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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 

36ª ZONA ELEITORAL – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
Processo n.º 0600417-61.2020.6.08.0036 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 
Representante: Partido Republicanos 
Representados: Partido Democrático Trabalhista e Outros 
 

SENTENÇA 
 

Vistos etc. 
 

O Partido REPUBLICANOS (nome correto), por seu 

representante legal no município de Pancas, CÍCERO QUEDEVEZ 
GROBÉRIO, ofereceu representação eleitoral em face de PARTIDO 
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE PANCAS, SIDICLEI GILES 
DE ANDRADE, PARTIDO CIDADANIA DE PANCAS e AGMAIR 
ARAÚJO NASCIMENTO, todos qualificados na petição inicial, cujo 

teor transcrevo abaixo: 

 
“1 – DOS FATOS 

Nos dias 05, 06 e 07 de outubro do presente ano, o atual prefeito, 
senhor SIDICLEI GILES DE ANDRADE, candidato a Reeleição pelo 
PDT, e pela Coligação PARA PANCAS SEGUIR CRESCENDO, pro-
moveu lives através da Rede Social Facebook, tendo apresentado 
suas propostas, suas obras realizadas ao longo de seu atual man-
dato, bem como, elencou obras que estão em fase de realiza-
ção, e ainda obras que a administração municipal está em 
fase de início ou licitação, o que configura claramente a uti-
lização da máquina pública para promoção pessoal e de sua 
própria candidatura, conforme arquivos de vídeo contendo to-
das em sua totalidade, uma vez que fora objeto de dowload junto 
ao perfil de Facebook pessoal do prefeito. 

No que se refere as suas falas nas referidas lives, aquela realizada 
em 05/10/2020, com o título LIVE 05 DE OUTUBRO ENCAMINHA-
MENTO DO PROJETO DA CRECHE MUNICIPAL PARA APRECIA-
ÇÃO DO VEREADORES!!!, iniciando às 18h:08min, tendo durado 27 
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minutos e 01 segundo, sendo encontrada no endereço 
https://www.facebook.com/dr.sidiclei/videos/824489878288042. 

De toda a live, destacamos um trecho de 05min:06ss que fragmen-
tamos de todo vídeo e que também segue anexo, sendo que desta-
camos os seguintes trechos: 

Aos 39 segundos do vídeo, o atual Prefeito inicia a fala abaixo 
descrita, com encerramento aos 56 segundos: 

"Hoje trabalhamos bastante, o prefeito ele não se afasta das suas 
funções, então por isso que durante o dia a gente trabalha, as-
sina papéis, e trabalha...e depois a gente pede voto, por que 
nós somos candidatos a reeleição e temos muitos projetos.” 

(grifamos). 

Aos 57 segundos, o atual Prefeito cita as obras que estão sendo 
feitas em seu mandato, e manifesta seu desejo de inaugurá-las 
após as eleições municipais, encerrando os dizeres com 1 minuto e 
08 segundos: 

“Citei aqui inúmeras obras que estão em andamentos e eu 
gostaria muito de inaugurar essas obras depois da eleição e 
no ano que vem concluir várias outras que nós estamos ini-
ciando.” 

(grifamos). 

Após, com a fala em 1 minuto e 09 segundos até 1 minuto e 42 se-
gundos, há individualização das informações das obras Casa Po-
merana e escola municipal Schwatz, ambas as obras do Muni-
cípio no distrito de Lajinha, bem como o pedido expresso de 
apoio da população para que apoiem sua gestão no sentido 

de pedido de voto, ainda que de forma indireta, quando pede 
para que a população “renovem o nosso contrato”: 

“Semana passada eu dei ordem de serviço da casa pomerana 
em Lajinha e vai iniciar as obras na casa pomerana, tam-
bém começou a escola lá do Schwatz novamente, uma obra 
que tava paralisada. Uma obra importante, são obras impor-
tantes, na realidade que a gente gostaria de entregar pra po-
pulação, mas pra isso eu preciso que vocês renovem o nosso 
contrato, que vocês acreditem novamente no nosso trabalho 
e a gente possa tá dando continuidade.” (grifamos). 

