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MM. Juiz(a) Federal,
 
 
 
A União informa que a Petição Inicial e os documentos que a acompanham seguem anexados
em PDF.
 
 
 
As Decisões mais relevantes da Justiça Eleitoral estão inclusas em destaque, assim como as
Certidões de Trânsito em Julgado.
 
 
 
Pede processamento e deferimento de todos os Requerimentos autorais.
 
 
 
Em 18/08/2020.
 

 
 

Sérgio Ribeiro Luz
 

Advogado da União 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO 

GRUPO REGIONAL DE ATUAÇÃO PROATIVA DA 1ª REGIÃO 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA VARA ÚNICA DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PAULO AFONSO – BA  

    

 

  

 

 

 

    

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela Advocacia-Geral da 

União nos termos da Lei Complementar n. 73/93, com sede em endereço conhecido desse Douto Juízo, por 

seu Membro efetivo, ora subscritor, com fundamento no §5º do Art. 37 da Constituição da República e na Lei 

Complementar nº 64/1990, vem respeitosamente propor a presente  

   

AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 

com pedido de medida cautelar de bloqueio patrimonial 

   

em face de:  

  

1ª. ANABEL DE SA LIMA CARVALHO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 

497.656.635-87, residente e domiciliado na RUA SENHOR DO BONFIM, SN, CASA, 

ROMAO, JEREMOABO/BA, CEP: 48540-000; e 

 

2ª. MARIA DALVA BARBOSA BOMFIM, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 

315.668.635-20, residente e domiciliado na RUA DESEMBARGADOR ZACARIAS, 134, 

CASA, CENTRO, JEREMOABO/BA, CEP: 48540-000, 

 

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos: 

  

I. DA SINTESE DA PRETENSÃO: 

  

A documentação que instrui a presente foi encaminhada à Advocacia-Geral da União (AGU) 

pelo Ofício 329/2019 - 051ª ZE/BA, de 12/11/2019 (anexo), por orientação do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), atestando a prática de atos ilícitos, assim devidamente reconhecidos pela Justiça Eleitoral, que 

resultaram na necessidade de realização de eleição suplementar na municipalidade de Jeremoabo/BA, 

reclamando a propositura desta ação de ressarcimento visando à recomposição dos cofres públicos. 
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O envio da documentação é decorrente da celebração, entre AGU e TSE, do Acordo de 

Cooperação Técnica/TSE nº 1, de 12 de janeiro de 2012, cujo objeto é exatamente a atuação para 

ressarcimento da União em situações de eleições suplementares, nos termos do art. 224 do Código Eleitoral:  

 

“Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas 

eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais 

votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias. 

§ 1º Se o Tribunal Regional na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o 

Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador Geral, que providenciará junto ao Tribunal 

Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. 

§ 2º Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo o Ministério Público promoverá, imediatamente 

a punição dos culpados. 

§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a 

perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização 

de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. 

§ 4º A eleição a que se refere o § 3o correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será: 

I – indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato; 

II – direta, nos demais casos”. 

(Grifado) 

 

O dispositivo traz duas situações diversas para a realização de eleições suplementares: a 

prevista no caput – efeitos genéricos da invalidação dos votos, e a prevista nos parágrafos 3º e 4º – regula 

especificamente os efeitos decorrentes da perda de mandato majoritário (e consequente vacância do cargo) em 

razão do “indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em 

pleito majoritário”. 

 

No presente caso, o indeferimento do registro da candidatura das Requeridas ocorreu por 

Sentença proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral, nos autos do Processo nº 242-94.2016.6.05.0051 (fls. 

186-194), que reconheceu a inelegibilidade da candidata a Prefeita (Primeira Requerida), por ofensa aos §§ 

5º e 7º, do Art. 14, da CRFB. 

  

A realização da eleição suplementar foi determinada e regulamentada pela Resolução 

Administrativa nº 5/2018 do TRE/BA (anexa). 

