuir" materializa-se com a publicação da Lei Municipal que 
permite ao Poder Executivo alienar sem ônus para os posseiros, os lotes de área urbana, 
sendo desnecessária, para a caracterização do ato de doação, que ocorra o registro no 
Cartório de Imóveis.  
 
5. Por sua vez, a conduta vedada do art. 73 , IV da Lei 9.504 /97 configura-se mediante o 
uso promocional, em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição 
gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo Poder 
Público.  
 
6. A realização de evento para divulgar a sanção da Lei Municipal que previu a doação dos 
lotes sem ônus para os posseiros configura promoção pessoal através de ação 
governamental, incidindo no caso a figura típica descrita no artigo 73, inciso IV da Lei das 
Eleições.  
 
7. Recurso provido para impor aos Recorridos as penalidades de cassação de registro, 
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) UFIRS e inelegibilidade pelo 
prazo de 8 (oito)anos.  
 
Decisão:ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por 
unanimidade, em REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria, em DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO, para aplicar a penalidade de cassação do diploma, pagamento 
de multa e inelegibilidade de oito anos ao recorrido, nos termos do voto do Des. Fausto 
de Castro Campos (Recurso Eleitoral nº 1429 - Petrolina/PE - Acórdão de 27/08/2013 - 
Relator(a) FREDERICO JOSÉ MATOS DE CARVALHO- Publicação: DJE - Diário de Justiça 
Eletrônico, Tomo 169, Data 30/8/2013, Página 04/05)  
 
RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CARGO 
PREFEITO E VICE-PREFEITO. VEREADOR. AGENTES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE 
INCOSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. MÉRITO CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA 
DE PROVAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. 
DISTRIBUIÇÃO DE LOTES DE TERRAS. NÃO AUTORIZADA POR LEI. SEM CARÁTER DE 
POLÍTICA SOCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. ESCOLHA DOS 



BENEFICIADOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUMENTO EXPRESSIVO DA 
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS DISTRIBUÍDOS NA VÉSPERA DAS ELEIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE 
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CARACTERIZAÇÃO. REPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL E 
DOS AGESTES PÚBLICOS INVESTIGADOS. CASSAÇÃO DE MANDATO. INELEGIBILIDADE.MULTA. 
NOVAS ELEIÇÕES. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA DE 
VÍNCULO COM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VEREADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA 
DE ATOS ILEGAIS A ELE IMPUTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO AIJE (Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral nº 15297 - Amarante/PI - Acórdão de 01/04/2014 - 
Relator(a) FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA - Publicação: DJE - Diário da Justiça 
Eletrônico, Tomo 068, Data 15/04/2014, Página 4-6)  
 
Pelo exposto, constata-se que as condutas do investigado Thiago, durante o período 
eleitoral, foram eivadas de irregularidades, configurando-se a prática de conduta vedada, 
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político.  
 
Convém ressaltar que não configura bis in idem o fato de determinada conduta 
caracterizar diferentes ilícitos. Nesse sentido, é a jurisprudência:  
 
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E 
VICE-PREFEITO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. CONFIGURADOS. ART. 73, 
IV, DA LEI N.º 9.504/97. PROGRAMA HABITACIONAL. DOAÇÃO DE LOTES. ELEIÇÕES 2012. 
CASSAÇÃO DOS REGISTROS. DECRETAÇÃO DE INELEGIBILIDADE E APLICAÇÃO DE MULTA. 
RECURSO DESPROVIDO.  
 
1 - Às ações eleitorais deve-se aplicar o princípio da ratio petendi substancial, que 
determina que pouco importa a capitulação jurídica dada pelas partes aos fatos narrados 
na inicial, cabendo ao juiz proceder à referida subsunção, nos limites da causa de pedir.  
 
2 - Não há obstáculos a que determinada conduta caracterize, concomitantemente, os 
ilícitos previstos no art. 73 da Lei das Eleições e o abuso de poder a que se refere o art. 
22 da LC n° 64/90, podendo ser aplicadas as penalidades estatuídas em ambos os 
diplomas legais, sem que isso configure bis in idem.  
 