Após informar estas duas obras que estão em andamento e pedir 
o voto da população em razão destes feitos, para inauguração fu-
tura, novamente é informada uma nova obra de grande anseio 
Municipal, qual seja, a creche de Pancas. Do minuto 1 e 43 segun-
dos até o minuto 4 e 30 segundos, temos as seguintes falas do atu-
al gestor do Município, candidato a reeleição: 
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“Também hoje encaminhei para a Câmara Municipal...deu 
um pequeno corte aí por que eu estava recebendo aqui a li-
gação aqui do nosso presidente da Câmara Otniel, encami-
nhamos lá para Câmara um pedido de uma sessão extraor-
dinária para quarta-feira agora, por que hoje, semana pas-
sada nós anunciamos que foi deferida a primeira creche 
municipal e hoje chegou o termo de compromisso do FNDE. 
Então nós assinamos hoje o termo de compromisso com Governo 
Federal pra poder constriur a nossa creche. O dinheiro já tá em-
penhado desde dezembro, mas tinha uns trâmites legais, foi defe-
rida semana passada, e aí hoje chegou o termo de compromisso. 
Nós não perdemos tempo, liguei para o presidente da câma-
ra, falei, olha, preciso que a gente convoque uma extraordi-
nária, mandei o ofício e ele já está ciente pra que a gente 
possa na quarta-feira aprovar este crédito especial, por que 
precisa incliur no nosso orçamento, é isso que é a sequência 
legal, e aí a gente vai licitar a nossa creche, uma obra de 
quase 2 milhões e setecentos, dois milhões seiscentos e no-
venta e dois mil reais. Um investimento importante que a gente 
recebe aí colocando mais aí o carimbo da nossa senadora Rose de 
Freitas né. O recurso é federal. Todos os nossos recursos das nos-
sas obras, quase todos são recursos estaduais e recursos federais. 
Nós precisamos muitos dos nossos deputados estaduais, de-
putados federais e senadores pra que a 

gente possa promover o desenvolvimento do nosso Municí-
pio. Então encaminhamos para a Câmara hoje o projeto de Lei 
para uma sessão extraordináriana quarta feira e esperamos que 
os vereadores aprovem o crédito especial da primeira creche mu-
nicipal, primeira creche de Pancas. Capacidade para 180 crianças 
em tempo integral. 180. Vai ser construída aqui em frente ao 
Bairro Nilton Sá, na área próximo a vaquejada, onde o ex-
Prefeito Schumacher adquiriu para construir o IFES e não 
deu certo, e agora a gente vai construir uma creche e tam-
bém temos um projeto de buscar uma escola também, nova 
pra Pancas, mas isso aí fica pro próximo mandato se assim 
Deus permitir e o povo quiser. Mas a creche já é realidade 
pra Pancas e agora é licitar a obra e dar ordem de serviço e 
começar essa obra tão importante pra Pancas que é a cre-
che. Então, quarta-feira, convido todos vocês a acompanharem a 
sessão da Câmara, ainda não tenho o horário por que isso é o pre-
sidente que vai marcar o horário e convocar os veradores. Espero 
que seja na quarta, mas se não der, vai ser na quinta-feira.” (gri-
famos). 

Encerrando sua fala sobre a creche, aos 4 minutos e 31 segundos 
até o final do vídeo, neste dia 05 de outubro, o Prefeito inicia 
sua fala sobre uma nova obra que foi autorizada pelo Poder 
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Executivo, de contratação para obra de calçamento rural do 
Córrego Paranazinho e foi encaminhado para a Câmara para 
apreciação, nestes dizeres: 

“É...e também encaminhei juntamente com este projeto, 
aproveitando a oportunidade, porquê só tem sessão da Câmara 
na próxima terça-feira, segunda é feriado, então nós estamos 
encaminhando também a autorização pra contratar a obra 
do calçamento rural do Córrego Paranazinho. Então vai cal-
çar ali daquela ponte do Tião do Oscar até lá aquela ponte de fer-
ro...de...trilho do João do Biluca, trecho de mais de 600 metros 
com recurso aí encaminhado por intervenção do Deputado Renzo 
Vasconcelos.” (grifamos). 

Quanto aquela live realizada pelo atual prefeito de Pancas em 
06/10/2020, com o título LIVE DE 06 DE OUTUBRO DIA DO PRE-
FEITO!!!, a mesma teve início às 19h:15min, tendo durado 24 mi-
nutos e 29 segundos, sendo encontrada no endereço 
https://www.facebook.com/dr.sidiclei/videos/569322957154935. 

No corpo do vídeo da mensagem transmitido pelo prefeito via Fa-
cebook, destacamos os seguintes trechos: 

“Minuto 04, segundo 08: faz referência a idade da filha “Julia” que 
tem 12 anos e segue com os dizeres “ ...nós estamos aqui para 
pedir um apoio a todos vocês para nossa campanha no 12, 
Dr Sidiclei e Guima, nós vamos continuar trabalhando para 
Pancas continuar avançando” encerrando tal fala no minuto 
04, segundo 24. 

