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PROCURADORIA  REGIONAL ELEITORAL  DO  TOCANTINS

PRE/TO n.º               2016

Representação nº 3-71.2015.6.27.0000 
Protocolo: nº 22.945/2014
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requerido(s): Sandoval Lobo Cardoso e Joseli Ângelo Agnolin 
Relatora: Juíza Eleitoral Jacqueline Adorno

ABUSO  DO  PODER  ECONÔMICO.  EXECU-
ÇÃO  DE  PROGRAMA  DE  GOVERNO  EM
PERÍODO  ELEITORAL  NAS  CIDADES  DE
MAIOR  POPULAÇÃO.  EXIGÊNCIA  DE
APOIO  À  CANDIDATURA  COMO  CONDI-
ÇÃO  PARA  PROSSEGUIMENTO  DO  PRO-
GRAMA.  CONCESSÃO  DE  VANTAGENS
SUBSTANCIAIS  A  SERVIDORES  EM  ANO
ELEITORAL.  DISTRIBUIÇÃO DE COMBUS-
TÍVEL.  UTILIZAÇÃO  DE  SERVIDORA  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 
-  Programa  de  asfaltamento.  Irrelevância  da
deflagração  por  ex-governador,  aliado.  Uso  de
publicidade  inadequada.  Restrição  a  municípios
de adversários políticos.
-  Exemplifica  abuso  dos  poderes  econômico  e
político  a  concessão  de  expressivas  vantagens
salariais a servidores públicos (alguns cargos com
reajuste de mais de 400%) no ano eleitoral, por
meio de medidas provisórias,  ainda quando não
ultrapassado o período vedado pelo art. 73, inciso
VIII, da Lei nº 9.504/97.
- Vários casos de majoração de remunerações e
distribuição  de  benesses  após  o  marco  legal.
Inconsistência  com  prolatada  recomposição
salarial.
- A distribuição indiscriminada de combustível no
curso  de  carreata,  notadamente  quando  não
declarada  na  prestação  de  contas  do  candidato,
configura  abuso  do  poder  econômico  capaz  de
influenciar  na  vontade  dos  cidadãos  e
consequentemente  no  resultado  das  eleições.
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Precedentes do TSE.
-  Viola  os  princípios  da  legalidade  e  da
moralidade a utilização de serviços advocatícios
de  servidora  efetiva  do  Ministério  Público
Estadual, ante a vedação legal contida  no art. 1º
da Resolução nº 27, de 10 de março de 2008, do
CNMP. 
-  Evidenciado,  pois,  abuso  do  poder  político  e
econômico,  impõe-se  a  condenação  dos
representados à inelegibilidade pelo período de 8
(oito)  anos,  a  teor  do  artigo  22,  XIV,  da  Lei
Complementar nº 64/90.
- Pugna-se pela procedência da ação.

MMª. Juíza Relatora,

1. O  Ministério  Público  Eleitoral,  pelo  Procurador  Regional

Eleitoral  signatário,  em  atenção  ao  despacho  de  fls.  1358,  vem,

respeitosamente, apresentar alegações finais nos termos subsequentes. 

2. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por

este Parquet em face de Sandoval Lobo Cardoso e Joseli Ângelo Agnolin, à

época, respectivamente, candidatos a governador e vice-governador do Estado

do Tocantins, com fundamento no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar

nº 64/90, tendo em vista a comprovada prática de abuso do poder econômico

e político no contexto das eleições de 2014.

3. Notificados, os requeridos apresentaram defesa às fls. 827/881

e 789/802, respectivamente.

4. O  primeiro  alegou  que  não  houve  qualquer  ilicitude  no

Programa Pró-Município, porquanto fora iniciado pelo governador antecessor,

José Wilson Siqueira Campos, e estaria amparado regularmente por normas

federais  e  de  autorização  legislativa  local,  levando  em  consideração  o
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quantitativo populacional de cada município. Destacou que, antes do período

eleitoral,  o  estado  já  detinha  os  recursos  necessários  e  apenas  deu

continuidade à execução do programa.

5. Aduziu que os aumentos salariais foram concedidos dentro do

período permitido pela legislação (art. 73, inciso VIII, da Lei nº 9.504/97) e

passaram por detido debate da Assembleia Legislativa do Estado, antes da sua

conversão em lei.

6. Por sua vez, a majoração da gratificação paga aos fiscais de

defesa  agropecuária,  inspetores  de  defesa  agropecuária  e  servidores  da

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins – Adapec teve o

objetivo tão somente de estimular o bom aproveitamento das suas atividades,

sem qualquer finalidade eleitoreira. 