3 - A efetivação de programa em ano anterior ao da eleição não pode ser meramente 
formal, com aparente regularidade. A distribuição de lotes a munícipes deve ser 
cuidadosamente avaliada e seguir critérios rigorosos em sua escolha, de modo que se 
torna inafastável o estudo prévio das condições financeiras e sociais do donatário. Deste 
modo, a doação de lotes em período vedado por lei, alheia à existência de programa 
habitacional regularmente autorizado e em execução orçamentária no exercício anterior, 
caracteriza a conduta vedada disposta no art. 73, IV, da Lei das Eleições e afeta a 
igualdade de oportunidades entre os candidatos ao pleito.  
 
4 - A prova robusta do comprometimento da normalidade e da legitimidade das eleições 
vindouras carreada aos presentes autos, demonstra a gravidade das circunstâncias e 
configura o abuso de poder político, motivo pelo qual não há falar em aplicação dos 



princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.  
 
5 - Recurso conhecido e desprovido. RE - RECURSO ELEITORAL nº 35955 - porteirão/GO 
Acórdão nº 13794 de 29/04/2013 Relator(a) WILSON SAFATLE FAIAD Publicação: DJ - Diário 
de justiça, Volume 084, Tomo 1, Data 03/05/2013, Página 3/4  
 
 
 
d) MANOEL DAS NEVES SOUSA CORREA  
 
Por ocasião da Operação Colheita, deflagrada pela Polícia Federal nos autos do IP 
183/2016, foram apreendidos, em poder do investigado Manoel (fls. 1352/1353), 
contratos de comodato de imóveis públicos, dentre os quais encontrava-se o contrato 
realizado com a Sra. Célia Maria, esposa da testemunha José Moisés Pacheco.  
 
Na ocasião dos fatos descritos na inicial, o investigado Manoel das Neves Sousa Correa era 
vereador e candidato à reeleição, havendo a testemunha José Moises Pacheco declarado, 
em escritura pública (fl. 144), que, no mês de fevereiro de 2016, tal investigado doou-lhe 
um lote situado no Loteamento Norte Sul do Município de Lajeado. Posteriormente, já em 
juízo (fl. 902), afirmou que no mês de setembro de 2016, Manoel procurou sua esposa, 
Sra. Célia Maria, pedindo-lhe o voto e prometendo-lhe um lote, o qual não lhes foi 
entregue.  
 
Verifico também, pelo mapa localizado já no computador apreendido em poder do 
investigado Thiago (fls. 1356/1357, fls. 1583/1590), que o lote de que trata o sobredito 
contrato é o de número 26, o qual fazia parte da “cota” destinada ao investigado Manoel. 
Ou seja, as provas são suficientemente conclusivas no sentido de comprovar a realização, 
por parte do investigado Manoel, da entrega de lote em troca de votos de eleitores.  
 
Não há provas, no entanto, de que o ilícito tenha sido perpetrado no período vedado, 
uma vez que o marco temporal informado pela testemunha José Moisés Pacheco, em 
juízo, não foi corroborado por nenhum outro meio de prova. Por tal razão, entendo que 
não está caracterizada a captação ilícita de sufrágio.  
 
Contudo, as condutas praticadas violam o disposto no artigo 73, paragrafo 10, da Lei 
9504/97, onde se vê que a intenção do legislador foi justamente impedir que agentes 
públicos candidatos à reeleição usem a máquina pública em proveito próprio. Verifico que 
as condutas do ex-vereador Manoel não estão albergadas por nenhuma das hipóteses 
legais permissivas, já que, como já explicitado, não existiam programas sociais 
autorizados em lei que justificassem a doação gratuita dos lotes no ano eleitoral. A Lei 
117/1998, juntada à fl. 560 dos autos, não supre a exigência legal.  
 
No que diz respeito ao abuso de poder político, entendo que os documentos colacionados 
aos autos, além da prova testemunhal acima aludida comprovam que efetivamente bens 
públicos foram utilizados em prol de interesses político-eleitorais pelo investigado Manoel 



das Neves Sousa Correa. A gravidade do fato é manifesta, dado que os imóveis públicos 
que deveriam ser utilizados tão-somente em prol do município de Lajeado e das pessoas 
que preenchessem os requisitos legais, o foram em benefício de interesses absolutamente 
privados.  
 