 

Verifica-se, pois, constar dos autos elementos que comprovam: (i) o prejuízo ao Erário Federal, 

pois a União efetivamente custeou novas e excepcionais eleições; (ii) a eleição suplementar foi motivada pela 

investida das candidatas, ora Requeridas, que, previamente, conheciam o vício de suas candidaturas e que, a 

despeito da declaração de inelegibilidade do Juízo Eleitoral de primeira instância, insistiram na condução 

da chapa, almejando chegarem ao governo do município de Jeremoabo/BA. 
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Assim, a UNIÃO vem requerer a esse MM. Juízo que as Demandadas sejam condenadas a 

ressarcirem as despesas relativas à realização de eleição suplementar no município de Jeremoabo/BA, à qual 

a Justiça Eleitoral se viu obrigada a realizar em razão da investida ilícita por elas protagonizadas. 

 

Como será demonstrado, as Acionadas lançaram-se numa aventura eleitoral, ainda que 

sabedoras do insucesso de suas candidaturas, ante a flagrante inelegibilidade da candidata a Prefeita Municipal 

de Jeremoabo/BA,  Sra. ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO (Primeira Requerida), visto que a sua 

pretensão violava frontalmente às disposições dos Parágrafos 5º e 7º, do Artigo 14, da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

 

Outrossim, a composição do polo passivo decorre do princípio da indivisibilidade da chapa 

eleitoral majoritária (ou princípio da irregistrabilidade da chapa incompleta ou insuficientemente formada) 

1, de modo que a Sra. MARIA DALVA BARBOSA BOMFIM (Segunda Requerida) também deve figurar 

como parte demandada neste feito, até porque, em conformidade com o Art. 3º da LIDB: “Ninguém se escusa 

de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, mormente em se tratando de norma constitucional explícita. 

 

 
1 “[...]. Registro de candidatura indeferido pelo TRE/SP. Sentença de improcedência. Deferimento do registro no juízo a quo. Vice-

prefeito (integrante de chapa majoritária eleita). [...] Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. [...] IV) Consequência do julgado: 

renovação das eleições art. 224, § 3º, do Código Eleitoral – indivisibilidade da chapa majoritária. [...]” NE: Trecho do voto-vista: 

“Desta feita, a quaestio que ainda se coloca consiste em definir se o indeferimento do registro de candidatura do ora recorrente afeta 

a integralidade da chapa majoritária eleita no pleito eleitoral de 2016 [...]. É consabido que, no sistema majoritário, o postulante ao 

cargo eletivo se encontra vinculado a uma ‘chapa’, o que não sói ocorrer nos certames regidos pelo princípio proporcional. Deveras, 

a Constituição da República, em seu art. 77, §1º e art. 28, atribuiu status constitucional ao princípio da unicidade e 

indivisibilidade das chapas (cognominado também de princípio da irregistrabilidade da chapa incompleta ou 

insuficientemente formada), que já se encontrava positivado no art. 91 do Código Eleitoral. Em linha de princípio, não se 

admite, portanto, que apenas um nacional formalize seu registro de candidatura, a qual, juridicamente, fora concebida para ser 

dúplice ou plúrima (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, 

p. 171-172). [...] em um modelo ideal, a situação jurídica dos candidatos deve estar completamente decidida antes da formalização 

dos registros de candidatura, de sorte a conferir maior transparência, previsibilidade e segurança jurídica aos players envolvidos 

(e.g., cidadãos, partidos e coligações). Contudo, na realidade, não raro ocorrem situações em que a decisão referente ao pedido de 

registro de candidatura sobrevém à data das eleições. Nessas hipóteses, sobretudo quando a chapa sagra-se eleita, entendo que a 

aplicação cega e irrestrita do dogma da indivisibilidade interdita a formulação de soluções justas e adequadas a hipóteses 

excepcionais, porquanto pode desprezar a vontade popular soberana e gerar consequências imprevisíveis para a comunidade política, 

conforme assentei no recente julgamento do ED-AgR-REspe n° 83-53/GO por este Tribunal Superior. [...] In casu, todavia, embora 

o indeferimento do registro do vice-prefeito tenha ocorrido apenas em segunda instância (i.e. em 17.8.2017), após a data do pleito 

em que a chapa se elegeu, sobressai a circunstância de que [...] é ex-prefeito do Município de Mirandópolis, o que denota seu papel 

político e socialmente relevante para captação dos votos da chapa majoritária no prélio eleitoral. Precisamente por isso, reputo que, 

no caso em tela, o indeferimento do registro do candidato ao cargo de vice-prefeito contamina a integralidade da chapa por força do 

