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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL ELEITORAL, 

AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

 

 

 

 

 

O PARTIDO DOS TRABALHADORES, por seu Diretório Nacional, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 00.676.262/0001-70, com 

endereço na SCS, Q.2, Bl. C, nº 256, 1º andar, Ed. Toufic, Asa Sul, Brasília-DF, por 

sua Presidenta, Gleisi Helena Hoffmann, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, por seus advogados, apresentar 

 

 

NOTÍCIA DE FATO 

 

 

em face de: (i) JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, Presidente da 

República, portador da carteira de identidade SSP/DF nº 3.032.827, inscrito no 

CPF/MF, sob o nº 453.178.287-91, com endereço funcional no Palácio do Planalto, 

Praça dos Três Poderes – Brasília/DF, CEP nº 70150-900; e (ii) JACKSON VILAR 

DA SILVA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o n. 27273522805, com 

endereço em Rua Alcides de Godoy, n. 372, Jardim Paraíso, CEP: 13100020, 

Campinas/SP em razão de atos que configuram abuso de poder econômico e 

político, nos termos e argumentos que se seguem.  
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I – DOS FATOS 

 

1. Conforme noticiado pela imprensa nacional e internacional, o senhor Jair 

Messias Bolsonaro, atual Presidente da República e pré-candidato declarado à 

reeleição, promoveu e participou ativamente de uma “motociata” no feriado de 

sexta-feira santa, no dia 15 de abril de 2022. Os atos foram intitulados de “Acelera 

para Cristo” e foram promovidos em conjunto com Jackson Villar, ato assumido 

por ele em sua rede social Instagram1, assim como amplamente divulgado pela 

mídia – motivo pelo qual é parte da presente notícia.  

 

2. O evento consistiu na reunião de Jair Bolsonaro e seus apoiadores, com 

suas motocicletas, para um percurso iniciado na capital São Paulo à cidade de 

Americana, no interior do Estado. Os registros de pedágios da Rodovia dos 

Bandeirantes indicam que 3.703 motos participaram do evento. Por outro lado, o 

governo de São Paulo estimou que mais de 12 mil motos estiveram presentes2. 

 

3. Além do caráter de propaganda eleitoral extemporânea, que já está se 

discutindo em autos apartados, por meio da Representação Eleitoral nº 0600220-

71.2022.6.00.0000 em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral, os fatos envolvem 

delineados ainda mais graves: a utilização de abuso de poder econômico e 

político para a realização do evento. Vejamos. 

 

                                                   
1 < https://www.instagram.com/p/CcQzxRBla7x/> 
2 < https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/”motociata”-com-bolsonaro-em-pre-campanha-em-sp-

teve-3703-registros-em-

pedagio.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa&loggedpaywall>  

https://www.instagram.com/p/CcQzxRBla7x/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/motociata-com-bolsonaro-em-pre-campanha-em-sp-teve-3703-registros-em-pedagio.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa&loggedpaywall
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/motociata-com-bolsonaro-em-pre-campanha-em-sp-teve-3703-registros-em-pedagio.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa&loggedpaywall
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/motociata-com-bolsonaro-em-pre-campanha-em-sp-teve-3703-registros-em-pedagio.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa&loggedpaywall


 

 

 
 

  

 

3 

4. Inicialmente, destaca-se que Jair Bolsonaro não possuía nenhum 

compromisso oficial agendado para a data de 15 de abril de 2022, dia da 

realização dos atos, na Cidade de São Paulo. É o que se percebe por meio do site 

governamental que disponibiliza, publica e oficialmente, a agenda do 

presidente3: 

 

5. Em verdade, os compromissos do dia anterior (14 de abril) demonstram 

que o presidente se deslocou de Brasília para João Pinheiro (MG), para participar 

de cerimônia alusiva à Regularização Fundiária. Entretanto, retornou ao Distrito 

Federal ainda no mesmo dia, onde seriam seus próximos compromissos oficiais, 

na segunda-feira (18 de abril).  

