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Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Corregedor Regional 
Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo nº 0608858-07.2018.6.19.0000 
 
WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA, nos autos da ação de 
investigação judicial eleitoral que lhe é movida pelo PARTIDO 
SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL – DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO DE 
JANEIRO e COLIGAÇÃO MUDAR É POSSÍVEL (PSOL-PCB), vem, por seu 
patrono signatário, suscitar matéria de ordem a pública, a merecer 
oportuna apreciação por este MM. Juízo, conforme passa a expor: 
 
01. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de 
que em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) impõe-se 
litisconsórcio passivo necessário entre o autor do ilícito e o beneficiário, 
nos casos de abuso de poder econômico, político e de uso indevidos dos 
meios de comunicação social, pois, segundo o art. 22, XIV, da LC 64/90. 
 
02. A propósito destaca-se recente aresto do TSE sobre o tema: 

 
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VICE-PREFEITO. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO 
DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. DISTRIBUIÇÃO. 
BEBIDA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO. 
ROL EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHAS. 
REJEIÇÃO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
NECESSÁRIO. AUTORES. DISTRIBUIÇÃO. BEBIDA. TEMA DE 
FUNDO. DISTRIBUIÇÃO. BEBIDA. TERCEIROS. AUSÊNCIA. 

Num. 6637909 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA - 14/08/2019 15:08:28
https://pje.tre-rj.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081415082346900000006380146
Número do documento: 19081415082346900000006380146



GRAVIDADE. VALOR ECONÔMICO ÍNFIMO. FALTA. PEDIDO DE 
VOTOS. CANDIDATOS AUSENTES 
 
1. Trata-se de recursos especiais interpostos por Amanda Lima 
de Oliveira Fetter e Lúcio José de Medeiros (vencedores do 
pleito majoritário de Sandovalina/SP nas Eleições 2016) 
contra acórdão proferido pelo TRE/SP, em Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), em que se reformou 
sentença para cassar a chapa e declarar inelegível o 
candidato a vice-prefeito por abuso de poder econômico, 
consubstanciado na distribuição gratuita de 150 latas de 
cerveja após comício por terceiros.   

[...] 
4. Em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), impõe-
se litisconsórcio passivo necessário entre o autor do ilícito e o 
beneficiário (precedente). Entendimento que incide nos 
casos de abuso de poder econômico, político e de uso 
indevido dos meios de comunicação social, pois, a teor do 
art. 22, XIV, da LC 64/90, aplica-se a inelegibilidade também 
a quem praticou o ato.  
 
5. A citação das três pessoas que distribuíram a bebida 
afigurava-se imprescindível, pois a conduta não fora 
praticada pelos candidatos, que nem sequer estavam 
presentes.  

[...] 
(Recurso Especial Eleitoral nº 62454, Acórdão, Relator(a) Min. 
Jorge Mussi, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, 
Data 11/05/2018, Página 32) 

 
Vale registrar que esse entendimento foi consolidado no 

julgamento do REsp 843-56/MG: 
 

ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO 
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
NECESSÁRIO. CANDIDATO BENEFICIADO. RESPONSÁVEL. 
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AGENTE PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA. ALTERAÇÃO. 
SEGURANÇA JURÍDICA. 
1. Até as Eleições de 2014, a jurisprudência do Tribunal 
Superior Eleitoral se firmou no sentido de não ser necessária a 
formação de litisconsórcio passivo necessário entre o 
candidato beneficiado e o responsável pela prática do 
abuso do poder político. Esse entendimento, a teor do que já 
decidido para as representações que versam sobre 
condutas vedadas, merece ser reformado para os pleitos 
seguintes. 

[...] 
3. Firma-se o entendimento, a ser aplicado a partir das 
Eleições de 2016, no sentido da obrigatoriedade do 
litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial 
eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, 
as quais devem ser propostas contra os candidatos 
beneficiados e também contra os agentes públicos 
envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados. 

[...] 
(Recurso Especial Eleitoral nº 84356, Acórdão, Relator(a) Min. 
João Otávio De Noronha, Publicação:  DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Volume  , Tomo  170, Data 02/09/2016, Página 
73/74) 

 
03. Nem se diga que o posicionamento firmado se aplica tão somente 
aos casos de abuso de poder político, tese já refutada pela Egrégia Corte 
Superior, por ocasião do julgamento do REsp 624-56.2016.6.26.0261/SP, 
valendo citar o seguinte trecho extraído do v. acórdão: 
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04. Firme nesse posicionamento, revelava-se indispensável que 
figurassem no polo passivo os demais sujeitos a quem foram imputadas 
condutas, supostamente caracterizadas por abuso de poder 
econômico, repreendidas na exordial, como se extrai dos seguintes 
trechos extraídos da petição inicial: 

 
FATO 1: DA COMPRA DE VOTOS NO DIA DO PLEITO 

 
“Conforme se extrai do vídeo anexo, o Réu Paulo Henrique, 
juntamente com outras pessoas, dentre elas uma de nome 
Idário Ribeiro, popularmente conhecido como Linho da 
Penha, aliciavam pessoas e escancaradamente davam-lhes 
dinheiro indicando em quem essas pessoas deveriam votar.” 