 
 
Ademais, tendo em vista que o investigado era vereador e candidato à reeleição, ao 
realizar essas “benesses”, fruiu de uma situação mais vantajosa em relação aos demais 
candidatos, prejudicando, além da liberdade do voto, a igualdade de condições que deve 
prevalecer na concorrência aos cargos públicos eletivos. Nesse ponto, é necessário 
esclarecer que o exame da potencialidade não se prende ao resultado das eleições. 
Importa observar os elementos que podem influir no transcurso normal e legítimo do 
processo eleitoral. No caso em tela, a despeito de não ter sido eleito, vejo que houve, 
por parte do representado Manoel, transgressão às normas eleitorais que protegem a 
normalidade e legitimidade das eleições.  
 
 
 
Ante o exposto, entendo configurada a prática de conduta vedada e abuso de poder 
político ou de autoridade pelo investigado Manoel das Neves Sousa Correa.  
 
 
 
e) ADÃO TAVARES DE MACEDO BEZERRA  
 
 
 
Consta da inicial que o representado Adão, então vereador e candidato à reeleição no 
Município de Lajeado, teria recebido lotes da ex-prefeita Marcia para distribuir a 
eleitores, em troca de votos.  
 
 
 
Analisando detidamente os autos, depreende-se, pelo laudo pericial realizado no 
aparelho celular do investigado Adão, colacionado às fls. 1532/1537, onde se vêem 
mensagens sobre lotes, no dia 19/09/2016, bem como pelo auto de apreensão juntado às 
fls. 1685/1689, onde se vê documento intitulado “lista nominal de beneficiários das 
casinhas”, juntamente com todo o contexto probatório existente nos autos, que 
efetivamente foram utilizados, por parte do mesmo, bens públicos em prol de interesses 
particulares, em total desvio de finalidade administrativa.  
 
 
 
A distribuição de lotes em ano eleitoral configura conduta vedada a agente público, 



descrita no artigo 73, paragrafo 10, da Lei 9504/97, uma vez que não incidiram no caso 
quaisquer das exceções legais (calamidade pública, estado de emergência ou programas 
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior). A Lei 
Municipal 117/1998, juntada à fl. 560 dos autos, como dito, não supre a exigência legal, 
pois não há previsão de programa social que justifique as doações de lotes.  
 
 
 
A atuação do investigado na prática do ato ilícito é evidente, a partir da análise das 
provas constantes do feito, especialmente as descritas acima, onde se vêem mensagens 
de texto envolvendo pedidos de lotes e uma lista de nomes de pessoas beneficiadas pelos 
imóveis, fatos que, em cotejo com o mapa localizado no computador apreendido do 
investigado Thiago (fls. 1356/1357, fls. 1583/1590), pelo qual se vê o nome do 
investigado Adão dentre os nomes dos vereadores que receberam lotes da ex-prefeita 
para doarem.  
 
 
 
Assim, causa estranheza que, em se tratando de ano eleitoral, dentro do contexto fático 
em análise, o representado receba mensagens com alusão às doações de lotes e tenha 
consigo, em sua residência, documentos que interessam, em princípio, à prefeitura.  
 
 
 
A alegação da defesa, de que as listagens com os nomes de eleitores serviriam apenas de 
base para visitas de funcionários e beneficiários do PAC não convence. Primeiro, porque 
não foi juntado nenhum documento que respaldasse sua argumentação ou que 
demonstrasse a existência de um cadastro pelo qual as pessoas interessadas teriam suas 
situações analisadas para, posteriormente, serem ou não contempladas. Segundo, porque 
esta intermediação não faz parte das atribuições inerentes ao cargo de vereador, as quais 
destoam muito dos atos partidários-eleitorais comprovados no processo.  
 
 
 
O abuso de poder político, para fins eleitorais, configura-se no momento em que a 
normalidade e a legitimidade das eleições são comprometidas por condutas de agentes 
públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em 
manifesto desvio de finalidade. Ademais, tendo em vista que o investigado era vereador e 
candidato à reeleição, ao realizar essas “benesses”, fruiu também de uma situação mais 
vantajosa em relação aos demais candidatos, prejudicando, além da liberdade do voto, a 
igualdade de condições que deve prevalecer na concorrência aos cargos públicos eletivos.  
 
 
 
Por tais motivos, entendo configurada a prática de conduta vedada e abuso de poder 



político ou de autoridade pelo investigado Adão Tavares de Macedo Bezerra.  
 
 
 
Verifico, entretanto, que não estão presentes nos autos os requisitos que caracterizam a 
captação ilícita de sufrágio, pois não restaram comprovadas as condutas de doar, 
oferecer, prometer ou entregar lotes a eleitores em troca de votos.  
 