 

6. Dessa forma, na sexta-feira (15 de abril), para participar da “moticiata”, 

Jair Bolsonaro e terceiros (assessores, fotógrafos, entre outros) se utilizaram de 

helicóptero governamental, custeado pelo Estado, por óbvio, para o trajeto até 

São Paulo. A comprovação foi feita pelo Tenente Mosart Aragão, assessor 

especial do presidente, em sua conta no Twitter4:  

                                                   
3 <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/agenda-do-presidente-da-republica/2022-04-

15> 

<4 https://twitter.com/AragaoMosart/status/1514937375994089472/photo/1> 
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7. Vale, aqui, lembrar que o transporte aéreo de autoridades em aeronaves 

do Comando da Aeronáutica, apesar de não se aplicar ao presidente da 

República, somente pode ocorrer nos casos em que há (i) emergência médica; (ii) 

motivos de segurança; e, por último, (iii) motivo de viagem a serviço. Tudo isso 

em razão do Decreto nº 10.267 de março de 2020. O que exige, portanto, a 

demonstração de necessidade real para o uso dos aviões e helicópteros 

governamentais – os quais não devem ser usados para atender interesses 

privados e tampouco interesses eleitoreiros.  
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8. Não só. Estima-se que, apenas para o policiamento, um milhão de reais 

foram desembolsados, de acordo com fontes abertas5. Dado esse revestido de 

verossimilhança, uma vez que, conforme auditoria realizada a partir de mais de 

50 pedidos via Lei de Acesso à Informação6, “motociatas” realizadas por 

Bolsonaro já custaram ao menos R$ 5 milhões aos cofres públicos. Havendo, 

portanto, sérios indícios de abuso de poder político e econômico.  

 

9. Além de número expressivo de policiais militares de batalhões territoriais 

acompanhado o trajeto, a Secretaria de Segurança Pública garantiu que seriam 

disponibilizados policiais especializados – tanto da capital como de regiões 

metropolitanas de São Paulo e Campinas. O efetivo previsto para o evento incluiu 

22 bases comunitárias móveis, dois veículos lançadores de água, quatro cães e 

drones7.  

 

10. Também participaram da operação equipes: dos Batalhões de Ações 

Especiais de Polícia (Baep); dos Comandos de Policiamento de Choque (Rota) de 

Trânsito (CPTran); do Policiamento Rodoviário (CPRv); do Corpo de Bombeiros 

(CCB) e de Aviação (CavPM) – sendo que este último disponibilizou, inclusive, 

três helicópteros águia8. 

 

 

                                                   
5 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/motociata-com-bolsonaro-amanha-deve-custar-pelo-menos-r-1-

milhao-aos-cofres-publicos/ 
6 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/motociatas-de-bolsonaro-ja-custaram-r-5-milhoes-aos-

cofres-publicos.shtml 
7 < https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/sp-diz-que-tera-gasto-de-r-1-milhao-com-motociata-

com-bolsonaro.shtml> 
8 < https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/sp-diz-que-tera-gasto-de-r-1-milhao-com-motociata-

com-bolsonaro.shtml> 
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11. Para além disso, insta-se mencionar que a interdição da Rodovia dos 

Bandeirantes a partir do km 13, junto à Marginal Tietê, até o km 134, no 

entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) somente foi possível em 

virtude do poder político de Jair Bolsonaro. 

 

12.  De fato. A Polícia Militar Rodoviária, em comunhão com a concessionária 

CCR Autoban, que administra o trecho, fechou todos os acessos à Rodovia dos 

Bandeirantes entre São Paulo e Santa Bárbara D’Oeste, sendo eles: 

 
(i) Rodoanel Mário Covas (SP 21), no km 24;  

(ii) Via Anhanguera (SP-330), no km 48;  

(iii) Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), no km 

62; 

(iv) Rodovia Magalhães Teixeira (SP-083) – anel viário de 

Campinas, no km 84; 

(v) Rodovia Santos Dumont (SP-75), no km 87;  

(vi) Rodovia Adalberto Panzan (SPI 103/330), no km 95;  

(vii) Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença (SP-101), no 

km 103; e 

(viii) Estrada municipal SMR-40, no km 114. 