princípio da unicidade da chapa. Dito de outro modo, o fato de o candidato [...] ser ex-prefeito do Município de Mirandópolis 

constitui circunstância excepcional que o retira da condição de mero adjunto no processo de canalização da preferência eleitoral, de 

sorte que o indeferimento do registro de sua candidatura para o cargo de vice-prefeito injunge, como corolário do princípio 

da indivisibilidade da chapa majoritária, o indeferimento do registro da candidata eleita prefeita [...]. Como bem ponderado 

pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no caso supracitado, a dissociação da chapa majoritária não se justifica quando existam indícios 

de que a presença de um candidato sabidamente inelegível possa viabilizar a vitória da chapa” 

(Ac. de 25.4.2019 no REspe nº 27402, rel. Min.Tarcisio Vieira De Carvalho Neto.) 

Grifado 
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Cancelada a eleição originária, cassados os registros de candidatura e anulada a diplomação dos 

eleitos, foi necessária a designação de um pleito suplementar para promover a escolha do novo prefeito 

municipal. Essa eleição não prevista no calendário oficial, por certo, gerou custos indevidos que tiveram que 

ser suportados pelo Erário da UNIÃO, aos quais as Acionadas deram causa, sendo, assim, responsáveis pela 

devida reparação.   

 

 

II. DOS FATOS: 

    

Os fatos relevantes para o entendimento desta demanda são os seguintes: 

 

A Primeira Demandada, Sra. ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO, é casada com o Sr. João 

Batista Melo de Carvalo (“Tista de Deda”), sendo conhecida naquela localidade como “ANABEL DE TISTA”. 

 

Pois bem, o “Tista de Deda” foi eleito Prefeito do Município de Jeremoabo/BA nas eleições de 

2008, tomando posse em Janeiro de 2009. 

 

Há seis meses do final do seu mandato, em meados de 2012, “Tista de Deda” renunciou ao 

mandato. Nas eleições do referido ano, a sua esposa, “Anabel de Tista”, ora Primeira Requerida, candidatou-

se ao cargo de Prefeita Municipal e sagrou-se vencedora do pleito, tomando posse em Janeiro de 2013. 

 

Nas eleições de 2016, a Primeira Requerida postulou o registro de sua candidatura à 

reeleição do governo municipal, figurando na Chapa como candidata a Vice-Prefeita a Segunda Reclamada. 

 

Tal candidatura foi impugnada pela Coligação rival “Unidos por Jeremoabo” e pelo Ministério 

Público Eleitoral, por violar o Art. 14, §§ 5º e 7º, da CRFB, visto que o mesmo núcleo familiar pretendia 

governar o município de Jeremoabo/BA pela terceira vez consecutiva. 

 

Diante disso, e acertadamente, o Magistrado de primeira instância julgou procedentes as 

Impugnações, reconhecendo a inelegibilidade da Primeira Requerida e, em razão do princípio da 

indivisibilidade da chapa eleitoral majoritária, indeferiu os registros de candidatura de ambas.  

 

A Primeira Requerida interpôs sucessivos embargos declaratórios em face da Sentença e 

recorreu a todas as instâncias superiores, sendo que o indeferimento do registro das candidaturas foi 

mantido em todas as Cortes Judiciais. 

 

Como se verifica, as Acionadas pretendiam a todo o custo permanecer no pleito eleitoral, 

mesmo sabedoras da flagrante inconstitucionalidade da formação da chapa. Nenhuma delas desistiu da 

aventura ilegítima. 
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Nesse sentido, as Demandadas deram causa à nulidade da maioria dos votos do pleito de 2016, 

sendo forçosa a conclusão de que a eleição realizada não mais se afigurava apta a proceder a escolha do Chefe 

do Poder Executivo do Município de Jeremoabo/BA.  

  

Como consequência, viu-se a Justiça Eleitoral impelida a proceder a convocação de uma nova 

eleição – eleição suplementar – para o suprimento dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da referida Comuna. 

Tal eleição se realizou no dia 03 de junho de 2018, por força da Resolução Administrativa nº 5/2018 do 

TRE/BA.  