7. Defendeu que os gastos com combustível foram informados à

Justiça  Eleitoral  e  constaram  da  Prestação  de  Contas  nº

75310.2014.6.27.0000.  Ressaltou  que  o  ato  isolado  de  distribuição  de

combustível  destinado  à  participação  em  carreata  não  possui  gravidade

suficiente para caracterizar o alegado abuso de poder econômico a ensejar a

aplicação das penalidades previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90,

especialmente porque não houve pedido implícito ou explícito de votos. 

8. Asseverou  que  a  advogada  Patrícia  Grimm Bandeira  estava

regularmente  inscrita  na  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  e  não  estaria

impedida para o exercício da profissão, pois, durante o período em que atuou

nos processos eleitorais estava de férias do órgão em que lotada.
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9. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos, a pretexto

de  que  a  caracterização  do  abuso  de  poder  exigiria  a  demonstração  da

potencialidade  lesiva  do ato  em influir  no  resultado  do  pleito,  o  que  não

ocorreu, uma vez que o candidato não se logrou vitorioso nas eleições. 

10. Já o segundo requerido alegou que  Sandoval Lobo Cardoso

não era o gestor do governo na época da criação do Programa Pró-Município

e  que  existia  mapeamento  de  todos  os  municípios  que  necessitariam  da

recuperação  asfáltica,  de  modo que  não subsistiria  o  argumento  de  que  o

programa visava às cidades de maior população.

11. Disse  que  nenhum  benefício,  aumento  ou  promoção  foi

concedido a servidores e que o simples encaminhamento de projetos de lei

que disponham sobre carreira e remunerações de determinadas categorias de

servidores que não excedessem a recomposição de perda do poder aquisitivo

não se  submeteria à  limitação do art.  73,  inciso VIII,  da Lei  nº  9.504/97.

Apontou, ainda, que a aprovação dos respectivos projetos de lei ocorreu antes

do período vedado. 

12. Repetiu que todos os gastos com combustível para a campanha

foram contabilizados  e  devidamente  lançados  na  prestação  de  contas  dos

candidatos  e  que  Patrícia  Grimm Bandeira  gozava  férias  à  época  em que

atuou nos processos da justiça eleitoral.

13. Às fls.  119/124, registrou-se a audiência para inquirição das

testemunhas Arlene Martins Souza, Claudoir Bento de Oliveira e Florisvane

Maurício da Glória.

4/21



MPE
Ministério Público Eleitoral

  Procuradoria

  Regional Eleitoral

  do Tocantins

14. Às fls.  1289/1356 acostou-se  a  transcrição dos  depoimentos

das testemunhas Cinthia de Paula Lima, Isabela Alves Simas Pereira, Márcio

Pinheiro Rodrigues, Reginaldo Rodrigues de Melo, Lídia de Santos Souza,

Antônio Jair Abreu de Farias e Francisco Tozzatti. 

15. Após, vieram os autos à Procuradoria Regional Eleitoral.

16. Compulsados os autos, exsurge comprovado nos autos o abuso

de poder político e econômico, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei

Complementar nº 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:
(…)
XIV - julgada procedente a representação,    ainda
que após a  proclamação dos  eleitos,   o  Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições  a  se  realizarem  nos    8  (oito)   anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato
diretamente  beneficiado  pela  interferência  do
poder  econômico    ou   pelo  desvio  ou  abuso  do
poder  de  autoridade    ou  dos  meios  de
comunicação  , determinando a remessa dos autos
ao Ministério Público Eleitoral, para instauração
de processo disciplinar, se for o caso,  e de ação
penal, ordenando  quaisquer  outras  providências
que a espécie comportar; 
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17. No  concernente  ao  Programa  Pró  Município1,  pouco

importa, para configuração do abuso de poder político, que haja se iniciado no

mandato do governador anterior. Em verdade, sequer se faz necessário que o

candidato  beneficiado  busque  a  reeleição  ou  haja  assumido  a  chefia  do

executivo a qualquer tempo. Basta que haja auferido vantagem proveniente do

uso indevido da máquina pública, sobretudo quando a sua imagem se mostra

diretamente imbricada com a do gestor anterior e/ou a sua eleição exprima

continuidade do programa político em vigor.

18. A propósito, o julgamento abaixo citado:

“Embargos  declaratórios.  Omissão.  Uma  vez
constatada omissão, impõe-se o acolhimento dos
embargos declaratórios. [...]  Representação. Uso
da máquina. Art. 77 da Lei no 9.504/97. [...]” NE:
“[...]  o  representado  era  o  vice-prefeito  na
administração  da  cidade  de  Ribeirão  Branco,
tendo  apresentado  a  candidatura  ao  cargo  de
prefeito,  e  que  a  presença,  em  evento  de
inauguração  de  obra  pública  promovida  pela
Prefeitura  Municipal,  caracterizou  a  conduta
vedada pela legislação eleitoral, levando em conta
os  dividendos  políticos  ante  o  caráter
indissociável, considerada a obra.”2

19. Essencial  acrescentar,  outrossim,  que  não  se  questiona  o

programa em si, porém a forma pela qual foi desenvolvido. 