 

13.  Veja-se nota expedida9: 

 

Medidas Operacionais adotadas pela CCR AutoBAn e Policia 

Militar Rodoviária na Rodovia dos Bandeirantes nesta sexta-feira 

(15/4) 

 

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema 

Anhanguera-Bandeirantes, informa que a pista norte – sentido 

interior - da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) entre São Paulo 

e Santa Bárbara D’Oeste será interditada pela Polícia Militar 

                                                   
9 < https://www.autoban.com.br/noticias/medidas-operacionais-adotadas-pela-ccr-autoban-e-policia-

militar-rodoviaria-na-rodovia-dos-bandeirantes-nesta-sexta-feira-15-4?id=14857> 
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Rodoviária (PMRv), a partir das 8h desta sexta-feira, 15 de abril, 

em função de evento com motociclistas. 

 

A interdição acontece a partir do início da Rodovia dos 

Bandeirantes no quilômetro 13, junto à Marginal Tietê, até o km 

134, no entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), 

trecho que deverá ser percorrido pelo comboio de motocicletas. 

A previsão é de que SP-348 esteja totalmente liberada neste 

trecho a partir das 15h.  

 

Durante o período do evento com motociclistas, o tráfego do 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes no sentido interior será 

permitido apenas pela Via Anhanguera (SP-330). Painéis de 

mensagem variáveis (PMV) instalados no Sistema Anhanguera-

Bandeirantes orientarão os motoristas a utilizarem a SP-330 nos 

deslocamentos em direção ao interior. 

 

14. Esses fatos não seriam possíveis sem a influência política do presidente 

em exercício. Tanto é verdade que, no mesmo dia, o padre Júlio Lancelloti, 

conhecido por sua defesa dos direitos humanos, tentou fazer pequena caminhada 

pelas ruas de São Paulo, com poucos fieis que o acompanhavam, porém foi 

interrompido pela Polícia Militar – que impediu o deslocamento, exigindo 

documentos de identificação de todos os presentes10. 

 

15. Não obstante, além da interdição de uma das principais rodovias do 

Estado de São Paulo (por mais de sete horas), a CCR Autoban também 

disponibilizou todo efetivo da concessionária para garantir a segurança do 

tráfego dos clientes do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Os esforços 

totalizaram um aumento de 40% no total de viaturas e 70% no total de 

                                                   
10 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/04/5001073-pm-interrompe-via-sacra-para-pedir-

documento-ao-padre-julio-lancellotti.html 
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colaboradores em comparação a um dia normal, conforme confessado pela 

própria empresa11.  

 

16. Igualmente, para proporcionar agilidade no atendimento dos 

correligionários de Bolsonaro, foram posicionadas viaturas em pontos 

estratégicos do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. E, de mesmo modo, viaturas 

da Polícia Militar Rodoviária fizeram a varredura do trecho interditado, 

garantindo que nenhum veículo ficasse retido à espera do término do evento12. O 

custo total para operacionalizar a referida estrutura é inestimável pelos presentes 

subscritores.  

 

17. Por outro lado, além do dinheiro público investido no evento, que tinha 

nítido caráter eleitoreiro, também houve arrecadação de dinheiro privado para 

tanto, em desconformidade com a legislação eleitoral, a qual prevê ser obrigatório 

a abertura de conta bancária específica para o registro de todo movimento 

financeiro da campanha, seja por candidato ou partido (artigo 22, caput, da Lei 

9.504). 

 

18. E, indo além, o mesmo diploma legal, em seu parágrafo terceiro, assevera 

que o uso de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não 

provenham da referida conta específica implica na desaprovação de contas do 

partido ou candidato. Pode, ainda, haver o cancelamento do registro da 

                                                   
11< https://www.autoban.com.br/noticias/medidas-operacionais-adotadas-pela-ccr-autoban-e-policia-

militar-rodoviaria-na-rodovia-dos-bandeirantes-nesta-sexta-feira-15-4?id=14857> 
12< https://www.autoban.com.br/noticias/medidas-operacionais-adotadas-pela-ccr-autoban-e-policia-

militar-rodoviaria-na-rodovia-dos-bandeirantes-nesta-sexta-feira-15-4?id=14857> 
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candidatura ou a cassação do diploma, a depender do momento eleitoral, se 

comprovado o abuso do poder econômico. 