[...] 
 

FATO 2: OPERAÇÃO “VERDE OLIVA”  
E ABUSO DE PODER NAS ELEIÇÕES 

 
Nos trechos divulgados pela emissora, destaca-se aviso de 
CASSIANO SOARES DA SILVA VICENTE, vulgo Cotó, 
determinando a proibição que candidatos entrassem no 
bairro (11:29min), vídeo anexo, referente ao link acima: 
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“COTÓ”: “Esses ‘vereador’ aí não tem que entrar aí 
para o Eldorado pra fazer carreata não. Manda voltar 
tudo, viu? ‘Pó manda’ voltar. Se entrar vai morrer! 
Quero ninguém no Eldorado não. Vaza! Vaza por aqui 
não. Vaza por aqui pela 
Codin... mete o pé!”. 
 

Outro trecho da decisão que recebeu a denúncia nos autos 
do processo nº 0032738-67.2018.8.19.0014, originário da 
operação “verde oliva”, merece reprodução: 
 

“Destaca-se que, pelos elementos constantes dos 
autos, é possível se dimensionar o tamanho do poder e 
autoridade que é exercida pela referida organização 
criminosa sobre o bairro do Parque Eldorado, o que é 
evidenciado nas conversas transcritas às fls. 329- D/329-
E, nas quais Cassiano se dirige a alguns de seus 
subordinados atuantes na segurança do local, 
proibindo a entrada ou a carreata de qualquer 
candidato político que não estivesse acompanhado 
do nacional Júlio César, determinando que, caso 
alguém não cumprisse a ordem emanada, esse 
alguém deveria ser morto.” (Sem grifos no original). 

 
Os trechos divulgados não narram qual candidato teve 
autorização para entrar na localidade, no entanto, pela 
campanha dos candidatos da região, verifica-se que os dois 
primeiros Réus foram os únicos que puderam fazer 
campanha no Parque Eldorado. 
 
Além da forte ligação existente entre o grupo político dos 
Réus e a pessoa indicada como a única que poderia levar 
candidato ao Parque Eldorado (Júlio Cesar), em outro trecho 
da interceptação telefônica que aparece na reportagem 
(11:55min), fica evidente o motivo pelo qual os dois primeiros 
Réus foram escolhidos: 
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Cotó” - “Então a proposta é ajudar ele e... pra ele 
ganhar. Falou que ia ajudar emprego, advogado, 
falou vinha aqui na cadeia conversar comigo aqui e 
falou que ele tendo ajuda aqui e ele ganhando dá um 
salário todo mês”. 

 
Como se vê, a compra do apoio político do mencionado 
“Cotó”, que exercia uma grande autoridade local e, por isso, 
garantiria muitos votos aos Réus (o que de fato aconteceu), 
deu-se por meio de oferta de emprego, salário mensal e 
advogados, o que configura a conduta descrita no art. 41-A 
da Lei das Eleições. 

 
05. Como se vê, para ambos os fatos sobre os quais recaem as 
acusações existem sujeitos (Idário, Julio Cesar e Cassiano) que teriam 
praticado as condutas supostamente caracterizadoras de abuso de 
poder econômico em favor dos candidatos investigados, mas que não 
foram demandados. 
 
06. Todavia, a essa altura, a citação dos demais sujeitos, cuja presença 
no polo passivo é indispensável, não mais é possível, posto que vedado 
ao autor emendar a petição inicial após o dies ad quem do prazo para 
ajuizamento da AIJE. 
 
07. Nesse ponto, o Tribunal Superior Eleitoral fixou o entendimento que 
a estabilização da demanda se aplica às ações eleitorais: "Consoante a 
teoria da estabilização objetiva da lide, o pedido ou a causa de pedir 
podem ser modificados até a fase de saneamento do processo e desde 
que anuído pelo réu, reabrindo-se o prazo para o contraditório e para 
que se produzam provas, nos moldes do art. 329, II, do CPC/2015. 
Precedentes, destacando-se a AIJE 1943-58/DF- 9/6/2017 (caso "Chapa 
Dilma-Temer") - RESPE- Recurso Especial Eleitoral n. 0 4-38.2017.600.0000. 
Relator Mín. Jorge Mussi, em 10-4-2018)." 
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CONCLUSÃO 
 
Ante ao exposto e, desde logo, já manifestando oposição a 

qualquer modificação no polo passivo, o investigado requer à Vossa 
Excelência que se digne determinar a extinção do processo, sem 
resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em respeito ao devido 
processo legal, que não foi observado pelo autor. 
 

Nesses termos, 
Pede deferimento. 

 
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019. 

 
 

Rodrigo Jorge Xavier de Souza 
OAB/RJ 149.775 
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