20. A prova colacionada aos autos comprova que a execução do

programa teve  nítida  conotação  eleitoral,  porquanto  selecionados  os

1 Teve por objeto a realização de serviços de conservação de manutenção do pavimento asfáltico dos 139 
(cento e trinta e nove) municípios do Estado, com área total de 5.000.000,00 m² (cinco milhões de metros
quadrados), com valor de R$78.261.036,17 (setenta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, trinta e 
seis reais e dezessete centavos), consoante Contrato nº 035/2014

2 Ac. no 24.877, de 1o.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.
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municípios de maior população, onde também sediados os maiores colégios

eleitorais. Visível o aproveitamento dos canteiros de obras para a promoção

de  publicidade institucional desvirtuada, ante a colocação de placas com os

dizeres: “Governo do Tocantins – Trabalhando com Vontade” (cf. imagens 9

e 11 da mídia de fls. 459):

21. Evidente,  pois,  o  intuito  de  incutir  no  subconsciente  do

eleitorado, às vésperas das eleições, a ideia de que a obra era produto do atual

gestor, Sandoval Lobo Cardoso, candidato à reeleição.

22. Na  espécie,  também intuitivo  o  estratagema  de  reservar  os

trabalhos para o período eleitoral, marco inicial, na maioria das urbes, para a

deflagração  das  obras.  Em alguns  casos,  elas  começaram assaz  após  esse

prazo (três meses que antecedem o pleito), a reforçar a conotação eleitoral.

23. Para além de angariar a simpatia do eleitorado diretamente, o

programa foi  utilizado para  “pressionar”  prefeitos  tocantinenses  a  aderir  à

campanha dos investigados, isto é, apoiarem, ostensivamente, a reeleição do

governador,  conforme  narrou  a  representação  oriunda  dos  alcaides  das

Cidades de Pugmil-TO, Marianópolis-TO, Divinópolis-TO, Dois Irmãos-TO,

Monte  Santo-TO,  Araguacema-TO,  Caseara-TO  e  Cristalândia-TO  (fls.

212/216).

24. Colaciona-se, nessa senda, trecho do depoimento do prefeito

de Divinópolis, à fls. 1277:

(…)  Que  o  município  de  Divinópolis  do
Tocantis  se  beneficiou  do  Programa  Pró-
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Município  de  lama  asfáltica  mas,  de  forma
precária, pois as obras não chegaram a 30% das
planilhas apresentadas ao município, pois que tão
logo o governo ficou sabendo que o depoente,
que fazia e faz parte dos quadros do partido
PRP não  era  da  base  do  governo  Sandoval,
foram  retiradas  todas  as  máquinas  que
estavam  fazendo  o  asfalto;  que  o  pessoal  da
empresa  de  engenharia  EHL  chegou  a
procurar o depoente pedindo apoio direto do
mesmo à base do governo Sandoval às eleições
de 2014, para que o programa de asfalto fosse
completado  no  município  de  Divinópolis  do
Tocantins,  mas  o  depoente  se  recusou  e  as
obras foram paralisadas. (…) 

25. Relevante o abandono das obras nos municípios em que não

havia declaração de apoio à candidatura de  Sandoval Lobo Cardoso, para

que essas se concentrassem naqueles em que esse foi viabilizado.

26. A conduta,  pretenso  ato  de  governo,  consistiu,  em  última

análise, em evidente abuso de poder político e econômico, engendrado com o

escopo de angariar apoio político à candidatura dos representados. 

27. Da  mesma  sorte,  evidente  o  abuso  dos  poderes  político  e

econômico  na  concessão  de  aumento  de  remunerações  a  diversas

categorias do funcionalismo público. 

28. Os  representados refugiaram-se  sobre  o  guarda-chuva

jurisprudencial  do  TSE,  que  autoriza  a  “aprovação  de  projeto  de  revisão

geral da remuneração de servidores públicos até o dia 9 de abril do ano da

eleição, desde que não exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo,

não caracteriza a conduta vedada prevista no inciso VIII do art. 73 da Lei

8/21



MPE
Ministério Público Eleitoral

  Procuradoria

  Regional Eleitoral

  do Tocantins

das Eleições3.”

29. No entanto,  não se  tratou de simples recomposição salarial,

mas de atribuições abusivas de vantagens a servidores públicos, tais como

aumentos  salariais,  acréscimos  em  gratificações  e  reenquadramentos,

revestida de flagrante finalidade eleitoreira.