 

19. No caso dos autos, segundo amplamente divugado, a população que tinha 

interesse em participar do evento deveria realizar o pagamento de R$ 10,00 (dez 

reais) por meio de PIX vinculado ao CNPJ nº 17.916.911/0001-66. A conta 

pertencia à Associação Mensagem de Esperança de Campinas (AMEC), a qual 

está localizada na Rua Olga de Rocco Cobucci, nº 256, Cidade de Campinas (SP). 

No mesmo endereço, também está sediada a Assembleia de Deus Bom Retiro, 

onde Jackson Villar (organizador do evento) costumava ser pastor evangélico13.  

 

20. A cobrança, segundo os organizadores, seria para auxiliar nas despesas. 

Note-se as palavras textuais extraídas do site “Acelera para Cristo” – que 

atualmente já se encontra desativado, mas era destinado à divulgação do evento:  

 

Uma motociata nesta magnitude tem que ter uma mega estrutura 

para que tudo corra bem para o bem de todos. Por isto estamos 

com uma taxa de R$10,00 para ajudar nas despesas. Após sua 

inscrição você receberá no seu e-mail um QR-Code que você 

apresentará na chegada do parque ecológico em campinas, com 

isto ajudará na contagem de quantas motocicletas participaram 

do evento. 

 

21. Ainda pior, ultrapassando os indícios de abuso financeiro e econômico já 

demonstrados, os fatos indicam a utilização de recursos financeiros provenientes 

de fonte expressamente vedada para a realização de tal “motociata.” Isso porque, 

partidos e candidatos não podem receber, direta ou indiretamente, doação em 

                                                   
13 https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/quem-e-o-polemico-e-barulhento-organizador-da-

motociata-de-bolsonaro/ 
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dinheiro ou estimável em dinheiro, proveniente de entidades beneficentes ou 

religiosas (art. 24, VIII, da Lei 9.504) – como é o caso da associação dona da chave 

PIX. Explica-se: 
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22. No mesmo cenário, o evento também contou com o patrocínio das 

empresas XBANK Digital, Rede Brasil, Rede Gospel, Black Skull e Bit Coffee. 

Vejamos: 

 

 

 

23. Além do apoio de prefeituras, que sugere o abuso de poder político do ato, 

uma vez que o candidato à reeleição age de modo a usufruir da máquina pública 

para fazer seus palanques eleitorais, salta aos olhos o patrocínio da empresa Black 
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Skull. Isso porque, trata-se da empresa Grow Dietary Supplement (GDS), que é 

fornecedora de diferentes complementos alimentares ao Comando do Exército 

Brasileiro. 

 

24. Consoante dados do portal da transparência, existem notas fiscais da 

compra de produtos da Black Skull pelo governo brasileiro, datadas de 28 de 

outubro de 2021 até 02 de março do corrente ano. A título exemplificativo, 

demonstra-se algumas delas14: 

 

 

 

 

                                                   
14 https://www.portaltransparencia.gov.br/busca?termo=Grow%20Dietary%20Supplement 
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25. Além disso, em seu site, a empresa informa que oferece descontos a 

“qualquer membro de qualquer polícia (seja ela Militar, Guarda Municipal, Civil, 

Federal, Científica ou outra) brasileira que possua funcional válida, inclusive 

bombeiros e combatentes das forças armadas (FEB, FAB e MB)15.” 

 

26. Por esses motivos, entende o Noticiante que os Noticiados abusaram de 

poder político e econômico, desequilibrando a campanha eleitoral. Senão, 

vejamos. 

