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76.ª Zona Eleitoral – Campos dos Goytacazes 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ ELEITORAL DA 76ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do 

Órgão de Execução in fine assinado, vem respeitosamente perante V. Ex.ª, nos 

termos do artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, ajuizar a presente 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL em desfavor de: 

 

1) BRUNO RIOS CALIL, brasileiro, médico, portador do documento de 
identidade nº 203740816 – DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 
102.010.007-92, endereço para citação à Rua Presidente Kenedy, 550, 
70, Jockey Clube ou Rua Olavo Cardoso, n.º 198, Parque Tarcísio 
Miranda, Campos dos Goytacazes/RJ, candidato ao cargo de Prefeito 
neste Município; 
 

2) ÉBER SILVA, brasileiro, membro de ordem religiosa, portador do 
documento de identidade de nº 094910692 DETRAN/RJ, inscrito no CPF 
sob o nº 198.922.767-87, endereço para citação à Rua Manhães Barreto,  
n.º 25,  APTO 1602, Centro ou Rua Olavo Cardoso, n.º 198, Parque 
Tarcísio Miranda, Campos dos Goytacazes/RJ, candidato ao cargo de 
Vice-Prefeito neste Município; 
 

3) FABIANO SANTOS DE SOUZA, brasileiro, Servidor Público com cargo 
de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 
portador da cédula de identidade nº 100354372, inscrito no CPF sob o nº 
077.636.227-50, endereço para citação à Rua Teixeira de Freitas, n.º 266, 
Parque São Caetano, Campos dos Goytacazes/RJ; 
 

  
Em razão dos motivos de fato e de direito que doravante 

serão aduzidos: 
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I - DOS FATOS 

 

O Ministério Público Eleitoral desta zona recebeu informações 

de que o 1º e 2º Representados (Dr. Bruno Calil e o Pastor Éber Silva) estariam 

usando a imagem do Tenente Coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 

Fabiano Santos de Souza (3º Representado), para realização de propaganda 

eleitoral, sendo certo que o referido agente público vem participando de reuniões, 

discursando em comícios e realizando diversas postagens em sua página 

pessoal do Facebook, utilizando-se de sua imagem institucional, de “Tenente 

Coronel”, para promoção dos citados candidatos. 

Da análise dos documentos que foram apresentados a este 

Órgão de Execução é possível constatar que o 3º Representado, de fato, tem 

utilizado o seu cargo público para apoiar e angariar votos para os outros 

Representados, tendo,  inclusive, gravado um vídeo com propaganda explícita 

aos mesmos, onde na legenda aparece sua identificação como Tenente Coronel, 

deixando clara a exploração da sua imagem institucional. 

Além disso, o 3º Representado tem marcado presença em 

diversos eventos de divulgação da candidatura dos 1º e 2º Representados, onde 

realiza discursos e expõe claramente sua posição política, sempre 

apresentando-se como o Tenente Coronel da Polícia Militar que caminhará lado 

a lado com os demais Representados, caso os mesmos sejam eleitos. 

Em consulta à página pessoal do Facebook do 3º Representado 

também é possível observar que o mesmo tem realizado postagens de caráter 

eleitoral com a finalidade de promover a candidatura do Dr. Bruno Calil ao cargo 

de prefeito deste município, assim como do seu vice, Pastor Éber Silva, 

passando a mensagem de que atuará junto com os referidos candidatos 

trazendo segurança e desenvolvimento para o município, conforme se vê no 

print abaixo: 
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Frise-se que o 3º Representado já foi Comandante do 8º BPM 

de Campos dos Goytacazes e ganhou notoriedade da população campista no 

seu período de atuação, sendo certo que seu apoio político, na forma como tem 

sido feita, extrapola os limites legais, podendo gerar sérios danos ao pleito 

eleitoral.  