30. Com efeito, em 9 de abril de 2014, foram aprovadas as Leis nº

2.851  e  2.852,  as  quais  concederam substanciosos  aumentos  de  salário  a

servidores da Defensoria Pública e da Polícia Civil do Estado do Tocantins

31.  Conforme  demonstrado  na  inicial,  foi  concedido  aumento

total de 62% (sessenta e dois por cento) aos servidores da Defensoria, o qual

foi parcelado em quatro vezes.

32. Além  das  carreiras  acima  citadas,  foram  beneficiados  244

(duzentos e quarenta e quatro) Delegados de Polícia Civil4, por meio da Lei

Estadual  nº  2.853,  de  9  de  abril  de  2014,  os  quais  também  obtiveram

aumentos significativos em suas remunerações, cujo salário inicial passou de

R$10.735,28 (dez mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos),

para R$20.846,41 (vinte mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e

um centavos).

33. Além disso, causa estranheza a célere tramitação das medidas

provisórias  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins,

aprovadas  em  tempo  recorde  (um  único  dia),  a  evidenciar  o  intento  –

3 AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 46179 – gaspar/SC, TSE, Relator  
Ministro Henrique Neves da Silva, DJE de 7/8/2014, Página 164.

4  Dado quantitativo extraído do anexo I da Lei Estadual nº 2.808, de 12 de zembro de 2013
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compartilhado pelos edis – de angariar a simpatia dos inúmeros servidores

agraciados.

34. Este não é o palco adequado para avaliar o acerto ou desacerto

da concessão do aumento salarial. Contudo, não se pode admitir tão vultosos

incrementos de remunerações às vésperas das eleições, principalmente quando

visível  que  não  tomadas  as  cautelas  inerentes,  inclusive  as  repercussões

orçamentárias.

35. Não  se  olvide  que,  no  mesmo  ano,  o  governo  encerrou  o

mandato com enormes dívidas com o seu quadro de servidores. Tal cenário

teve seus efeitos mais nefastos no ano seguinte,  quando implementados os

termos de mais alguns aumentos, a submeter o Estado do Tocantins à reiterada

insolvência.

36. Com  efeito,  a  concessão  de  tantos  aumentos  salariais  a

servidores  públicos,  em  época  tão  próxima  do  pleito,  por  Governador

candidato à reeleição, obviamente teve por finalidade a conquista da simpatia

(eleitoral)  daqueles  inúmeros  servidores  e,  consequentemente,  de  suas

famílias. Isso representa um grande trunfo na campanha eleitoral, do qual não

dispõem os demais candidatos, a  vulnerar a isonomia do pleito. Por isso,

mesmo  que  não  configurasse  conduta  vedada,  redundaria  abuso  do  poder

político, mercê do desequilíbrio imposto à disputa.

37. De todo modo, vencida a baliza fixada,  já em 2 de maio de

2014, foi concedido acréscimo salarial aos auditores fiscais da receita estadual

por  meio  da  Lei  Estadual  nº  2.864,  que  instituiu  regime  de  subsídios.
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Conforme facilmente se percebe da tabela constante na inicial, os aumentos

substanciais extrapolam, sem dúvidas, a perda do poder aquisitivo sugerida.

38. Nesses termos,  cumpre colacionar a tabela  elaborada com o

desiderato de cotejar a majoração das remunerações e o  Índice Nacional de

Preço ao Consumidor - INPC acumulado, ao longo dos doze últimos meses4,

durante o ano de 2014:

MÊS 2014

MARÇO 5,62%

ABRIL 5,81%

MAIO 6,08%

JUNHO 6,06%

JULHO 6,33%

AGOSTO 6,35%

CARREIRA BENEFICIADA PERCENTUAL DE AUMENTO
(UTILIZANDO-SE COMO

PARÂMETRO O GRAU INICIAL
DAS CARREIRAS)

Servidores da Polícia Civil (agentes e
escrivães5)

21.38%

Delegado de Polícia Civil 94,18%

Auditores Fiscais da Receita Estadual 416,31%

Servidores da Defensoria Pública 15,5%

39. A reformulação do quadros remuneratórios beneficiou  3.127

(três  mil,  cento  e  vinte  e  sete)  servidores da  polícia  civil conforme

4 .  Disponível  em:  <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-
inpc_201408_1.shtm>. Acesso em: 26 set. 2014.

5 . Foi utilizada a remuneração dos agentes e escrivães de forma exemplificativa como parâmetro, mas o
aumento também foi concedido a outros cargos da Polícia Civil. 
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documento de fls. 64, 339 (trezentos e trinta e nove) da defensoria pública,

consoante  fls.  34/42 do apenso I  e  cerca de  590 (quinhentos  e  noventa)

auditores fiscais da receita estadual, dado este extraído de pesquisa feita no

Portal da Transparência do Estado do Tocantins.