 

II – DO ABUSO DO PODER POLÍTICO 

 

27. Como cediço, o abuso do poder político ocorre nas situações em que o 

detentor do poder (cargo, emprego ou função pública) se vale da sua posição 

para agir de modo a influenciar o eleitor. Isto é, quando há um ato de autoridade 

exercido, com desvio de finalidade, com o escopo de obter votos.  

 

28. Nesse sentido, o claro entendimento do TSE: 

 

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. 

PREFEITO. VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO. 

ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90.  

[...] 

3. No mérito, consoante entende esta Corte, o abuso de poder 

político se configura quando o agente público, valendo–se de 

condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, 

desequilibra disputa em benefício de sua candidatura ou de 

terceiros. 

                                                   
15 https://www.blackskullusa.com.br/ 
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4. Ademais, nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a 

configuração do ato abusivo, não será considerada a 

potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas 

apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam". 

[...] 

9. Agravo interno a que se nega provimento. 

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 23854, Acórdão, 

Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação:  DJE - Diário da 

justiça eletrônica, Tomo 101, Data 04/06/2021, Página 0) 

 

----X----- 

 

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. 

PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO 

E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. FRAGILIDADE. 

CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 

MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do 

TRE/PR quanto à improcedência dos pedidos em Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada para apurar 

suposta prática de abuso de poder político e econômico pelos 

vencedores do pleito majoritário de Brasilândia do Sul/PR em 

2020 e pelo ex-Prefeito no mandato 2012-2016, haja vista 

a fragilidade do conjunto probatório. 

2. O abuso de poder político configura-se quando a 

normalidade e a legitimidade do pleito são comprometidas por 

atos de agentes públicos que, valendo-se de sua condição 

funcional, beneficiam candidaturas em manifesto desvio de 

finalidade. Precedentes.  

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a caracterização 

do abuso do poder econômico resulta do excesso no 

aproveitamento da capacidade de geração de riqueza, apto a 

desequilibrar o pleito eleitoral, em benefício de candidato" (RO 

0603902-35/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 12/11/2020). 
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[....] 

14. Agravo interno a que se nega provimento. 

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060022961, Acórdão, 

Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:  DJE - Diário da 

justiça eletrônica, Tomo 56, Data 30/03/2022). 

 

29. No caso dos autos, os fatos indicam a existência de possível abuso de 

poder político, ao passo que Jair Bolsonaro se utilizou da influência do cargo 

presidencial que ocupa para:  

 

a) interditar uma das principais rodovias do Estado de São 

Paulo por horas – enquanto, no mesmo dia, cidadãos sem 

poder político sequer conseguiram fazer uma caminhada 

no centro de São Paulo, sem serem interrompidos pela 

Polícia Militar;  

b) angariar patrocínio para o seu evento com empresa que 

fornece produtos ao exército brasileiro, e, portanto, tem 

ligação com o Governo; e 

 c) utilizar do aparato público para garantir segurança ao 

ato denominado de “Acelera para Cristo”, de modo a 

mobilizar um expressivo aparato de policiais, helicópteros, 

drones e afins. 

 

30. Tudo isso de modo a promover um evento eleitoreiro, com o intuito único 

de angariar votos da população para a sua já anunciada pré-candidatura.  
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31. Aliás, a “motociata” conclamada por Jair Bolsonaro está, a partir de suas 

próprias falas, intrinsecamente associada à sua campanha presidencial: i) seja por 

fazer o convite e, imediatamente, já o associar à sua agenda conhecidamente 

antidemocrática de ataques às instituições públicas; ii) ou por retomar seu 

histórico de ataques à lisura das urnas eletrônicas, utilizando-se de um falso 

comparativo com o sistema francês. 