Note-se assim, que o  3º Representado, Fabiano Santos de 

Souza, na qualidade de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, aproveitando-se da sua influência política e do abuso de autoridade, tem 

atuado com desvio de função pública, praticando condutas que violam o princípio 

da isonomia no processo eleitoral em prol da candidatura dos 1º e 2º  

Representados, que gozam e se beneficiam do seu apoio político. 
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II. DA LEGITIMIDADE PASSIVA  

 

Em regra, deve figurar no polo passivo da Ação de Investigação 

Judicial tanto o agente público responsável pela prática do ato irregular, assim 

como o candidato beneficiado pelo ato.  

Expondo o tema, Adriano Soares da Costa, com fundamento, 

outrossim, na jurisprudência, leciona, in verbis: 

Questão de interesse surge quanto a legitimidade passiva ad 

causam, ou seja, sobre quem pode ser acionado através da 

AIJE. 

Durante muito tempo se compreendeu que os efeitos da AIJE 

apenas alcançariam aquelas pessoas efetivamente culpadas 

pela prática do ato vergastado, não podendo alcançar os que 

tivessem concorrido para o abuso de poder econômico, ou uso 

ilegal de transporte, nada obstante fossem beneficiados por 

esses fatos ilícitos. Mas desde o advento do Ac. 12.030 (rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, DJU de 16.09.1991), houve uma nova linha 

jurisprudencial adotada pelo TSE, segundo a qual: 

“A perda de mandato que pode decorrer da ação de 

impugnação, não é uma pena cuja imposição devesse resultar 

da apuração de crime eleitoral de responsabilidade do 

mandatário, mas, sim, consequência do comprometimento da 

legitimidade da eleição, por vício de abuso do poder econômico, 

corrupção ou fraude. Por isso, nem o art. 14, § 10 (da 

Constituição), nem o princípio do due process of law, ainda que 

se lhe empreste o conceito substantivo que ganhou na América 

do Norte, subordinam a perda do mandato à responsabilidade 

pessoal do candidato eleito nas práticas viciosas que, 

comprometendo o pleito (...)”  

(...)  

Por essa razão, fica evidenciado que a ação de investigação 

judicial eleitoral pode ser proposta contra: 

- os candidatos beneficiados pelo abuso do poder econômico e 

político...  
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- qualquer pessoa, candidato ou não-candidato, que beneficie 

ilicitamente algum candidato... (g.n.) (In Instituições de Direito 

Eleitoral, Editora Del Rey, 3.ª edição, Belo Horizonte, 2.000, 

págs. 312 e 313.) 

 

O representado FABIANO SANTOS DE SOUZA, na condição de 

Tenente Coronel da Polícia militar, é o responsável pela prática das condutas 

irregulares, haja vista a exploração de sua imagem institucional com escopo de 

obter votos.   

Os representados BRUNO RIOS CALIL, candidato a prefeito, e 

ÉBER SILVA, candidato a vice-prefeito, são os beneficiários das condutas 

irregulares praticados pelo 3º Representado.  

Cite-se que o 3º Representado esteve presente em comícios e 

outros eventos, ao lado dos 1º e 2º Representados e demais participantes, 

conforme demonstram as provas dos autos. Sendo assim, ambos possuíam 

conhecimento das práticas irregulares praticadas pelo 3º Representado, aptas a 

desequilibrar o processo eleitoral. 

Por fim, há de se ressaltar que a jurisprudência do E. TSE se 

manifesta no sentido de que não é imprescindível que o candidato réu em Ação 

de Investigação Judicial Eleitoral tenha praticado o ato ilícito, bastando que o 

mesmo tenha se beneficiado do ato para que se caracterize o abuso. Nesse 

sentido, ressalta-se o seguinte precedente:  

“Eleições 2010. [...]. Uso indevido dos meios de comunicação 

social. Inelegibilidade. Incidência. LC nº 135/2010. 1. Em AIJE 

foi julgado procedente o pedido para cassar o diploma do 

primeiro Recorrente e decretar sua inelegibilidade. No período 

de disputa eleitoral, quando apenas era permitida propaganda 

eleitoral gratuita em rádio e TV, foram concedidas entrevistas 

pelo candidato e por terceiro em seu benefício e veiculada 

campanha promovida pela TV Serra Azul. 2. É desnecessário, 

em AIJE, atribuir ao réu a prática de uma conduta ilegal, sendo 

suficiente o mero benefício eleitoral angariado com o ato 

abusivo e a demonstração da gravidade da conduta. 