40. Como se  nota,  somente  nas  três  carreiras  aproximadamente

4.056  (quatro  mil  e  cinquenta  e  seis) funcionários  públicos  foram

diretamente  presenteados.  Além destes,  há  que  se  considerar  os  atingidos

indiretamente  pelo  aumento  concedido,  isto  é,  familiares  e  pessoas  do

convívio próximo.

41. Da  mesma  forma,  Sandoval  Lobo  Cardoso,  em  10  de

setembro  de  2014,  majorou  as  gratificações  pagas  aos  fiscais  de  defesa

agropecuária e inspetores de defesa agropecuária, servidores da  Agência de

Defesa  Agropecuária  do  Estado  do  Tocantins  –  Adapec,  por  meio  da  Lei

Estadual nº 2.902. 

42. Além  do  reajuste  da  gratificação  Recad  (Ressarcimento  de

Despesas  de  Atividade  de  Defesa  Agropecuária),  a  qual  é  concedida  a

servidores da Adapec a título de indenização com despesas efetuadas para

superar  as  metas  global  e  individual  decorrentes  do  exercício  das  funções

relativas às suas atribuições, seu valor passou a ser fixo e a abranger aqueles

servidores que estão vinculados à sede da entidade.

43. A ação beneficiou cerca de 830 (oitocentos e trinta) Fiscais e

Inspetores de Defesa Agropecuária6.

6 .  Dado extraído do anexo I da Lei Estadual nº 2.805, de 12 de dezembro de 2013, que  dispõe sobre o
Plano de  Cargos,  Carreiras  e  Remuneração  do  Quadro  de  Profissionais  de  Defesa  Agropecuária  do
Estado do Tocantins.
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44. Outrossim,  por  meio  da  Portaria  Conjunta  nº  50,  de  4  de

setembro de  2014,  foi  concedido  o  reenquadramento  a  1.035  (um mil  e

trinta  e  cinco) servidores  integrantes  do  Quadro  da  Saúde  do  Poder

Executivo, inclusive com o pagamento de valores de forma retroativa, após a

acordo com os sindicatos das categorias profissionais envolvidas.

45.  Somente essas vantagens afetaram 1.865 (um mil, oitocentos

e sessenta e cinco) funcionários públicos, sem abranger o apoio indireto. Com

efeito, exsurge claro que o uso da máquina pública, de maneira desvirtuada, a

colimar apoio político e votos.

46. Não por outro motivo, assim foi o entendimento do TRE-MG

em caso análogo:

Recurso  eleitoral.  Eleições  2012.  Ação  de
investigação judicial  eleitoral  -  AIJE.  Abuso de
poder  político/autoridade.  Revisão  geral  da
remuneração  de  servidores  públicos.
Improcedência.   (...)  A  concessão  de
gratificações salariais a servidores públicos em
período  que  antecede  ao  pleito  tem  por
finalidade a conquista da “simpatia eleitoral”
dos  inúmeros  servidores  agraciados  e,
consequentemente,  de  suas  famílias,
extrapolando  o  conceito  de  atos  de  mera
gestão.  Fatos  graves  que  repercutem  no
equilíbrio das eleições. Abuso de poder político
caracterizado.  Possibilidade  de  cassação  de
registro a  candidatos não eleitos.  Declaração de
inelegibilidade  e  aplicação  de  multa.  Recurso
provido.  Cassação  do  registro.  Aplicação  de
multa.  Inelegibilidade  declarada.  (TRE-MG  -
REL: 44856 MG, Relator: MAURÍCIO TORRES
SOARES, Data de Publicação: DJEMG - Diário
de  Justiça  Eletrônico  -  TRE-MG,  Data
07/12/2012) (grifou-se)
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47. No  caso  em  exame,  está  patente  a  gravidade  das

circunstâncias, uma vez que foram concedidos benefícios a cerca de  1.865

(um mil, oitocentos e sessenta e cinco) servidores em período já vedado pela

legislação eleitoral, em franco abuso de poder político e econômico.

48. Consigne-se, ainda, o efeito multiplicador da conduta, uma vez

que  naturalmente,  à  vista  da  proximidade  do  pleito,  os  familiares  dos

servidores  beneficiados  também  foram  influenciados  por  aqueles  que

obtiveram os acréscimos salariais, estando, pois evidente o abuso do poder

econômico ao qual faz alusão o art. 22, XIV, da LC nº 64/90.

49. Quanto  à  distribuição  de  combustível  em  evento  de

campanha,  logrou-se mostrar  o  abuso de  poder  econômico consistente  na

distribuição, em diversas carreatas e a centenas de eleitores, combustível para

que manifestassem apoio, nos citados eventos, às suas candidaturas. 