 

32. Igualmente, corrobora com o intuito de angariar votos as publicações 

feitas no Facebook por Jair Bolsonaro e seu filho, Senador Flávio Bolsonaro, 

garantindo a presença do pretenso candidato16, sempre retratado em meio à 

multidão e associado à hashtag #bolsonaro2022: 

 

 

 

33. Nesse cenário, também insta mencionar as falas de Max Guilherme, 

assessor especial do presidente da República, que textualmente asseverou que 

                                                   
16 < https://www.facebook.com/522488169228609/posts/529905911820168>  

< https://www.facebook.com/flaviobolsonaro/posts/529124271902976>  

< https://twitter.com/PATRlOTAS/status/1514370009904173067>  

https://www.facebook.com/522488169228609/posts/529905911820168
https://www.facebook.com/flaviobolsonaro/posts/529124271902976
https://twitter.com/PATRlOTAS/status/1514370009904173067
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“essa ‘motociata’ nada mais é do que isso, um apoio ao nosso presidente.” O 

vídeo completo pode ser acessado por meio do link: 

https://twitter.com/MaxGuilhermeOfc/status/1514963716227440640. 

 

34. Assim, Jair Bolsonaro ao integrar o corpo de motociclistas, desfilar em 

carro aberto, subir em carro de som e adotar falas de pré-candidato, agiu 

propositadamente como partícipe e responsável pelos atos de campanha 

antecipada praticados – todos investidos de potencial abuso de poder político. 

 

III – DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO 

 

35. Já em relação ao abuso de poder econômico este acontece diante do uso 

excessivo, antes ou durante a campanha, de recursos materiais ou humanos que 

representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou 

coligação. Isso desequilibra, portanto, a normalidade e a legitimidade das 

eleições. 

 

36. Consoante o TSE, no julgamento do Agravo Regimento no Agravo de 

Instrumento nº 11.708/MG, de relatoria do Min. Felix Fisher:  

 

Abusa do poder econômico o candidato que despende recursos 

patrimoniais, públicos ou privados, dos quais detém o controle 

ou a gestão em contexto revelador de desbordamento ou excesso 

no emprego desses recursos em seu favorecimento eleitoral. 

 

37. Jair Bolsonaro ao realizar a “motociata”: (i) se utilizou de aeronaves 

públicas para fazer a sua locomoção pessoal (e de seus pares) até São Paulo, sem 

que sequer houvesse compromissos oficiais na região; (ii) em tese despendeu 

https://twitter.com/MaxGuilhermeOfc/status/1514963716227440640
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mais de um milhão de reais do erário público com os gastos da segurança do 

evento;  (iii) contou com patrocínio de empresas fornecedoras de material ao 

governo; (iv) supostamente recebeu verba de particulares para custear o evento 

por meio de uma entidade religiosa; sem prejuízo de demais valores recebidos 

que possam ter custeados os atos – mas que ainda não foram descobertos pelas 

autoridades competentes.  

 

38. Nessa senda, no julgamento de casos similares, já decidiu o TSE: 

 
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. 

CONFIGURADO. PROVAS ROBUSTAS. REEXAME FÁTICO–

PROBATÓRIO. VERBETE SUMULAR 24 DO TSE.  

SÍNTESE DO CASO  

[...] 

7. No caso, ante o consignado pelo Tribunal de origem, 

amparado em conjunto probatório robusto, e de acordo com a 

jurisprudência desta Corte, resta devidamente evidenciada a 

prática de abuso do poder econômico, tendo em vista que o 

evento "Arraiá do Galo", sucedido em 24 de junho de 2016, 

contou com a apresentação de diversas bandas e cantores 

contratados para a animação do evento com entrada gratuita e 

com 600 pessoas, com a venda de camisetas contendo a frase 

"#tamojunto", tudo a evidenciar o caráter manifestamente 

político, diante do escopo de tornar popular a imagem do então 

prefeito, ora agravante, com a associação de todo o aparato em 

relação ao investigado, que divulgou, inclusive, o evento em 

perfil pessoal em redes sociais, em que também foram veiculadas 

mensagens de apoio à candidatura, a exemplo de "vamos que 

vamos" e "#tamojunto Família 65".  

8. Esta Corte já decidiu que: "O abuso do poder econômico 

caracteriza–se pela utilização excessiva e desproporcional de 

recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de modo 

a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade 
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do pleito, em benefício de determinada candidatura" (REspe 

626–24, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 27.8.2020).  