  

 A referida eleição suplementar impôs ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, o 

qual integra a estrutura do Poder Judiciário da União, uma despesa no valor de R$ 77.745,16 (em valores da 

época) correspondente ao transporte das urnas eletrônicas, diárias para assistentes técnicos, limpeza dos locais 

de votação, bem como vales alimentação fornecidos aos mesários, além de outras despesas, cuja soma 

atualizada corresponde a R$ 86.957,30 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta 

centavos), conforme cálculos anexos.  

  

Por óbvio, essa despesa decorreu da investida ilícita das Requeridas, de modo que a despesa 

suportada pela UNIÃO para a realização da nova eleição, caracteriza redução antijurídica do patrimônio 

estatal, o que, por sua vez, consiste em dano a ser ressarcido pelos autores da ilicitude.  

    

Por relevante, destacamos que após a análise de diversos recursos ulteriores, o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) lançou Certidão reconhecendo o Trânsito em Julgado em 16/08/2018 (f. 728). A seu 

turno, o Supremo Tribunal Federal (STF) atestou o Trânsito em Julgado como ocorrido em 05/12/2018, nos 

autos do Recurso Extraordinário nº 1.169.160 - BA (f. 744).  

 

 

III. DO DIREITO: 

    

Os fatos já indicados revelam a presença dos requisitos ensejadores da obrigação das Rés de 

ressarcir aos Cofres Públicos pela realização de eleição suplementar no ano de 2018 para os cargos de Prefeito 

e Vice-Prefeito do Município de Jeremoabo/BA, quais sejam: 

 

a) a insistência em figurar no pleito eleitoral, mesmo depois do indeferimento do registro 

das candidaturas pelo Juízo Eleitoral de Primeira Instância, patenteando-se, assim, a 

antijuridicidade de suas condutas; 

 

b) o dano material consistente nos valores despendidos pela União para tal finalidade; e 

 

c) o claro nexo de causalidade entre a conduta das Acionadas e o prejuízo suportado pelos 

Cofres Federais. 
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A propósito, sobre a existência do ato ilícito não cabe maiores discussões. A Justiça Eleitoral 

já realizou essa apuração à exaustão, sendo a decisão confirmada até no STF (Juízos Competentes). Nesse 

sentido: 

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO À UNIÃO. 

RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. CANDIDATO QUE 

TEVE O REGISTRO INDEFERIDO. Preenchidos os três requisitos da responsabilidade civil, de 

acordo com o artigo 186 do Código Civil: ato ilícito, o nexo causal entre esse ato (continuar 

concorrendo ao pleito eleitoral com o registro indeferido) e o dano que acarretou a necessidade de 

realização de eleições suplementares que importaram em despesa extraordinária de R$ 29.695,83, deve 

ser imputada a responsabilidade ao réu para ressarcir a União pelos custos com a realização da 

eleição suplementar.(TRF4/Apelação Cível nº 5046199-75.2012.404.7000/PR - 3ª Turma - Rel. Salise 

Monteiro Sanchonete - 22/10/2014)  

Grifado 

 

 

De fato, a partir do momento do indeferimento do registro da candidatura da Chapa, a 

insistência das Acionadas na participação no pleito eleitoral passou a ser “por sua conta e risco”, não devendo 

os custos de tal capricho serem suportados pelo Erário Federal, como bem disse a Relatora do Acórdão cuja 

ementa segue acima: 

 

"... 

Embora tenha o direito de recorrer à Justiça Eleitoral, o que é inegável, não poderia o recorrente 

continuar no pleito por conta dos recursos da União, senão por sua conta e risco, pois sabedor da 

possibilidade de ser indeferido seu recurso. 

..."  

Grifado 

 

O vício de formação da Chapa Eleitoral pelas Demandadas era patente. Mas, elas pretendiam 

agredir as próprias normas democráticas instituídas na Constituição da República (Art. 7º, §§ 5º e 7º), a fim 

de que um grupo familiar se mantivesse no Poder Executivo do Município de Jeremoabo pelo terceiro 

mandato consecutivo. 

 

Saliente-se que o rodízio na chefia do Poder Executivo, seja em que esfera for, é inerente à 

Democracia, sendo um dos pilares de um Estado Democrático de Direito. 

 

Já o nexo de causalidade é inafastável no caso em tela, visto que, não tivessem as Requeridas 

buscado uma aventura eleitoral, em frontal violação às normas constitucionais, as eleições regulares teriam 

sido válidas, não sendo gastos recursos públicos com a realização de eleição suplementar. 

