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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI, CORREGEDOR-

GERAL ELEITORAL, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE  

 

 

 

 

A COLIGAÇÃO PARA A CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

“O POVO FELIZ DE NOVO”, composta pelo Partido dos Trabalhadores - PT, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0001-70, com sede no Setor Comercial Sul – Quadra 

02 Bloco C nº 256, Edifício Toufic, 1º andar, CEP 70302-000 – Brasília/DF, Partido 

Comunista do Brasil – PC do B, inscrito no CNPJ sob nº 54.956.495/0001-56, com sede 

na sala 1.224, do Edifício Office Tower, localizado no bloco F, da Quadra 2, do SHN, Asa 

Norte, Brasília/DF e Partido Republicano da Ordem Social - PROS, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 12.952.205/0001-56, com sede no SHIS QL 26 Conj. 01, Casa 19, Lago Sul, 

Brasília-DF, por meio da representante da Coligação, GLEISI HELENA HOFFMANN, 

brasileira, casada, Senadora da República (PT/PR), RG nº 3996866-5 SSP/PR, CPF sob 

nº 676.770.619-15, endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três 

Poderes, Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, gabinete 04, CEP 70.165-900, Brasília/DF, 

vem, por seus advogados subscritos (Procuração anexa), à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no art. 14, §9º da CF/88 e art. 22 da Lei Complementar 64/90 apresentar 

 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO 

 

 

em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

portador da carteira de identidade SSP/DF nº 3.032.827, inscrito no CPF/MF, sob o nº 

453.178.287-91, CNPJ 31.214.261/0001-38 (pedido de registro de candidatura nº 

0600866-23.2018) com escritório na Av. Rio Branco nº 245, 8º andar, Centro, Rio de 

Janeiro-RJ, na qualidade de candidato às eleições presidenciais de 2018, de ANTONIO 

HAMILTON MOURÃO, brasileiro, viúvo, membro das forças armadas, militar da 
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reserva, portador da cédula de identidade n. 0397576216 – MD/EM//DF, inscrito no CPF 

sob n. 233.063.860-49, CNPJ 31.213.406/0001-86 (pedido de registro de candidatura nº 

0600865-38.2018) endereço SHN, Quadra 02, Bloco F, 1122, Ed. Executive Office 

Tower, Sala 1122, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70702-906, na qualidade de candidato à 

vice-presidente nas eleições de 2018, e de LUCIANO HANG, brasileiro, inscrito no CPF 

de nº 516.814.479-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Boss, nº 901, Gravata, 

Navegantes/SC, CEP 88372580, pelos termos e argumentos que seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

1. O presente caso trata do abuso de poder econômico perpetrado pelos 

representados, onde Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, faz a defesa do 

candidato à Presidência da República de sua predileção, por quase meia hora, 

constrangendo os seus funcionários a votarem em referido candidato, sob ameaças de 

fechamento de lojas e dispensa de funcionários. 

 

2. É de conhecimento público e notório que Luciano Hang possui fortes laços de 

amizade com o candidato Jair Bolsonaro. Tais informações se confirmam, por exemplo, 

na imagem postada na sua página oficial do Facebook, onde aparece junto da sua família 

aparecem visitando o candidato no hospital no dia 07 de outubro.  
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3. No dia 10 de outubro de 2018, Luciano Hang e Jair Bolsonaro realizaram uma 

transmissão1 ao vivo, de cerca de 50 minutos, com caráter estritamente eleitoral.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 https://www.youtube.com/watch?v=yNxH-bourL4  
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4. Luciano Hang parece ter grande influência na campanha de Jair Bolsonaro, haja 

vista suas declarações públicas, forte atuação na campanha e “alinhamentos” realizados 

junto ao candidato à Presidência da República, conforme demonstram as imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ademais, de forma tendenciosa, Luciano Hang faz pesquisas em suas lojas para 

saber em quem os trabalhadores pretendem votar.  Segundo o empresário, “vamos virar 

uma Venezuela se a esquerda ganhar” e promete repensar o planejamento da rede nos 

próximos anos: 

 

Talvez a Havan não vai abrir mais lojas (sic). E aí se eu não abrir mais 

lojas ou se nós voltarmos para trás? Você está preparado para sair da 

Havan? Você está preparado para ganhar a conta da Havan? Você que 

sonha em ser líder, gerente, e crescer com a Havan, você já imaginou 

que tudo isso pode acabar no dia 7 de outubro? 

 

 

6. O fato repercutiu no país inteiro. Vejamos: 
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7. Após tomar conhecimento do fato, no dia 02 de outubro o Ministério Público do 

Trabalho apresentou procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente para que 

Hang fosse multado em R$ 1 milhão caso voltasse a coagir funcionários a votarem no 

candidato Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições deste ano.  