No minuto 14, segundo 48, passa a se referir a Escola Munici-
pal José Leandro Schuwartz e segue assim dizendo “...nós tam-
bém, éh..., conseguimos, iniciar a obra da primeira Escola Polo. 
Não tivemos a felicidade porque a empresa não conseguiu conclu-
ir a obra, mas nós tínhamos seguro, todas as medidas legais para 
acionar. Atrasou gente! Mas a obra foi reiniciada na Escola Jo-
sé Leandro Schwartz, a empresa está lá trabalhando, tem 
diversos funcionários e a obra agora vai acelerar, e se Deus 
permitir, no próximo ano eletivo, já, já aqueles alunos da-
quela região do Córrego Ubá, Córrego do Roque, Bananal do 
Roque, Carapina, Santa Ana, Pedra Bonita, todos vão estar, 
éh..., em uma escola nova, na primeira escola polo. A gente 
quer continuar, se a gente tiver a oportunidade, e o povo 
confiar, confiar no 12, Dr Sidiclei e Guima, nós vamos conti-
nuar a construção das escolas polo, escolas com qualidade, 
com estrutura, porque a nossa população, as nossas crianças me-
recem o melhor”., encerrando tal fala no minuto 15, segundo 50. 
(Grifo e negrito nossos). 

Quanto aquela live realizada pelo atual prefeito de Pancas em 
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07/10/2020, com o título LIVE DE 07 DE OUTUBRO DR SIDICLEI E 
GUIMA 12, a mesma teve início às 19h:15min, tendo durado 20 
minutos e 12 segundos, sendo encontrada no endereço 
https://www.facebook.com/dr.sidiclei/videos/2420526584908327. 

No corpo do vídeo da mensagem transmitido pelo prefeito via Fa-
cebook, destacamos os seguintes trechos: 

“Iniciaa a live com os seguintes deizeres: 

Olá pessoal, boa tarde! Eu sou Dr Sidiclei, Prefeito de Pancas, e 
candidato a reeleição pelo PDT. Dr Sidiclei e o nosso vice 
candidato a prefeito, o ex-prefeito Guima,12! Dia 15 de no-
vembro, digite 12 e confirme. Dr Sidiclei e Guima, dois prefeitos 
juntos, para continuar cuidando de Pancas e nossa gente. 

- Luiza! A Luiza tá aqui querendo participar. 

Luiza diz: 

- Boa tarde pessoa! 

Nós temos bons motivos hoje, não é Luiza!? Qual o motivo? 

Luiza diz: 

- Meu pai, Dr Sidiclei e o Guima... 

Sidiclei diz: 

Vamos construir uma creche. 

Luiza completa: 

- A 1ª Creche de Pancas! 

Sidiclei segue: 

- Creche Municipal de Pancas né! Com capacidade para 180 
crianças. 1 minuto e 11 segundo. 

A 1 minuto e 25 segundos continua: “... a nossa creche com ca-
pacidade para 180 crianças... Você que ouve aqui, tá aqui o 
Guima apresentando, 180 crianças de 00 a 05 anos. Será cons-
truída em frente ao bairro Nilton Sá. Uma grande conquista 
né para todos nós. 1 minuto e 44 segundos. 

A 2 minutos e 33 segundos segue: “... Então, a gente tem tempo de 
fazer a campanha antes do período (de trabalho), durante o horá-
rio do almoço e depois do expediente. 2 minutos e 40 segundos. 

Aos 2min48ss, segue: “Excelente notícia né, que a nossa Câma-
ra Municipal aprovou, acabou de aprovar agora a tarde, o 
Crédito Especial para a gente comprar, pagar na realidade, 
a obra da nossa 1ª Creche Municipal. 3min,00min 

A 14min,40ss, segue: “... Também né, eu gostaria de agradecer aí, 
a Câmara de Vereadores hoje, que aprovou Crédito Especial pa-
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ra a gente fazer aí, dar andamento nos projeto. Aprovaram lá 
crédito especial para construção da Crece Municipal, da 1ª 
Creche e também de alguns calçamentos na zona rural né. 
15min,03 ss. 

Excelência, o atual prefeito do município enquanto concorre à re-
eleição não fica impedido de trabalhar, pelo contrário, não pode 
permitir que sua campanha prejudique o desenvolvimento das 
atividades inerentes ao serviço público, pois se encontra obrigado 
a cumprir com todas as suas obrigações até o último dia de seu 
mandato. 

