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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS

NF nº 1.36.000.000007/2019-31

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo
Procurador Eleitoral signatário, vem respeitosamente, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 14, § 10, da Constituição Federal,
propor;

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
em face de
MAURO CARLESSE, Governador do Estado do
Tocantins,
endereço: Quadra
Palmas - to, CEP: 77006-080
WANDERLEI BARBOSA CASTRO, ViceGovernador do Estado do Tocantins,
lano diretor norte, Palmas - to,
CEP: 77006-080, ou onde forem encontrados.
em face das razões de fato e de direito a seguir articuladas:
I – DOS FATOS
Após o julgamento do RO 1220-86 pelo Tribunal
Superior Eleitoral, que culminou na cassação do mandato do exgovernador Marcelo de Carvalho Miranda, o requerido Mauro Carlesse,
então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins,
assumiu interinamente o governo do Estado e lançou-se candidato a
governador nas eleições suplementares realizadas em junho de 2018,
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tendo desde então a companhia do requerido Wanderlei como candidato
a vice-governador.
Para lograr êxito nas eleições suplementares, os
requerido utilizaram-se de toda sorte de atos abusivos, valendo-se do
exercício dos cargos para obterem apoio político e cooptarem eleitores.
Esses atos levaram ao ajuizamento de duas Ações de Investigação
Judicial Eleitoral, ainda em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Tocantins (Processos nº 0600108-91.2018.6.27.0000 e
0600384-25.2018.6.27.0000). Dentre as principais condutas abusivas,
destaca-se a contratação de servidores para cargos temporários e a
destinação voluntária de verbas aos municípios através de convênios.
Superadas as eleições suplementares, de imediato os
requeridos lançaram-se às eleições estaduais de 2018, concorrendo aos
mesmos cargos em reeleição. Com base no respaldo obtido com a ajuda
dos atos abusivos cometidos ainda nas eleições suplementares, mais uma
vez lograram êxito.
No dia exato em que tomaram posse para o novo
mandato, 01º de janeiro de 2019, os requeridos fizeram publicar edição
extraordinária do Diário Oficial do Estado com a extinção de mais de
15.000 contratos temporários, conforme se vê nos autos da Notícia de
Fato anexa – 1.36.000.000007/2019-31.
Essa ação demonstra cabalmente que as condutas
abusivas praticadas pelos requeridos nas eleições suplementares, tais
como a contratação excessiva de servidores temporários, foram
estendidas às eleições estaduais, desequilibrando o processo eleitoral a
seu favor.
Como os atos ilícitos praticados nas eleições
suplementares produziram efeitos para além da realização daquele pleito,
requer o Ministério Público Eleitoral que todos os fatos narrados e
comprovados nos autos das AIJE's 0600108-91.2018.6.27.0000 e
0600384-25.2018.6.27.0000 sejam considerados integrantes desta
petição inicial. Segundo as alegações finais e parecer já produzidos pelo
Ministério Público Eleitoral naqueles autos, neles restaram comprovadas
as seguintes condutas:
a) Realização de promoção pessoal do então candidato a Governador por
meio das páginas institucionais do Estado do Tocantins na internet;
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b) Exoneração e nomeação em massa de comissionados;
c) Demissão e admissão de servidores temporários, dentro do período
vedado pela legislação;
d) Compra de apoio político através de emendas parlamentares e
convênios;
e) Utilização de bens públicos móveis e imóveis;
f) Pagamento de despesas de exercícios anteriores – descumprimento da
decisão proferida na AIJE n. 0600108-91.2018.6.27.0000.
II- DO DIREITO
Para buscar dar oportunidades iguais aos candidatos
nos pleitos eleitorais, evitando a utilização de condutas ilícitas para
favorecimento de determinados candidatos, a Constituição Federal prevê
a impugnação de mandato obtido por meios espúrios, em seu artigo 14, §
10, verbis:
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias
contados da diplomação, instruída a ação com
provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude.
A contratação de servidores temporários no ano das
eleições, sob o pretexto da essencialidade, para logo depois de superado
o pleito serem dispensados demonstra a ocorrência de fraude e corrupção
no processo eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral em diversas
oportunidades registrou o entendimento de que a conduta de contratação
de servidores temporários sem justificativa plausível configura abuso de
poder:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DISTRIBUIÇÃO
DE
CHEQUES PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO
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FORA DE DOMICÍLIO (TFD). CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS.
Recurso especial dos candidatos majoritários eleitos
1. Depreende-se dos arestos recorridos que o Tribunal a quo,
ainda que contrariamente às pretensões dos recorrentes,
enfrentou de forma lógica todos os temas relevantes para a
controvérsia e proferiu decisão devidamente fundamentada, o
que afasta a alegada ofensa ao art. 275, I e II, do Código
Eleitoral.
….
10. A eventual existência de contratações nos anos anteriores
não legitima ou permite que elas sejam também perpetradas
irregularmente no ano que antecede às eleições. Em qualquer
hipótese, cabe ao administrador público, em face da própria
irregularidade administrativa averiguada, adotar as
providências cabíveis para cessar a ocorrência.
11. Mesmo que as contratações tenham ocorrido antes do
prazo de três meses que antecede o pleito, a que se refere o
art. 73, V, da Lei das Eleições, tal alegação não exclui a
possibilidade de exame da ilicitude para fins de configuração
do abuso do poder político, especialmente porque se registrou
que não havia prova de que as contratações ocorreram por
motivo relevante ou urgente, conforme consignado no
acórdão recorrido.
12. Diante do quadro fático registrado no acórdão regional,
que não pode ser alterado nesta instância, o abuso ficou
configurado em razão da contratação, sem concurso público,
de 248 servidores temporários (em munícipio de 7.051
eleitores) no período de janeiro até o início de julho do ano
da eleição, sem que houvesse justificativa válida para tanto.
…...
(Recurso Especial Eleitoral nº 152210, Acórdão, Relator(a)
Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 230, Data 04/12/2015, Página 145)

Observe-se que existência de mais de 15.000
servidores contratados temporariamente, aliada às outras condutas
abusivas praticadas por ocasião das eleições suplementares, tiveram o
condão de influenciar decisivamente o pleito eleitoral tocantinense.
Ademais, para a procedência da ação, não é
necessário o nexo direto entre a conduta e o resultado das eleições, mas
apenas a gravidade intrínseca e o potencial desequilíbrio com ela
provocado.
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Concluindo, temos que a presente ação de
impugnação de mandato eletivo está fundamentada em dois pontos:
1) os requeridos contrataram e mantiveram durante todo o processo
eleitoral milhares de servidores temporários, tudo com a finalidade de
obterem apoio eleitoral;
2) as condutas abusivas praticadas durante as eleições suplementares
produziram efeitos também em relação às eleições regulares, realizadas
apenas quatro meses após as primeiras.
III – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral
requer:
a) sejam os requeridos notificados para apresentarem
defesa, se quiserem, no prazo legal.
b) a produção de todos os meios de provas admitidas
em direito, especialmente a juntada da documentação em anexo;
c) a juntada de cópias integrais das AIJE's 060010891.2018.6.27.0000 e 0600384-25.2018.6.27.0000, considerando-se na
presente todos os fatos nelas comprovados.
d) ao final, seja a presente ação julgada procedente,
com a consequente cassação dos mandatos dos requeridos e a designação
de novas eleições para os cargos de governador e vice-governador do
Estado do Tocantins.
P. deferimento.
Palmas, 05 de janeiro de 2019.

Álvaro Lotufo Manzano
Procurador Regional Eleitoral
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