50. Com efeito, tal  dádiva implicaria captação de sufrágio, mas,

em volume expressivo e de forma indiscriminada também revela aptidão para

desequilibrar  eleição,  mercê  da  aplicação  de  recursos  e  método

desproporcionais.

51. O primeiro evento no qual se comprovou a distribuição maciça

de combustíveis para centenas de pessoas foi uma grande carreata sediada no

Município  de  Porto  Nacional-TO,  no  dia  26/8/2014, a  teor  do  relato  da

promotora atuante na referida Zona Eleitoral.
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52. No  momento  da  abordagem,  não  havia  nota  fiscal  de

quantidade limitada de combustível. Formou-se fila dupla de automóveis que

se estendeu desde a bomba do Posto Visão até a rodoviária da cidade. Na

oportunidade, foram abastecidos cerca de 100 (cem) motocicletas e 100 (cem)

carros, consoante documentos contidos no apenso II dos presentes autos.

53. Ocorre  que,  malgrado o  “doador”,  José  Luiz  Paixão,  haja

afirmado que se tratava de doação lícita de campanha,  declarada à Justiça

Eleitoral, consulta às prestações de contas de Sandoval Lobo Cardoso e do

seu Comitê Financeiro não se alude a doações oriundas do referido cidadão.

54. Outrossim,  servidores  desta  Procuradoria  Regional  Eleitoral,

em diligência ultimada no dia 2 de outubro de 2014, ou seja, às vésperas das

eleições, constataram a distribuição de combustível a centenas de eleitores no

Posto JK, situado nesta capital, consoante as imagens juntadas às fls. 10 do

apenso II. 

55. O mesmo proceder foi flagrado pelo Departamento de Polícia

Federal no “Posto 07”, em Palmas-TO, consoante fls. 11/24 do apenso II. 

56. Salientou-se grande quantidade de servidores presentes no ato

(cf.  fls.  14  do  apenso  II),  em  dia  e  horário  normal  de  expediente  (dia

2/10/2014, às 16h), o que leva a crer que tais pessoas foram dispensadas para

participar  atos  de  campanha,  o  que  configura,  por  si  só,  abuso  de  poder

político.

57. Por  derradeiro,  a  Promotoria  de  Justiça  de  Peixe-TO

encaminhou a esta procuradoria documentação referente ao abastecimento de
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combustível em quantum bastante elevado,  cerca de 5000 (cinco mil) litros

de gasolina somente até setembro de 2014, fato não declarado na prestação

de contas dos representados ou de seu comitê financeiro.

58. Como  se  nota,  evidente  a  configuração  do  “caixa  2”  de

campanha,  já  que  vultosos  gastos  em  combustível  foram  omitidos  da

prestação  de  contas  pertinentes  e,  mais  grave  ainda,  foram quitados  com

dinheiro em espécie, que não transitou na conta específica de campanha,

conforme manifestação da CCIA (fls.  208  da prestação de contas nº 1449-

46.2014.6.27.0000).  Ressalte-se  que  tal  fato  constitui  apenas  a  “ponta  do

iceberg”, porquanto certo que o modus operandi foi reproduzido em diversas

outras oportunidades por todo o estado.

59. E  nem  se  diga  que  se  trata  de  doação  implementada  por

correligionário, já que as inúmeras notas de venda juntadas às fls. 7/198 da

Prestação de Contas nº 1449-46.2014.6.27.0000 remetem ao “comitê” como

responsável pelas despesas.

60. Não  se  esqueça  da  utilização  dos  serviços  advocatícios  da

servidora pública Patrícia Grimm Bandeira, ocupante do cargo de Analista

Ministerial no Ministério Público Estadual e cedida, à época, ao Governo do

Estado  (cf.  fls.  449/457).  Ela  atuou  em  dezenas  de  processos  eleitorais

referentes  à  coligação,  em  favor  dos  requeridos,  compondo  a  assessoria

jurídica destes.

61. Cumpre  ressaltar  que  a  alegação  de  que  a  servidora  se

encontrava de férias durante a autuação irregular não prospera, porquanto o

exercício de advocacia é vedado durante todo o período em que subsistir o
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vínculo com o órgão ministerial, nos termos do art. 1º da Resolução nº 27, de

10 de março de 2008, do CNMP.

62. Dito  isso,  insta  ressaltar  que  a  utilização  de  servidora  na

campanha eleitoral afronta os princípios da moralidade e da impessoalidade,

ante a utilização do quadro de pessoal do Estado.

63. Tendo em vista todo o exposto, impende incursionar sobre o

panorama jurídico.