Num. 302964406 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: SERGIO RIBEIRO LUZ - 18/08/2020 22:47:20
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081822472005800000298573529
Número do documento: 20081822472005800000298573529



 
AGU – PGU – PRU1 – GRAP1  

 

 

Página 7 de 14   

Repise-se que, apesar da inelegibilidade dizer respeito a uma condição da Primeira Requerida, 

a Segunda Requerida era bem sabedora de tal condição e, ainda assim, aceitou compor a chapa, sendo que 

nenhuma delas desistiu do pleito eleitoral, sendo, portanto, ambas causadoras do dano ao Erário. Como já dito, 

a ninguém é concedida a alegação de ignorância da Lei em proveito próprio (e prejuízo alheio, mormente de 

toda a Coletividade). 

 

Além disso, há que ser relembrado o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária. 

 

Vê-se, dessarte, a clara obrigação das Rés de indenizarem à União pelo prejuízo suportado. 

 

Por fim, não há que se falar em inexistência do dever de indenizar porque a Legislação prevê 

que os custos das eleições suplementares correrão a expensas da Justiça Eleitoral. De fato, a Legislação dispõe 

dessa forma para evitar que a eleição dos representantes do povo não fique ao alvedrio do particular em 

custear o novo pleito, até porque há urgência na regularização do Governo em questão. Isso, a toda evidência, 

não é empecilho à responsabilização daquele(s) que deu(deram) causa ao prejuízo na obrigação de repará-lo, 

o que se busca nesta demanda. 

 

Inclusive, importa destacar que, no Julgamento da ADI 5619 - DF, o Min. Dias Toffoli 

apresentou um obter dictum que restou acatado pela maioria do Plenário do STF, garantindo que a União 

tenha o direito de cobrar em Juízo os valores gastos com a realização de eleição suplementar daqueles 

que ocasionaram a despesa. In verbis: 

 

“... 

08/03/2018                       PLENÁRIO 

 

AÇÃO DIRETADE INCONSTITUCIONALIDADE 5.619 DISTRITO FEDERAL 

 

VOTO 

 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 

Senhora Presidente, uma vez mais cumprimento o eminente Relator pela solução trazida, que está 

completamente coerente com o que julgado na Ação 5.525.  

Eu gostaria apenas, Senhora Presidente, já consignado meu voto acompanhando o Relator e pedindo 

vênia ao Ministro Marco Aurélio, de também deixar consignado, em obiter dictum - e penso que isso é 

bastante relevante, eminente Relator -, aquilo que está disposto no § 4º.Eu vou fazer juntar esse obiter dictum 

também na outra ação, a 5.525,porque é nela que se ataca o § 4º pela Procuradoria-Geral da República; nesta 

que ora julgamos, mas em conjunto, a 5.619, ataca-se apenas o § 3º. Eu queria apenas registrar algo referente 

à cabeça do § 4º, que diz o seguinte: 

 

"§ 4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será:" 
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Pois bem, esse "a expensas da Justiça Eleitoral" diz, evidentemente, que a eleição será sempre 

realizada às expensas da Justiça Eleitoral. O meu obiter dictum é porque, quando da deliberação, pelo 

Congresso Nacional, desse dispositivo, intencionou-se entender que não poderia mais a União cobrar daquele 

que deu causa à necessidade de se realizar uma nova eleição a dívida, pelo fato de deliberadamente se lançar 

candidato alguém inelegível. E fui eu, quando Advogado-Geral da União, que comecei a entrar com essas 

ações de cobrança contra o inelegível, e já foram milhões recuperados aos cofres públicos. Ou seja, é 

evidente que essa eleição correrá às expensas da Justiça Eleitoral, e esse dispositivo jamais impedirá 

que a União cobre o dano de quem deu causa à nova eleição. Faço esse obiter dictum para que não se 

parem essas ações tão importantes. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) – Se Vossa Excelência me permite, 

na gestão do Ministro Ricardo Lewandowski, discutimos isso até no Eleitoral e passamos a fazer também 

isso que Vossa Excelência então deu sequência. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 

A comunicar exatamente à AGU. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) – A comunicar, para que a 

Advocacia-Geral da União tomasse as medidas judiciais competentes. 

