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JUSTIÇA ELEITORAL 
 017ª ZONA ELEITORAL DE TAGUATINGA TO 

 
  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600555-57.2020.6.27.0017 / 017ª ZONA ELEITORAL
DE TAGUATINGA TO 
AUTOR: ROBERVAL PAULO DE CASTRO 
Advogado do(a) AUTOR: DOUGLAS DE SOUZA CASTRO - TO 4622 
INVESTIGADO: ROBERTO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA, RUBENS TADEU FERREIRA DA COSTA, FLAVIO
HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA 
  
  
  
 
 
 

 

 
Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE, com pedido

de tutela de urgência proposta por ROBERVAL PAULO DE CASTRO DAMASCENO, em desfavor
de ROBERTO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA, RUBENS TADEU FERREIRA DA COSTA,
candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, pela coligação “GENTE DA
GENTE”, formada pelo MDB, DEM e PSD, no Município de Lavandeira – TO e FLAVIO
HENRIQUE FRANÇA DE OLIVEIRA, reeleito vereador no mesmo Município. 

  
Alega o representante que os investigados praticaram abuso de poder econômico e

captação ilícita de sufrágio que retirou por completo a higidez das eleições. 
  
Narra diversos episódios que teriam caracterizado compra de votos e condutas

abusivas. 
  
Para provar suas alegações, apresenta diversos documentos, como comprovante de

transferência bancária para eleitora, prints de mensagens pelo aplicativo WhatsApp atas notariais
e áudios que comprovariam os ilícitos praticados pelos representados. 

  
Requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars para determinar a

suspensão da diplomação dos investigados. 
  
Requer ainda, seja determinada a quebra do sigilo bancário do primeiro Investigado

em relação aos últimos 60 dias anteriores ao dia da eleição e que seja expedida ordem ao Auto
Posto Rodão de Combinado - TO para que forneça as imagens de seu sistema de segurança a
fim de se apurar a movimentação no local nos últimos 10 dias que antecederam às eleições. 

  
Após o regular trâmite processual, pleiteia que seja cassado o registro e/ou diploma

dos Investigados, com a declaração de inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos, na forma do
art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90.  

DECISÃO
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Éo relatório. Decido. 
  
Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 
  
Com efeito, a respeito do pedido para suspender a diplomação dos investigados,

ressalto que a tutela provisória, que pode ser de urgência e de evidência, e pode ser antecedente
ou incidental, cautelar (conservativa) ou antecipada (satisfativa), mas sempre será analisada sob
o juízo de cognição sumária, não exauriente (salvo no caso de estabilização da tutela antecipada
antecedente). 
                Para a concessão da tutela provisória de urgência, que pode ser cautelar ou
antecipada, é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 300 do
CPC/2015, isto é, na própria dicção do referido diploma legal, i) a presença da probabilidade do
direito; ii) do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo.
                         Acerca do tema, verbera Guilherme Rizzo do Amaral[2]:
 

“O atual CPC, em seu art. 300, vale-se da expressão elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, que substituiu os requisitos do
fumus boni juris e da prova inequívoca que convença o juiz da
verossimilhança. Deixa claro, com isso, a opção por uma maior abertura de
um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar ou
satisfativa. A demonstração da probabilidade do direito pode, em alguns
casos, prescindir de prova. É o que ocorre quando a narrativa feita pelo
requerente da medida revestir-se de plausibilidade ou verossimilhança
suficientes para autorizar, ainda que em caráter temporário ou provisório, a
concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada, respectivamente.
 
Em suma, o juiz deverá valorar todos os elementos disponíveis no momento
da análise do requerimento da tutela cautelar ou satisfativa – afirmações,
provas, contexto, direito aplicável – e empreender um juízo de
probabilidade, indagando-se quem, provavelmente, possui razão: o
requerente ou o requerido?
 
Se a conclusão for a de que, provavelmente, o requerente não possui razão,
deverá o juiz indeferir a medida postulada. Se, por outro lado, concluir que o
requerente provavelmente possui razão, então deverá passar à análise do
segundo requisito para a concessão da tutela de urgência cautelar ou
antecipada, que vem a ser o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”
 
Deve o requerente da medida demonstrar que há perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo com a não concessão da tutela pretendida. Este
risco é o mesmo que já vinha previsto na sistemática do CPC revogado. É,
assim, atual a lição de Teori Zavascki acerca do tema: “O risco de dano
irreparável ou de difícil reparação e que enseja a antecipação assecuratória
é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se
apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o
potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela
parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a
antecipação da tutela. É consequência lógica do princípio da necessidade,

Num. 59559908 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO - 16/12/2020 21:57:01
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121621570112500000057239896
Número do documento: 20121621570112500000057239896



(…)”. Comentários às alterações do Novo CPC, 2016. 2ª Edição em E-
book. Art. 300.
 