Precedente. [...]” (TSE, Recurso ordinário nº 406492, Ac. de 

3.12.2013 no RO, rel. Min. Laurita Vaz.) 

Desta forma, os representados são inquestionavelmente partes 

legítimas para figurar no polo passivo da presente representação.  
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III. DO ABUSO DE PODER POLÍTICO 

 

De plano há de se destacar que o princípio da isonomia, que 

assume posição de centralidade no Direito Eleitoral, visa, justamente, a 

salvaguardar a igualdade entre candidatas e candidatos na disputa eleitoral. 

Com efeito, as normas de Direito Eleitoral têm como finalidade preservar o 

equilíbrio e garantir que os candidatos tenham as mesmas oportunidades, a fim 

de evitar que aqueles com maior fôlego econômico e político sejam beneficiados 

(ou, mais realisticamente, ao menos diminuir os benefícios decorrentes dessa 

desigualdade). 

Vale trazer à baila trecho de doutrina mais abalizada sobre 

abuso do poder nas eleições: 

“A igualdade na escolha dos representantes deve encontrar 

ressonância na igualdade de oportunidades para aqueles que 

pretendem ascender ao poder...” (Emerson Garcia em Abuso de 

Poder nas Eleições - Meios de Coibição, pag. 16 e 17, 3 edição, 

lumen iuris) 

 

Nessa toada, é de se destacar algumas peculiaridades no que 

toca ao abuso do poder político. Conforme ressalta a melhor doutrina:  

 

“O agente público, ou sejam aquele que detém o exercício de 

uma função pública, coloca-se em situação de vantagem 

perante o ‘cidadão comum’, porque tem como atividade 

cotidiana o atendimento dos interesses da coletividade e porque 

está naturalmente em evidência. Sem qualquer esforço, pode 

conquistar a simpatia dos que buscam o serviço público, 

bastando que cumpra com presteza o seu mister. (...) É essa a 

roupagem do abuso do poder político. Porque essa prática 

também desequilibra o jogo de forças do processo eleitoral, deve 

ela ser firmemente combatida.” (CASTRO, Edson de Resende. 

Curso de direito eleitoral. 10 ed., Belo Horizonte: Del Rey, 

2020, pp. 518/519) 
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Frise-se assim, que o abuso de poder político ou abuso de poder 

de autoridade se caracterizam pelo uso indevido do cargo, emprego ou função 

pública para fins de propaganda eleitoral, com objetivo de angariar votos, 

violando, desta forma, a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral, 

configurando-se ainda ato de improbidade administrativa conforme art. 73, § 7º, 

da Lei 9.504/97.  

Conforme se vê, a máquina pública não pode ser colocada a 

serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso desvirtua 

completamente ação estatal, além de acarretar desiquilíbrio ao pleito – ferindo 

de morte a isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os 

candidatos. 

Cumpre destacar que a participação em campanha é um direito 

de todos os cidadãos, mas o agente público deve respeitar as normas eleitorais 

e os princípios éticos que regem a Administração para que não haja uso da 

máquina pública de forma indevida. Os agentes públicos podem participar das 

eleições desde que fora do expediente e sem se valer do status de ser agente 

público e sem mencionar o cargo que ocupa ou sua atribuição.  

No mesmo sentido o TSE já decidiu: 

“O abuso de poder político caracteriza-se quando o agente 

público, valendo-se de sua condição funcional e em 

manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da 

disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua 

candidatura ou de terceiros, o que não se verificou no caso. 