 

*** 
 

ADITAMENTO AO VOTO 

 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, se esse for um 

entendimento consensual, e há precedentes no TSE, eu posso acrescentar ao meu voto como obiter dictum, 

sem problema. Os Colegas estão de acordo com a observação? 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Perdão, não entendi a observação.  

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - O Ministro Dias Toffoli 

está mencionando que aquele que deu causa à necessidade de realização de nova eleição sujeita-se à cobrança 

judicial do prejuízo que teria causado. O Ministro Dias Toffoli sugere que isso conste como obiter dictum 

do voto. Eu não teria dificuldade porque acho a tese razoável. Portanto, se todos estão de acordo, posso 

fazê-lo. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) – E ela vem sendo adotada desde 

a gestão da presidência do Ministro Ricardo Lewandowski no TSE.  

 

*** 
 

ANTECIPAÇÃO AO VOTO 
 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora Presidente, agradeço a generosa 

lembrança de Vossa Excelência acerca das providências que nós tomamos em conjunto, atendendo aquela 

bela iniciativa, oportuna iniciativa, do então Advogado-Geral da União.  

Eu, embora impressionado pelos argumentos do Ministro Marco Aurélio - e seguirei pensando naquilo 

que expôs Sua Excelência -, vou acompanhar o Ministro-Relator, porque é assim que temos procedido 

Num. 302964406 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: SERGIO RIBEIRO LUZ - 18/08/2020 22:47:20
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081822472005800000298573529
Número do documento: 20081822472005800000298573529



 
AGU – PGU – PRU1 – GRAP1  

 

 

Página 9 de 14   

habitualmente na Justiça Eleitoral. E temos uma atenuante, exatamente, que é essa agora que vamos colocar 

no voto, atenuante no sentido de não onerar os cofres públicos na eventualidade de se realizar uma 

novaeleição, atribuindo os custos dela àqueles que lhe deram causa. Portanto, com o Relator. 

...” 

Grifado 

 

Note-se, assim, que a Corte Suprema entende cabível (poderíamos dizer, obrigatório) que a 

União, por meio da Advocacia-Geral da União cobre daqueles que deram causa à eleição suplementar o seu 

devido ressarcimento. 

 

Busca-se a tutela do Erário da União, vale dizer, do dinheiro público arrecadado a partir do 

esforço individual de cada contribuinte brasileiro. Tal característica evidencia que o bem jurídico lesionado, 

bem como a sua recomposição ao status quo ante, ostenta uma inquestionável relevância, porquanto não se 

limita apenas ao patrimônio da pessoa jurídica administradora do dinheiro público, mas sim à toda 

Coletividade que contribui com o Tesouro Público.  

 

Exsurge a responsabilidade civil sempre que determinada conduta humana, violadora de dever 

jurídico originário, tem como resultado o prejuízo de outrem. Entende-se, assim, por dever jurídico originário 

aquele preceito que, atingindo a todos indistintamente, impõe aos indivíduos determinadas condutas por 

exigência da convivência social. Fala-se até em um dever geral de não prejudicar a ninguém, expresso pelo 

Direito Romano através da máxima “neminem laedere”.  

 

No caso, a conduta das Requeridas importou em dispêndios pela UNIÃO equivalentes, na 

época, a R$ 77.745,16 (setenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), que, 

atualizados, correspondem a R$ 86.957,30 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta 

centavos), conforme cálculos anexos.  

 

Portanto, não é justo (nem moral) que a coletividade brasileira se veja obrigada a suportar um 

prejuízo decorrente de uma decisão tomada pelas Rés sponte propria. Não fosse a sua insistência em participar 

do pleito para o qual sabiam não estar devidamente qualificadas, por certo, a eleição suplementar, realizada 

em junho de 2018, não teria existido, e a despesa acima indicada não teria sido suportada pelo Erário Federal 

e, em última instância, por toda a coletividade. 