64. A  despeito  da  fluidez  do  conceito  de  abuso  de  poder

econômico5, sua conclamação subentende a utilização de recursos financeiros

de forma irregular  e/ou ilícita,  deliberada ou veladamente,  em proveito ou

prejuízo  de  determinada  candidatura  ou  grupo  político,  com  poder  de

influenciar  na  vontade  do  eleitor  e,  consequentemente,  no  resultado  das

eleições. 

65. Consiste na utilização de recursos materiais de toda e qualquer

espécie, a extrapolar os limites legais ou a vulnerar a lei, em qualquer fase do

processo  eleitoral.  É  a  concretização  de  ações  que  denotam  mau  uso  de

recursos patrimoniais controlados ou disponibilizados ao agente. 

5 “Preocupou-se o constituinte com os efeitos deletérios que o poder econômico ou político pode exercer
nas eleições. Por isso, determinou ao Legislador Infraconstitucional que criasse regra específica com o
fito de proteger a 'normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta'. 

(...) o conceito de abuso de poder é, em si, uno e indivisível. Trata-se de conceito fluido, indeterminado, que,
na realidade fenomênica, pode assumir contornos diversos. Tais variações concretas decorrem de sua
indeterminação a priori. Logo, em geral, somente as peculiaridades divisadas no caso concreto é que
permitirão ao intérprete afirmar se esta ou aquela situação real configura ou não abuso. O conceito é
elástico, flexível, podendo ser preenchido por fatos ou situações tão variados quanto os seguintes: uso
nocivo e distorcido de meios de comunicação social; propaganda eleitoral irregular; fornecimento de
alimentos, medicamentos, materiais ou equipamentos agrícolas, utensílios de uso pessoal ou doméstico,
material  de construção; oferta de tratamento de saúde; contratação de pessoal em período vedado;
percepção  de  recursos  de  fonte  proibida”.  (GOMES,  José  Jairo. Direito  Eleitoral.  3.  Ed.  Belo
Horizonte: Del Rey, 2008. ps. 377-8)
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66. Nessa senda, para Antônio Carlos Mendes, o abuso de poder

econômico  ocorre  com  “financiamento  direto  ou  indireto,  dos  partidos

políticos e candidatos, antes ou durante a campanha eleitoral, com ofensa à

lei e as instruções da justiça eleitoral, com o objetivo de anular a igualdade

jurídica (igualdade de chances) dos partidos,  afetando a normalidade e a

legitimidade  das  eleições”  (in Apontamentos  sobre  o  Abuso  do  Poder

Econômico em matéria eleitoral. Cadernos de Direito Eleitoral. São Paulo, v.

1, nº 3, maio 1988. p.24).

67. Sobre o tema, pertinentes os arestos abaixo transcritos:  

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEI-
TORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. ALISTAMENTO E TRANSFERÊN-
CIA DE TÍTULOS. ALICIAMENTO DE ELEI-
TORES.  TRANSPORTE,  USO  DE MÁQUINA
PÚBLICA E DOAÇÃO DE BENESSES. CON-
FIGURAÇÃO.  ALEGAÇÃO.  INADEQUAÇÃO
DA  VIA  ELEITA.  IMPROCEDÊNCIA.  1.  O
tribunal regional eleitoral reconheceu a prática de
abuso  do  poder  econômico  e  político  em  um
esquema razão  de  aliciamento  de  eleitores  para
alistarem-se  ou  transferirem  seus  domicílios
eleitorais,  com  a  doação  de  terrenos  e  o
oferecimento de  transporte  para  a  sede da  zona
eleitoral, além do fornecimento de documentos e
orientações  por  ocasião  dos  requerimentos  na
Justiça  Eleitoral.  (…)   3. Ainda  que  não  se
discuta a validade das transferências na ação
de  investigação  judicial  eleitoral  -  as  quais
podem, em tese, ser formalmente perfeitas -, o
incentivo econômico e a indevida utilização de
agentes e bens públicos para que elas ocorres-
sem  caracteriza  abuso  do  poder  político  e
econômico. (…)6 