(Recurso Especial Eleitoral n.º 46822 (468-22.2012.6.19.0093), 

TSE/RJ, Rel. João Otávio de Noronha. j. 27.05.2014, maioria, 

DJE 16.06.2014)”. grifou-se 

 

No entanto, verifica-se que o 3º Representado deixou de 

observar os ditames legais no que se refere as condutas vedadas aos agentes 

públicos, afetando assim a legitimidade do pleito eleitoral, bem como o princípio 

da isonomia entre os candidatos concorrentes.  

Assim, uma vez constatada a presença dos elementos da 

gravidade e do desequilíbrio de oportunidades no pleito vindouro, não há outra 

conclusão que não a configuração de abuso de poder político e de autoridade. 

Nesse sentido, vale destacar o seguinte precedente:  
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ELEIÇÕES 2018. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E 

ECONÔMICO (ART. 22, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 

64/90), BEM COMO CONDUTA VEDADA (ART. 73, INCISO IV, 

DA LEI N.º 9.504/97). DEMANDAS QUE POSSUEM UMA 

CAUSA DE PEDIR EM COMUM. CONEXÃO. APLICAÇÃO DO 

ART. 96-B DA LEI Nº N.º 9.504/97. REUNIÃO PARA 

JULGAMENTO CONJUNTO.  (...) 12. Da conduta vedada (art. 

73, inciso IV, da Lei n.º 9.504/97) e do abuso de poder político 

pelo uso promocional de ações sociais (art. 22, caput, da Lei 

Complementar n.º 64/90). Conforme se depreende da inicial da 

AIJE 0608809-63, o mesmo ato supostamente ilícito  - ações 

sociais realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

mas ostentadas por Renato Cozzolino como por ele efetuadas  - 

foi tipificado pela Procuradoria como conduta vedada, que tutela 

a igualdade na disputa ao pleito e a moralidade administrativa, e 

como abuso de poder político, que protege a legitimidade, 

normalidade e sinceridade das eleições. Por outro lado, na AIJE 

0604524, a referida conduta foi enquadrada apenas como abuso 

de poder político. Nessa perspectiva, a análise da causa petendi 

será feita a partir dos diferentes ilícitos eleitorais imputados ao 

réu. 13. O art. 73, inciso IV, da Lei n.º 9.504/97, veda o uso 

político-promocional da distribuição gratuita de bens e serviços 

de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder 

público. O objetivo do legislador foi o de impedir que tais atos 

fossem colocados a serviço de candidaturas, de modo que 

desvirtuassem suas finalidades sociais. 14. Pela leitura das 

transcrições dos cinco vídeos anexados aos autos, 

somados aos cartazes de divulgação das ações sociais e do 

conteúdo dos relatórios de diligência das equipes de 

fiscalização do MP e TRE, não há outra conclusão a que se 

possa chegar senão a de que Renato Cozzolino, antes 

mesmo do período permitido para a propaganda eleitoral, 

buscava autopromover-se perante os eventos de cidadania 

custeados pelo poder público. Suas mensagens tinham o 

cuidado de deixar claro que todo aquele aparado 

disponibilizado decorria da sua iniciativa, pois 

invariavelmente finalizavam com a informação "solicitação: 

Renato Cozzolino". E é exatamente este comportamento 

desvirtuado, em prol de determinada candidatura, a afetar a 

igualdade de oportunidades, que o inciso IV do art. 73 da Lei 
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n.º 9.504/97 visa a coibir.15. Não é lícito que pré-candidatos 