 

Nessa toada, o prejuízo suportado pelos Cofres Federais deve ser ressarcido pelas Requeridas, 

de forma solidária, como prevista no artigo 942 do Código Civil, devidamente acrescidas de correção 

monetária e juros de mora contados desde a data da realização do pleito suplementar (03/06/2018), na forma 

da Súmula 54 do STF e do artigo 398 do CC.  
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IV. DO BLOQUEIO LIMINAR DE BENS DAS REQUERIDAS: 

 

Com base no poder geral de cautela do juízo, a União requer o bloqueio liminar dos bens das 

Rés, inaudita altera parte, a fim de assegurar o cumprimento de possível condenação neste processo. Lembre-

se que o Art. 297 do CPC assim dispõe:  

  

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 

provisória.  

 

A análise da pretensão manifestada nestas páginas permite concluir que, se por um lado as 

Requeridas têm plena ciência dos ônus que suas condutas impuseram à UNIÃO, por outro, com o ajuizamento 

desta ação, passam a ter ciência da intenção da UNIÃO em exigir o correspondente ressarcimento decorrente 

desses mesmos custos, que foram suportados pelo Poder Judiciário, que, na figura da Justiça Eleitoral, viu-se 

obrigado a realizar novo pleito eleitoral no Município de Jeremoabo/BA.  

 

De fato, a ciência da pretensão da União quando da efetivação da citação das Demandadas, 

acaso não seja adotada nenhuma medida acauteladora da efetividade processual, pode levar a adoção de 

condutas de esvaziamento e ocultação patrimonial que, fatalmente, resultariam na frustração da tutela 

jurisdicional ora reclamada a este MM. Juízo Federal.  

 

Não se pode perder a perspectiva de que o Processo Civil moderno se rege, dentre outros, pelos 

princípios da efetividade processual e do resultado útil do processo, sendo, pois, responsabilidade do Poder 

Judiciário adotar medidas no sentido garantir a concreção da tutela jurisdicional pleiteada.  

 

É preciso destacar que em tempos de tecnologia online, simples clique em página da internet é 

capaz de movimentar fortunas e de ocultar patrimônio sujeito a expropriação judicial. Assim, se por um lado 

a realidade dos tempos modernos concede ferramentas ágeis em favor do devedor, por outro é preciso que o 

Poder Judiciário adote instrumentos aptos a combater com eficiência tais riscos inerentes à modernidade. No 

nosso entender, a medida cautelar ora pretendida é um desses instrumentos.  

 

Em relação aos requisitos da medida cautelar pleiteada, a União entende que estão 

presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. 

 

O primeiro requisito reside no fato do prejuízo supracitado ter sido gerado diretamente da 

conduta das Acionadas. A própria condenação das Requeridas pelo Juízo Eleitoral de primeira instância (fls. 

186-194 e 269-272), confirmado pelo TRE/BA (fls. 415-419 e 448-450), posteriormente confirmada pelo TSE 

(fls. 593-598 e 643-648) e pelo STF (fls. 736-739), é prova cabal da ilegalidade cometida. 
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Vale colacionar os seguintes excertos da Decisão do STF, que negou provimento ao Recurso 

Extraordinário da Primeira Acionada: 

 

“... 

 

 
 

...” 
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Além do mais, existe fundado risco de que eventual demora na constrição dos bens possibilite 

às Requeridas que se esquivem da execução do título que, certamente, será formado neste processo, pois, com 

o conhecimento da tramitação deste, poderão se desfazer ou ocultar bens suficientes a garantir o crédito 

reclamado, tornando ineficaz o ressarcimento e perpetuando a impunidade.  

 

É preciso atentar, porém, que a medida cautelar ora pretendida não representa uma condenação 

antecipada dos réus, nem busca mitigar o seu direito ao contraditório e ampla defesa, visto que são 

plenamente reversíveis as medidas pleiteadas. Tudo o que se deseja é o estabelecimento de uma garantia de 

que o processo será efetivo e que eventual condenação que se espera seja imposta aos réus irá se concretizar.  

 

Portanto, a providência requerida, além de estar prevista na Legislação Processual, é 

proporcional e razoável uma vez que não importa em expropriação antecipada dos bens das Rés, mas apenas 

do estabelecimento de uma garantia, sem, por outro lado, comprometer a sua subsistência.   

 

O valor do prejuízo sofrido pela UNIÃO, como decorrência das condutas dos requeridos, 

devidamente atualizado e acrescido de juros de mora desde a data da eleição suplementar, equivale, nesta data, 

a R$ 86.957,30 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), o qual deve ser 

adotado como parâmetro da indisponibilidade patrimonial a ser efetivada.  