 

 

 

 

8. Na exordial, o Ministério Público do Trabalho entende que tais atitudes intimidam, 

constrangem, coagem, admoestam e ameaçam os empregados da empresa quanto a suas 

escolhas políticas, em evidente prejuízo aos seus direitos fundamentais à intimidade, 

igualdade e liberdade política.  
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9. O juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, ao deferir a liminar no processo de nº 

0001129-41.2018.5.12.0037, que tramita perante a 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, 

acatou o pedido do Ministério Público do Trabalho e proibiu o empresário de adotar 

condutas que possam influenciar o voto dos 15 mil funcionários da empresa, sob pena de 

multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

 

10. Na decisão, o magistrado fez os seguintes apontamos: 

 
[...] 

 

- no discurso feito pelo réu LUCIANO HANG na reunião de 1º de 

outubro há passagens que merecem destaque, como: a que indica que 

este realizou pesquisas eleitorais entre seus colaboradores, 

constatando que; e a que questiona 30% deles votariam em branco ou 

anulariam seu voto aos seus ouvintes, em caso de resultado eleitoral 

diverso daquele que preconiza:  Você está preparado para sair da Havan? 

Você está preparado para ganhar a conta da Havan? Você que sonha em 

ser líder, gerente, e crescer com a Havan, você já imaginou que tudo isso 

pode acabar no dia 7 de outubro? E que a Havan pode um dia fechar as 

portas e demitir os 15 mil colaboradores?" 

 

[...] 

 

Seguindo a cronologia dos fatos, os réus promoveram ao menos uma 

enquete entre seus funcionários (não se sabe em qual extensão, se em 

apenas um, mais de um, ou em todos os estabelecimentos) para saber da 

intenção de voto destes, também sendo até aqui desconhecido o das 

indagações - se chegavam a perquirir sobre candidatos, ou se apenas 

limitado a saber se votariam teor de forma válida ou não-válida para fins 

de contagem de votos. No mínimo, havia como saber quantos 

responderam que iriam votar nulo ou em branco ante a declaração do 

réu LUCIANO HANG, constante do vídeo publicado no Twitter, de que 

30% responderam que anulariam ou deixariam em branco o voto para 

Presidente. 

 

Depois, em uma prática que já é discutível sem se tratar de questões 

políticas, promoveu o mesmo réu em estabelecimento da HAVAN 

uma manifestação em que não só fez campanha para um candidato 

às eleições, mas colocou em xeque a continuidade de todos os 

contratos de. trabalho firmados pela ré HAVAN caso houvesse 

resultado desfavorável sob a sua ótica. 

 

 O  tom  da  fala  do  réu aponta  no  sentido  de  uma  conduta  

flagrantemente,  impositiva  de  suas  ideias  quanto  a  pessoa  do  

candidato  que  eles amedrontadora  de  seus  empregados deveriam 

apoiar e eleger. 

 

[...] 
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A  situação  se  agrava  quando,  posteriormente  a  este  fato,  coloca-se  

de - evidentemente, forma subreptícia sob a espada de Dâmocles o 

emprego de todos os 15 mil empregados com ênfase para aqueles que 

declararam voto a outro candidato ou, como fica claro na fala do réu, os 

que pretendem não exercitar o voto em qualquer candidato presidencial. 

Revela-se aí, sem dúvidas, conduta 

que se enquadra como assédio moral. 

(grifamos) 
 

 

11. O caráter eleitoral dos fatos aqui narrados é evidente, além de demonstrar potencial 

suficiente a comprometer o equilíbrio do pleito eleitoral de 2018. 

 

12.  Afinal, trata-se de propaganda eleitoral em favor do candidato Jair Bolsonaro, por 

parte de uma empresa que emprega milhares de pessoas e que possui mais de 114 

megalojas nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Pará, 

Rondônia, Tocantins, Bahia, e Pernambuco. 

  

13. Resta claro o abuso de poder econômico na medida que a campanha do candidato 

representado ganha reforço financeiro que não está compatibilizado nos gastos da 

campanha, todavia os resultados do abuso perpetrado serão por ele usufruídos.  

 

14. Ademais, no presente caso, há flagrante prova da tendenciosa intenção de 

beneficiar o candidato Jair Bolsonaro. Pretende-se, assim, coibir abuso de poder 

econômico capaz de causar desequilíbrio das eleições, decorrente da prática supracitada.  

 

 

II – DO DIREITO 

15. Este Colendo Tribunal Superior Eleitoral entende que o abuso do poder econômico 

se refere à utilização excessiva, na campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos 

que representem valor econômico, ocasionando desequilíbrio na disputa entre os 

candidatos2.   