[...] 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

(Agravo de Instrumento nº 21082, Acórdão, Relator(a) Min. 

Sergio Silveira Banhos, Publicação:  DJE - Diário da justiça 

eletrônica, Tomo 172, Data 20/09/2021) 

---x--- 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 

MANDATO ELETIVO (AIME). PREFEITO. VICE-PREFEITO. 

PROCEDÊNCIA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO 

ENTRELAÇADO COM O POLÍTICO. VIA ELEITA. AFERIÇÃO 

IN STATUS ASSERTIONIS. CABIMENTO DA AÇÃO. 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS 

DA PROVA. INVERSÃO. PREJUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO. 

CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. CONTRATO PÚBLICO. 

DESVIRTUAMENTO. FINALIDADE ELEITORAL. 

TRANSPORTE ESCOLAR. VEÍCULOS. UTILIZAÇÃO. 

DESLOCAMENTO DE ELEITORES. CARREATA. 

GRAVIDADE. OSTENSIVIDADE DO ATO. MUNICÍPIO 

PEQUENO. REALIDADE LOCAL. REFORÇO NA 

PERCEPÇÃO. DIMINUTA DIFERENÇA DE 8 (OITO) VOTOS. 

BENS JURÍDICOS. ART. 14, § 10, DA CF. AFRONTA. SÚMULA 

N. 24/TSE. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 

[...] 

2.  Na espécie, consignou o Tribunal Regional que, "pelo que 

consta da inicial, há alegação da prática de abuso do poder 

político entrelaçado com abuso do poder econômico, 

consistente na utilização de veículos de transporte escolar, 

custeados pelo poder público municipal, em apoio à campanha 

dos candidatos majoritários eleitos de Brasileira-PI, nas 

eleições de 2016" (fl. 817), o que, na linha da orientação desta 

Corte, autoriza o processamento da AIME, quadro que não se 

altera por força do julgamento de mérito. 

[...] 
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7.  Na dimensão fixada pela Corte Regional, as condutas 

apuradas revelam o desvalor coibido pelo art. 14, § 10, da CF, 

pois o emprego de veículos objeto de subcontratação do serviço 

de transporte escolar municipal no deslocamento de eleitores 

para evento de campanha - no qual, aliás, aderiram à carreata - 

constitui ilegítima demonstração de força política (e indevido 

sugestionamento do eleitorado) pelo chefe do Executivo local. 

8.  A deturpação de contrato administrativo de transporte escolar 

- de inegável conteúdo econômico -, visando, exclusivamente, à 

obtenção de vantagem eleitoral, foi reputada grave pelo Tribunal 

de origem, que assim concluiu: "o ato foi praticado de forma 

ostensiva, em meio a toda a cidade, seja por meio de carreatas, 

seja por meio de comícios, onde veículos de cabos eleitorais da 

parte impugnada, destinados ao transporte de alunos, 

desfilavam nas ruas da cidade, transportando eleitores e o que 

revela ainda maior gravidade, caracterizados como 'ESCOLAR', 

em pleno período eleitoral do ano de 2016, sobretudo se 

considerado que se trata de um município de pequeno porte" (fl. 

821). A reversão dessa percepção também esbarra no óbice da 

Súmula n. 24/TSE. 

[...] 

(Agravo de Instrumento nº 319, Acórdão, Relator(a) Min. 

Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:  DJE - Diário da 

justiça eletrônica, Tomo 220, Data 14/11/2019, Página 24/25) 

 

 

39. Restam, assim, delineados os fatos ensejadores a indicar a possível prática 

de abuso de poder econômico pelo presidente da República em exercício, ao 

realizar “motociata.”  

 

III – DOS PEDIDOS 

  

40.  Pelo exposto, o Partido dos Trabalhadores,encaminha a presente Notícia 

de Fato, para que a mesma seja registrada, autuada e distribuída; possibilitando 
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a instauração de medida cabível ao caso em tela, nos termos do art. 53 e seguintes 

da Portaria nº 1 de 9 de setembro de 2019.  

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília, 18 abril de 2022. 
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