No caso dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela
de urgência, visto que a diplomação dos investigados não trará qualquer prejuízo ao andamento
do feito. 

  
Ademais, eventual procedência desta demanda após a diplomação poderá acarretar

a cassação dos diplomas concedidos. 
  
Éo que se extrai do art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/90 e do art. 41-A da Lei nº

9.504/97: 
  

 
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; 
 
 
 
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 cinqüenta 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.
 

Além disso, o rito do art. 22 da LC 64/90 não prevê a possibilidade de antecipação
de tutela de urgência para suspender diplomação de candidatos eleitos, antes da instrução
processual ou do proferimento de sentença. 

  
Não é razoável que se crie obstáculos ao exercício de mandatos conferidos pelo

povo por medida perfunctória, sem comprovação dos elementos apresentados na inicial e sem
dar aos investigados a garantia da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 
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Com estas considerações, entendo que o pedido de suspensão da diplomação dos

investigados deve ser indeferido. 
  
Além disso, o representante requer a quebra de sigilo bancário do primeiro

Investigado em relação aos últimos 60 dias anteriores ao dia da eleição. 
  
Os sigilos bancário, fiscal e telefônico são garantias constitucionais previstas no art.

5°, X e XII da Constituição Federal de 1988. 
  
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o sigilo bancário

não constitui direito de caráter absoluto, podendo ser quebrado em casos extraordinários desde
que seja feito em decisão fundamentada, quando presentes indícios e provas que justifiquem a
adoção da medida. 

  
Neste sentido: 

 
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
T E R C E I R O .  R E P R E S E N T A Ç Ã O .  C A P T A Ç Ã O  D E  S U F R Á G I O .
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE.
 
1.   A garantia constitucional da intimidade não tem caráter absoluto. No entanto,
a quebra de sigilo há que ser devidamente fundamentada, sob pena de
desvirtuar-se a destinação dessa medida excepcional, resultando em grave
violação a um direito fundamental do cidadão.
 
2.   O afastamento da incidência de direito fundamental é providência que se
reveste de caráter de exceção, a depender de um profundo juízo de ponderação,
à luz do princípio da proporcionalidade entre o interesse público na produção da
prova visada e as garantias constitucionais em questão.
 
3.   Recurso ordinário provido.
 
(Recurso em Mandado de Segurança nº 583, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo
Ribeiro, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  57, Data
24/03/2010, Página 40)
 

  
Portanto, embora seja possível a determinação judicial de quebra do sigilo bancário,

esta providência necessita ser respaldada em elementos robustos, sob pena de se configurar
decisão arbitrária. 

  
Por sua excepcionalidade, entendo que é prudente aguardar a apresentação da

defesa, por parte dos investigados antes de recorrer a esta medida extrema. 
  
Não há perigo de ineficácia da medida, caso seja deferida somente após a

contestação, visto que os dados que se pretende obter são pré-constituídos, não sendo possível
sua alteração por vontade do investigado, podendo serem consultados a qualquer momento. 

  
Desta forma, não se mostra, por enquanto, adequado o pedido de quebra do sigilo

bancário requerido, sem prejuízo de nova análise após a apresentação das defesas dos
investigados. 
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A expedição de ordem ao Auto Posto Rodão de Combinado - TO para que forneça
as imagens de seu sistema de segurança a fim de se apurar a movimentação no local nos últimos
10 dias que antecederam às eleições é produção de prova simples e não viola qualquer garantia
individual, podendo ser deferida. 

  
Forte em tais razões: 
  
1. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado para suspender a diplomação

dos investigados; 
  
2. INDEFIRO, por ora, a quebra do sigilo bancário do primeiro investigado, por se

tratar de medida excepcional, que será analisada em momento posterior à apresentação das
defesas dos investigados; 

  
3. DEFIRO, por conseguinte, o pedido de expedição de ordem ao Auto Posto Rodão

de Combinado - TO para que forneça as imagens de seu sistema de segurança a fim de se
apurar a movimentação no local nos últimos 10 dias que antecederam às eleições. 

  
Cumprida a diligência deferida, citem-se dos investigados para a apresentação de

defesa no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 22, I, a, da Lei Complementar 64/1990. 
  
Intime-se. 
  
Taguatinga/TO, 16 de dezembro de 2020. 
  
  

JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO
Juiz Eleitoral da 17ªZE/TO

(Assinado digitalmente) 
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