                                                      
2 AgRg-RESP nº 25.906-Santos/SP, Rel. Min. GERARDO GROSSI, de 09.08.07. 
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16. A presente ação tem como objetivo preservar o interesse público, evitar o 

desequilíbrio do pleito e o abuso do poder econômico, uma vez que a prática aqui descrita 

tem potencial suficiente a comprometer o equilíbrio do pleito eleitoral de 2018, sujeitos 

às sanções do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90: 

 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério 

Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao 

Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, 

indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para 

apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder 

de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de 

comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, 

obedecido o seguinte rito: 

 

[...] 

 

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;   
 

 

17. O abuso de poder econômico, segundo Fernando Muniz Santos3, é 

 

[...] decorrente de condutas comissivas ou omissivas, através das quais 

agente econômicos utilizam fatores de produção (capital, trabalhos, 

insumos ou conhecimento) de modo a distorcer o resultado do pleito 

eleitoral, com o objetivo de controlar tal resultado em proveito próprio, 

ascendendo ao poder ou nele perpetuando-se, por si próprios ou 

através de seus correligionários ou financiados. Abusa-se do poder, 

conforme CASTRO, Edson (P.277) quando a utilização do poder 

econômico não viabiliza a campanha e sim opera como fonte de 

convencimento do eleitor. Assim, o voto não atende a sua finalidade 

pessoal (direta), pois a escolha foi viciada pelo abusador. (grifamos e 

destacamos) 

                                                      
3 SANTOS, Fernando Muniz. Abuso de poder econômico eleitoral: por uma definição complessiva 

desse instituto. In: O abuso nas eleições. Coordenação: Antenor Demeterco Neto. São Paulo: Quartier 

Latin do Brasil, 2008, p. 56.   
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18. Conforme se observa, o abuso de poder econômico também ocorre diante de atos 

omissivos. No caso em tela, o caráter omissivo do candidato investigado é evidente, uma 

vez que continua a fazer campanha junto à Luciano Hang. 

 

19. Segundo leciona José Jairo Gomes4: 

 
[...] relevante é demonstrar a existência objetiva de fatos 

denotadores de abuso de poder, de abuso dos meios de comunicação 

social, corrupção ou fraude. É que, quando presentes, esses eventos 

comprometem de modo indelével as eleições em si mesmas, porque 

ferem os princípios e valores que as informam. 

Em tais situações, a responsabilidade eleitoral se funda antes no efeito 

(=lesão ao bem tutelado) que na causa (ação ilícita). Isso porque nessa 

seara sua missão primordial é salvaguardar a lisura e a normalidade do 

processo eleitoral, a higidez do pleito, a isonomia das candidaturas, a 

veraz representatividade. (grifamos) 

 

 

20. O fato aqui comentado beneficia diretamente o candidato Jair Bolsonaro em sua 

campanha, causando desequilíbrio no processo eleitoral, além de projetar uma imagem 

que atende a alguns anseios populares é por si só prejudicial a isonomia da campanha, 

sendo certo de que configuram propagandas eleitorais ilícitas. 

 

21. Assim, pelo abuso de poder econômico perpetrado pelos investigados impõe-se, 

após o devido processamento do feito, a sanção prevista no art. 22, inc. XIV da Lei 

Complementar 64/90. 

 

 

III – DO PEDIDO 

22. Diante de todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 22, caput, da Lei 

Complementar 64/90, requer-se: 

 

a. O recebimento e a instauração da presente Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral e a citação dos representados, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

                                                      
4 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. p. 374. 
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ofereçam defesa, nos termos do art. 22, inciso I, alínea a, da Lei Complementar 

nº 64/1990; 

 

b. seja deferida a produção de todas as provas admitidas em direito, em 

especial, a investigação acerca do impulsionamento da transmissão feita ao vivo 

por Luciano Hang e Jair Bolsonaro, e a oitiva de LUCIANO HANG, brasileiro, 

brasileiro, inscrito no CPF de nº 516.814.479-91, residente e domiciliado na Rua 

Carlos Boss, nº 901, Gravata, Navegantes/SC, CEP: 8837280, para fornecer 

esclarecimentos sobre o episódio; 

 

c. A oitiva do Ministério Público Eleitoral; 

 

d. Ao final das investigações e processamento, seja julgada procedente a 

presente ação para que, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar 

64/90, este Egrégio Tribunal declare a inelegibilidade do representado para as 

eleições que se realizem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se 

verificou.  

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Brasília, em 17 de outubro de 2018.  

 

Eugênio José Guilherme de Aragão        Angelo Longo Ferraro 

              OAB/DF 4.935      OAB/DF 37.922 

 

    Marcelo Winch Schmidt                                  Rachel Luzardo de Aragão  

           OAB/DF 53.599              OAB/DF 56.668 

   

Miguel Filipi Pimentel Novaes      Gabriel Brandão Ribeiro  

           OAB/DF 57.469      OAB/DF 48.837 

 

Carolina Freire Nascimento  

            OAB/DF 59.687 
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