vinculem sua figura pessoal a programas públicos. Realizações 

que sequer poderiam mencionar o então chefe do Executivo, sob 

pena de improbidade e violação do princípio da impessoalidade, 

inserido no art. 37, §1º, da CRFB. Some-se a isso o princípio da 

publicidade, previsto no caput do art. 37 da CRFB, que impõe a 

transparência da atividade administrativa, mas impede o 

personalismo da ação governamental. 17. Assim, para além da 

prática da conduta vedada prevista no inciso IV do art. 73 da 

Lei n.º 9.504/97, que exige tão somente a subsunção objetiva 

do fato ao tipo legal, o que se vê, no caso dos autos, é que 

os vídeos, imagens e demais postagens nas redes sociais 

do réu sobre as ações sociais possuíam um forte apelo 

eleitoral e eram ostensivamente divulgados a um número 

indeterminado de eleitores. 18. Visou-se, deliberadamente, 

a enaltecer a figura de Renato Cozzolino, de modo a incutir 

na mente dos eleitores, de maneira subliminar, que ele era 

o grande idealizador e responsável pelos serviços que 

estavam sendo oferecidos, o que seguramente configura, 

pela extensão e pela gravidade dos fatos, a prática de abuso 

de poder político, a teor do art. 22, caput, da LC 64/90. (TRE-

RJ, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL n 

060880963, ACÓRDÃO de 27/05/2020, Relator(aqwe) 

CLAUDIO LUÍS BRAGA DELL´ORTO, Publicação: DJERJ - 

Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 122, Data 

02/06/2020) – grifou-se 

  

Assim, quando o agente público pratica condutas a ele vedadas, 

como alguma das enumeradas pelo art. 73, há pelo menos duas repercussões 

diferentes: perante a Justiça Eleitoral, possibilidade da suspensão dos atos 

ilícitos, aplicação das sanções previstas nos §§ 4º e 5º (cassação do registro ou 

do diploma) e Representação Especial, com o rito do art. 22, da LC 64/90, c/c 

art. 73, § 12, da Lei 9504; e, outra, perante a Justiça Comum, por eventual 

desobediência ao art. 12 da Lei de Improbidades. Vale dizer, ao praticar uma das 

ações lá tipificadas, acaba por abusar do exercício de suas funções, valendo-se 

da condição de agente da Administração para beneficiar candidatura própria ou 

de terceiros, incorrendo em causa de inelegibilidade fixada na Lei Complementar 

n. 64/90, art. 1º, inciso I, d, a ser reconhecida pela Justiça Eleitoral, em sede de 

Investigação Judicial Eleitoral. 
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“O abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 

administração direta ou indireta que é causa de inelegibilidade é 

o que contém a nota de improbidade exigida pelo § 4º do art. 37, 

da Constituição, para que se cogite da suspensão dos direitos 

políticos.” (RE n. 129.392-6/SP, RDA 200/105 – STF Pleno). 

 

Vale notar, outrossim, que o rol das condutas vedadas não é 

fechado, não sendo numerus clausus.  

Neste sentido doutrina de José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 

12.ª Edição, Editora Atlas, pág. 2871).  Ou seja, mesmo não havendo a previsão 

da conduta improba no rol do artigo 73, da Lei nº 9.504/97 pode caber a aplicação 

da norma prevista no artigo 22, caput, da Lei Complementar 64/90, que é mais 

ampla, bastando que haja manifestações de exercício do poder político, 

praticados com desrespeito a princípios constitucionais que norteiam a 

administração pública e com o intuito de beneficiar determinado candidato, 

partido ou coligação em dado pleito eleitoral. 

Destaco que não só por ação pode-se abusar do poder político, 

como também por omissão. 

“A caracterização de abuso de poder político depende da 

demonstração de que a prática de ato de administração, 

aparentemente regular, ocorreu de modo a favorecer algum 

candidato, ou com essa intenção, e não em prol da população” 

(TSE, RCED nº 642, de 19.08.2003, Rel. Ministro Fernando 

Neves). 

