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Devidamente notificados (citados), os Requeridos apresentaram defesas, conforme os documentos a seguir 

identificados: JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (ID 653383 e 675783) e MANUEL MARCOS CARVALHO DE 

MESQUITA (ID 653333 e 663683).  

A primeira requerida, JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, suscitou a preliminar de “ilegitimidade passiva”, ao 

argumento de que “se verifica pelo fato de que a presente AIJE se destina a anulação dos votos de um 
DEPUTADO FEDERAL Manuel Marcos, não tendo qualquer relação com a eleições [sic] e os votos da Deputada 
Estadual”. 

Em fase de saneamento do processo, na forma do que dispõe o art. 357 do Código de Processo Civil, aplicável 

ao processo eleitoral por força do art. 15 do CPC, passo a decidir a questão preliminar aludida, requerimentos 

formulados pelas partes e outras questões processuais pendentes. 

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA REQUERIDA JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Sustenta a Requerida JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA a sua ilegitimidade passiva ad causam na medida em 
que a anulação dos votos do Requerido Manuel Marcos não lhe alcançará, muito menos a anulação de seus 
votos trará vantagens aos autores, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, SEBASTIÃO BOCALOM RODRIGUES. 

Tenho, porém, que labora em equívoco a Requerente, uma vez que a sua legitimidade passiva advém do 

simples fato de ter sido candidata no pleito de 2018 e ter participado ou, pelo menos, ter sido, em tese, 

beneficiada pelos atos irregulares descritos na inicial que, se comprovados, poderão ter reflexo também no 

resultado da eleição para o cargo de Deputado Estadual. 

Observe-se que os pedidos constantes da exordial também abrangem o resultado das eleições do parlamento 

estadual e, quanto a isso, éindiscutível que os Requerentes poderiam formular tal pedido. 

Menciono excerto de julgamento do TSE que confirma a tese:  

RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. AIJE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA, 
CARÊNCIA DA AÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E ÀAMPLA DEFESA. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. 

1.  O candidato supostamente beneficiado pelo abuso de poder possui legitimidade para figurar no polo 
passivo da ação de investigação judicial eleitoral ainda que a conduta investigada não seja atribuída a ele. 

2.  A abertura de investigação judicial eleitoral demanda a indicação de provas, indícios e circunstâncias da 
suposta prática ilícita, não sendo exigível prova pré-constituída dos fatos alegados. Na espécie, a 
representante atendeu àexigência legal, pois narrou, na exordial, o fato que entendeu caracterizar abuso do 
poder econômico e anexou quatro DVDs contendo fotos e vídeos da distribuição de comida e bebida durante a 
convenção partidária, além de ter arrolado testemunhas. 

... 

(Ação Cautelar nº 18947, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação:  DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Tomo  222, Data 24/11/2015, Página 192/19) 

Portanto, ausente a alegada ilegitimidade passiva da Requerida JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, rejeito esta 

preliminar suscitada. 

II - DOS REQUERIMENTOS DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Quanto ao pedido de intimação das testemunhas para que compareçam àaudiência, formulado pela Requerida 

JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, observo que não foi apresentada  pela mesma nenhuma comprovação da 

imprescindibilidade dessa providência. 

Além disso, o art. 22, V da LC n. 64/90, no mesmo sentido do que dispõe o art. 455 do CPC, prevê 

expressamente que as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação. Por essa razão, 

INDEFIRO esse pedido, devendo a parte interessada responsabilizar-se pelo comparecimento das testemunhas 

arroladas àaudiência designada por esta Relatora. 

No caso das testemunhas Marcivaldo Benevides da Silva e Eliezer Lima de Araújo, residentes no Município de 

Porto Acre, com endereço indicado na Vila Caquetá, cuja distância da Capital éde apenas cerca de 70 

quilômetros, não há razão que justifique a expedição de Carta de Ordem para a 1ª ZE, que tem sede em Rio 

Branco, razão por que serão ouvidas nesta Capital, juntamente com as demais testemunhas que aqui residem. 

Faço consignar, apenas para fins de registro, que as testemunhas arroladas pelo Requerido MANUEL MARCOS 

CARVALHO DE MESQUITA, são as mesmas arroladas nos autos da AIJE n. 0601403-89.2018.6.01.0000 e AIME n. 

0601423-80.2018.6.01.0000, as quais comparecerão independente de intimação. 

III - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 