  

 

V.  DOS PEDIDOS: 

 

Diante do exposto, a União requer a Vossa Excelência que: 

 

V.I. DO PEDIDO DE BLOQUEIO LIMINAR DE BENS DAS REQUERIDAS: 

 

Nesse passo, para o fim de assegurar a efetividade da presente ação, a União requer seja 

deferida medida cautelar de bloqueio patrimonial dos Réus, inaudita altera parte, adotando-se as seguintes 

providências:  

  

a. em primeiro lugar, a determinação, por meio do Sistema BACENJUD, a todas as 

instituições financeiras sediadas no País, que procedam à indisponibilização dos valores 

creditados às contas das Requeridas, bem como dos valores mantidos em seus nomes em 

fundos de investimento de todo gênero, até o montante de R$ 86.957,30 (oitenta e seis mil, 

novecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos);  

 

b. a expedição de ofício aos DETRANs, pelo sistema RENAJUD, com a mesma finalidade, 

noticiando a decretação de indisponibilidade de veículos em nome das Acionadas;  

 

Num. 302964406 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: SERGIO RIBEIRO LUZ - 18/08/2020 22:47:20
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081822472005800000298573529
Número do documento: 20081822472005800000298573529



 
AGU – PGU – PRU1 – GRAP1  

 

 

Página 13 de 14   

c. Seja determinado o bloqueio de imóveis de propriedade das Rés, utilizando-se para tanto a 

CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, acessível por meio do 

endereço eletrônico www.indisponibilidade.org.br, na qual deverão ser informados os CPFs 

dos destinatários da ordem de bloqueio para efetivação da constrição pelos Cartórios do 

Registro de Imóveis de todo o nosso País.  

  

V.II.  DOS PEDIDOS DEFINITIVOS: 

 

Depois do deferimento da medida cautelar tal qual pleiteada acima, a União requer a Vossa 

Excelência que seja(m):  

  

a. Citadas as Demandadas, para que, querendo, apresentem contestação no prazo legal, sob 

pena de lhe serem aplicados os efeitos da revelia;  

  

b. Julgada inteiramente procedente o pedido, condenando-se as Rés na obrigação solidária de 

ressarcir à União a integralidade do valor gasto pelo TRE/BA para realizar a eleição 

suplementar no Município de Jeremoabo/BA, a saber, R$ 77.745,16 (em valores da época), 

devidamente acrescido de correção monetária e juros de mora a contar de 03/06/2018 (data 

da eleição suplementar), equivalente, nesta data, a R$ 86.957,30 (oitenta e seis mil, 

novecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), conforme planilhas anexas, que 

deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento; e 

  

c. As Requeridas condenadas ao pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive honorários 

advocatícios não inferiores ao mínimo previsto no §2º, do Art. 85, do Código de Ritos.  

   

 

VI. DA CONCILIAÇÃO: 

  

Na forma do artigo 334, parágrafo 5º, a UNIÃO manifesta o seu desinteresse na realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, sendo certo, entretanto, que oferece à parte requerida a oportunidade 

de quitar a presente obrigação de forma parcelada, no limite máximo de 30 (trinta) prestações mensais e 

sucessivas.  

 

Em caso de interesse na conciliação, bastará a manifestação de qualquer das Requeridas nesse 

sentido. Quando intimada acerca de tal intenção, a UNIÃO analisará a proposta e poderá apresentar 

contraproposta e/ou apresentar os cálculos para a aquiescência da parte demandada. Com a anuência dessa, 

apresentará o Termo de Acordo respectivo, acompanhado da planilha com o valor das parcelas subsequentes, 

dados para pagamento por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) e todas as instruções para a 

completa quitação dos valores devidos.  
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VII. DAS PROVAS: 

  

A União requer a juntada da documentação comprobatória dos fatos aqui alegados, reservando-

se ao direito de postular qualquer outra prova admitida em Direito no momento processual oportuno.  

 

Dá-se à causa o valor de R$ 86.957,30 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 

trinta centavos). 

 

Pede deferimento.  

 

Ilhéus, 12 de agosto de 2020.  

 

SÉRGIO RIBEIRO LUZ 

ADVOGADO DA UNIÃO 
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