 

“a configuração das condutas vedadas prescritas no art. 73 da 

Lei nº 9.504/97 se dá com a mera prática de atos, desde que 

esses se subsumam às hipóteses ali elencadas, porque tais 

condutas, por presunção legal, são tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito 

 
1 “Observe-se, desde logo, que, para efeito de configuração de abuso de poder político, o rol legal de condutas vedadas 

previstas naqueles artigos não é numerus clausus, mas meramente exemplificativo; pode-se mesmo dizer que abuso de 
poder político é gênero, do qual são espécies as 12.3.3 condutas vedadas. Por razões óbvias, as condutas proibidas lá 
discriminadas também configuram improbidade administrativa, conforme prescreve o artigo 11, I, da Lei no 8.429/92, já 
que ferem igualmente os princípios regentes da Administração Pública; é isto, aliás, o que está dito no § 7o do artigo 73 
daquela norma.” 
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eleitoral, sendo desnecessário comprovar-lhes a potencialidade 

lesiva.” (TSE, REsp nº 45.060, Acórdão de 26/09/2013, relatora 

Ministra Laurita Hilário Vaz). 

 

Verifica-se assim, que de fato, o 3º Representado, está em forte 

atividade de campanha política para o candidato BRUNO CALIL (1º 

Representado), utilizando-se do seu cargo público para claramente promover e 

angariar fotos para os referidos candidatos, agindo, portanto, ilegalmente e de 

maneira desigual quanto aos demais concorrentes ao pleito. 

Sobre o assunto, um excelente parâmetro objetivo é trazido por 

um precedente do TSE, ao explicar que “a mera concessão de entrevista por 

ocupante de cargo público durante o período eleitoral, que não é considerada 

publicidade, desde que inserida dentro do contexto de informação jornalística e 

não sirva de instrumento de propaganda do candidato (TSE, Representação nº 

234314, Relator Min. Joelson Costa Dias, 07/10/2010). Ou seja, nenhuma das 

aparições do Tenente Coronel Fabiano observou o interesse público e 

distanciamento necessário, nenhuma delas se afina à compreensão 

jurisprudencial quanto à questão, longe disso, foi de encontro aos deveres que 

advém do militarismo e da legalidade eleitoral. Não se importou, assumindo o 

risco de suas condutas.  

 

IV - DAS SANÇÕES 

De acordo com os §§ 4º e 5º do artigo 73 da Lei nº 9.504/97, e 

inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, são sanções aplicáveis à 

conduta vedada e ao abuso de poder político: a multa, a suspensão imediata 

da conduta vedada, a declaração de inelegibilidade e a cassação do 

registro ou do diploma. 

 

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a 

suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e 

sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil 

UFIR.  

§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do 

caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4o, o candidato 

beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do 

registro ou do diploma. 
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[...] 

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos 

responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações 

e candidatos que delas se beneficiarem. 

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; 

 

V – DO PEDIDO 

 

Pelas razões acima explanadas, o Ministério Público Eleitoral 

requer: 

 

a) o recebimento e o processamento da presente ação de 

investigação judicial eleitoral, com a adoção do rito previsto no art. 22 da Lei 

Complementar n.º 64/90, nos termos do § 12 da Lei n.º 9.504/97. 

b) a notificação dos representados, nos endereços 

supramencionados, para, querendo, apresentarem defesa no prazo de cinco 

dias, nos termos do art. 22, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar n.º 64/90, 

prosseguindo-se no rito estabelecido nesse artigo; 

c) seja, ao final, julgado procedente o pedido, reconhecendo-

se a prática de abuso de poder político e de autoridade, com a respectiva 

declaração de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos 

subsequentes à eleição em que se verificaram os ilícitos acima narrados e 

cassação do registro ou do diploma dos 1º e 2º Representados, nos termos 

do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n° 64/90 e do § 5º do artigo 73 da 

Lei n° 9.504/97; e 
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d) a cominação de multa aos representados em seu patamar 

máximo, nos moldes do § 4º do artigo 73 da Lei das Eleições. 

Protesta e requer, ainda, provar o quanto acima alegado, por 

todos os meios e formas em direito admitidos, especialmente pela 

documentação que instrui a presente. 

 

Campos dos Goytacazes, 12 de novembro de 2020. 

 

 

José Luiz Pimentel Batista 
Promotor Eleitoral 

Mat. 2120 
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