6 Ação  Cautelar  nº  85230,  Acórdão  de  23/06/2015,  Relator(a)  Min.  HENRIQUE  NEVES  DA SILVA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 19/08/2015, Página 60/61
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ELEIÇÕES  2012.  RECURSO  ESPECIAL.
VEREADOR.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL  ELEITORAL  (AIJE).  CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº
9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
À  POPULAÇÃO.  ABUSO  DO  PODER
ECONÔMICO. ART. 22,  INCISO XIV, DA LC
Nº 64/90.  REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS  Nº  7/STJ  E
279/STF.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.
PREJUÍZO.   1. O acórdão regional consignou
restar  evidenciada,  com  base  nas  provas
constantes dos autos, a autoria e materialidade
da  captação  ilícita  de  sufrágio,
consubstanciada  na  farta  distribuição  de
combustível  para a população que ostentasse
propaganda  eleitoral  dos  candidatos,  e
enfrentou  a  questão  da  gravidade  das
condutas, as quais entendeu, como já o fizera
na  sentença,  configuradoras  do  abuso.
Reexame  que  se  mostra  inviável  em  sede  de
recurso especial, consoante as Súmulas nos 7/STJ
e  279/STF.  2.  A teor da  jurisprudência  deste
Tribunal  Superior,  endossada  pelo  acórdão
recorrido, a configuração do ato abusivo não
depende da potencialidade de o fato alterar o
resultado  da  eleição,  mas  da  gravidade  das
circunstâncias que o caracterizam, consoante o
inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº
64/90. (…)  4. Recursos especiais a que se nega
provimento,  julgando-se improcedentes as ações
cautelares  apensadas,  revogando-se  as  liminares
nelas concedidas.7

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO
DO PODER ECONÔMICO. (…)  2.   Os fatos
registrados  pelo  acórdão  regional,  no  presente
caso,  demonstram  que  a  distribuição  de
combustível  não  estava  vinculada  a  um  ato
específico  de  campanha  e  se  deu  de  forma
generalizada,  massiva  e  repetida,  para  que  os

7 Recurso Especial Eleitoral nº 82911, Acórdão de 17/11/2015, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA NETO,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 03/12/2015, Página 196
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eleitores votassem no candidato e ostentassem o
adesivo  da  campanha  em  seus  veículos
particulares. (…) 4.  A entrega de combustíveis
aos  eleitores  em  troca  do  compromisso  de
colocação de adesivo nos seus veículos também
pode caracterizar abuso do poder econômico e
infração  às  regras  que  preveem  que  a
propaganda  eleitoral  em  bens  particulares
somente  pode  ser  realizada  de  forma
espontânea  e  gratuita.  (…)   Recurso  especial
desprovido.8

RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTI-
GAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL  -  PROVA
EMPRESTADA  -  INTERCEPTAÇÕES  TELE-
FÔNICAS -CONTRADITÓRIO – OBSERVÂN-
CIA -  TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEI-
TORES NO DIA DO PLEITO - ABUSO DE PO-
DER ECONÔMICO - CONFIGURAÇÃO – OB-
TENÇÃO  DE  INDEVIDAS  VANTAGENS  A
PARTIR  DA CONDUTA ILEGAL  –  POTEN-
CIALIDADE  LESIVA -  DEMONSTRAÇÃO  -
DESNECESSIDADE  -  CONHECIMENTO  E
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  (…)
Comprovada a participação do investigado, de
sua esposa e de seus filhos em ação destinada a
viabilizar o transporte irregular de eleitores no
dia  do  pleito,  e  consideradas  as  inegáveis
vantagens auferidas pelo então candidato com
o  oferecimento  da  benesse,  configura-se  o
abuso  de  poder  econômico,  haja  vista  a
possibilidade  de  induzir  nos  eleitores  a  falsa
percepção  de  o  candidato  já  estar  por  eles
trabalhando antes mesmo de ser eleito, além de
vincular  sua  imagem  ao  poderio  econômico,
facilitador,  em  tese,  da  gestão  do  Município.
Desnecessidade,  a  partir  da  vigência  da  LC n.º
135/2009,  da  demonstração  da  potencialidade
lesiva  do  ilícito  eleitoral,  sendo  suficiente  a
demonstração da gravidade das circunstâncias que
o  caracterizam.  Conhecimento  e  desprovimento
do recurso. 9

8 Recurso Especial Eleitoral nº 18886, Acórdão de 08/09/2015, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA 
SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 204, Data 27/10/2015, Página 50-51 

9 RECURSO  ELEITORAL nº  159785,  Acórdão  nº  792013  de  28/11/2013,  Relator(a)  VERLANO  DE
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68. Na  espécie,  não  sobressaem  dúvidas  de  que  as  condutas

praticadas pelos investigados são suficientemente graves e consubstanciam

nitidamente abuso do poder econômico capaz de influir na vontade do eleitor,

nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, o que

impõe a aplicação da sanção de inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos

aos responsáveis.  

Pelo  exposto,  requer  o  Ministério  Público  Eleitoral a

procedência da  ação  de  investigação  judicial  eleitoral  para  condenar

Sandoval Lobo Cardoso e  Joseli Ângelo Agnolin às sanções estabelecidas

pelo art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Palmas, 27 de janeiro de 2016.

GEORGE NEVES LODDER
Procurador Regional Eleitoral

QUEIROZ MEDEIROS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/12/2013, Página 02/03
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