 
 
2.2.2. SIMULAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS COM O ESCOPO DE FORMAR ELEMENTO 
PROBATÓRIO DE VÍNCULO COM O MUNICÍPIO  
 
Com relação aos fatos trazidos ao bojo da presente ação, consistentes na falsificação de 
documentos comprobatórios de endereço, verifico que não se amoldam às hipóteses 
legais de conduta vedada, nem tampouco configuram abuso de poder sob quaisquer de 
suas formas, nem captação ilícita de sufrágio. Isso porque o procedimento de ação de 
investigação judicial eleitoral não é a via adequada para apuração e punição de eventual 
prática de crime eleitoral.  
 
Ressalto que para apuração de tais fatos foi instaurado o inquérito policial n. 183/2016 no 
âmbito da Polícia Federal, cujo relatório foi acostado às fls. 1826/1869, razão pela qual 
reconheço a carência de ação do investigante, diante da ausência de interesse 
processual, bem como pelo fato de a parte autora não deter legitimidade para o 
ajuizamento da ação penal, haja vista ser esta exclusiva do Ministério Público Eleitoral.  
 
Ante o exposto, relativamente a este fato, julgo extinto o processo sem apreciação do 
mérito, na forma do art. 485, VI, do NCPC.  
 
 
 
3. DISPOSITIVO  
 
Ante o exposto, pelos fundamentos de fato e de direito acima delineados e por medida de 
inteira Justiça:  
 
a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial e como 
consequência:  
 
a.1) CASSO O DIPLOMA E MANDATO ELETIVO DE ADÃO TAVARES DE MACEDO BEZERRA, do 
cargo de Vereador, obtido nas Eleições 2016, com fundamento no art. 73, parágrafo 5º, da 
Lei 9.504/97;  
 
a.2) CASSO O DIPLOMA DE MANOEL DAS NEVES SOUSA CORREA, suplente de Vereador, 
obtido nas Eleições 2016, com fundamento no art. 73, parágrafo 5º, da Lei 9.504/97;  



 
a.3) DECLARO AS INELEGIBILIDADES DE MÁRCIA DA COSTA REIS CARVALHO, THIAGO 
PEREIRA DA SILVA, ADÃO TAVARES DE MACEDO BEZERRA E DE MANOEL DAS NEVES SOUSA 
CORREA pelo prazo de 8 (oito) anos, a contar do dia 02 de outubro de 2016, pela prática 
de abuso de poder político, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC 64/90;  
 
a.4) CONDENO MÁRCIA DA COSTA REIS CARVALHO, THIAGO PEREIRA DA SILVA, ADÃO 
TAVARES DE MACEDO BEZERRA E MANOEL DAS NEVES SOUSA CORREA ao pagamento de 
multa individual no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR’s, mínimo legal, por desconhecer a 
situação econômico-financeira dos mesmos, pela prática de conduta vedada descrita no 
art. 73, parágrafo 10, da Lei 9.504/97;  
 
a.5) CONDENO THIAGO PEREIRA DA SILVA pela prática de captação ilícita de sufrágio, nos 
termos do artigo 41-A, da Lei 9.504/97, impondo-lhe o pagamento de multa no valor de 
mil UFIR’s, mínimo legal, desconhecendo também a situação econômico-financeira do 
mesmo.  
 
 
 
b) JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL proposta por 
ANTONIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR em face de TERCIO DIAS MELQUIADES NETO, GILBERTO 
BORGES, LEIDIANE MOTA SOUSA, ANANIAS PEREIRA DA SILVA NETO, EMIVAL DE SOUSA 
PARENTE e NILTON SOARES DE SOUSA, por ausência de provas.  
 
No que concerne ao Vereador cujo mandato foi cassado, Sr. Adão Tavares de Macedo 
Bezerra, o próximo suplente da coligação deverá assumir o cargo.  
 
Deixo de condenar os investigados ao pagamento das custas processuais e dos honorários 
advocatícios, porquanto incabíveis à espécie, conforme o disposto no art. 373, do Código 
Eleitoral.  
 
Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao Cartório Eleitoral para as 
anotações de praxe.  
 
 
 
Miracema do Tocantins, 03 de abril de 2019.  
 
 
 
 
 
MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES  
 
Juiz eleitoral  