Não pretendemos aqui discutir qualquer tipo de impedimento do 
atual prefeito no que diz respeito ao cumprimento de suas obri-
gações inerentes ao cargo para o qual foi democrativamente elei-
to, porém, da forma como ele se apresenta em suas lives pe-
dindo votos para o 12, com Dr Sidiclei e Guima, e vinculando 
seu nome e candidatura a obras em andamento, licitadas, a 
licitar e projeto futuros que são custeados com o dinheiro 
público, claramente o seu intuito é o de favorecer a sua 
própria candidatura, utilizando da máquina pública e ser-
viços públicos enquanto prefeito e também como candidato, 
tornando o pleito eleitoral desigual para com os demais 
candidatos, o que vai na contramão da democracia, uma vez 
que coloca em desvantagem os demais concorrentes ao car-
go de prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais de 
2020. 

Basta assistir aos vídeos das lives que apresentamos anexos, de 
modo especial nos trechos elencados acima para constatar o uso 
do dinheiro público, bem como, do poder político, em proveito dos 
candidatos supracitados. 

Em todos os vídeos, antes e depois de anunciar as obras em 
andamento na sua gestão e vinculá-las ao seu nome, o atual 
prefeito e candidato diz que precisa dos votos das pessoas, e 
ainda diz: Dr Sidiclei e Guina, 12! 

Desta forma, resta claro que o atual prefeito e candidato a reelei-
ção, Dr Sidiclei, pelo PDT, e pela Coligação PARA PANCAS SEGUIR 
CRESCENDO, juntamente com seu dandidato a Vice-Prefeito, 
Guima do CIDADANIA, se utilizam da máquina pública, do servi-
ço público, poder político e poder econômico para que possa ala-
vancar sua candidatura em detrimento dos demais concorrentes 
ao cargo de prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais de 
2020, sendo o caso serem cassados os registros dos dois represen-
tantes dos partidos aqui representados e candidatos às eleições 
2020 no município de Pancas/ES. 

2 – DO DIREITO 
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2.1 – Legitimidade passiva 

Devem figurar no pólo passivo da presente relação processual, 
tanto o agente público responsável diretamente pela prática 
do ato, quanto o(s) candidato(s) beneficiados pelo mesmo. 

Por essa razão, fica evidenciado que a ação de investigação judi-
cial eleitoral pode ser proposta contra os candidatos beneficiados 
pelo abuso do poder econômico e político e qualquer pessoa, can-
didato ou não-candidato, que beneficie ilicitamente algum candi-
dato. 

Com a aprovação da Lei n.º 9.840/99 - que deu nova redação ao § 
5.º do art. 73 da Lei n.º 9.504/97, o dispositivo legal faz expressa re-
ferência ao responsabilizar o “candidato beneficiado, agente pú-
blico ou não”. 

Faz-se mister, portanto, a formação do litisconsórcio passivo ne-
cessário, como proposto nesta peça. 

2.2 – Da disposição do 22 da Lei Complementar n.º 64/90 

Assim dispõe a Lei Complementar 64/90: 

“Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou 
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça 
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, re-
latando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e 
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso in-
devido, 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.” – (Negrito nosso) 

Segundo Adriano Soares Da Costa, ipsis litteris: 

“Abuso de poder político é o uso indevido de cargo ou fun-
ção pública, com a finalidade de obter votos para determi-
nado candidato. Sua gravidade consiste na utilização do 
munus público para influenciar o eleitorado, com desvio de 
finalidade. É necessário que os fatos apontados como abusi-
vos, entrementes, se encartem nas hipóteses legais de im-
probidade administrativa (Lei n.º 8.429/92), de modo que o 
exercício de atividade pública possa se caracterizar como 
ilícita do ponto de vista eleitoral”. (Negrito nosso). 

Bastaria tal previsão normativa para acolher a pretensão ora de-
duzida em Juízo, tendo em vista que o atual Prefeito de Pancas 
usou indevidamente, desviou e abusou do poder político e econô-
mico e de sua autoridade ao pedir voto e a renovação de mandato 
em live dia 05 de outubro, via conta “Dr. Sidiclei” em sua conta 
no FACEBOOK, com a nítida intenção de obter votos para si. 
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Abaixo dois trechos marcantes da fala do Prefeito Sidiclei e can-
didato a reeleição: 

“Hoje trabalhamos bastante, o prefeito ele não se afasta das 
suas funções, então por isso que durante o dia a gente tra-
balha, assina papéis, e trabalha...e depois a gente pede voto, 
por que nós somos candidatos a reeleição e temos muitos 
projetos. Citei aqui inúmeras obras que estão em andamentos e 
eu gostaria muito de inaugurar essas obras depois da elei-
ção e no ano que vem concluir várias outras que nós esta-
mos iniciando. Semana passada eu dei ordem de serviço da 
casa pomerana em Lajinha e vai iniciar as obras na casa 
pomerana, também começou a escola lá do Shcwatz nova-
mente, uma obra que tava paralisada. Uma obra importante, são 
obras importantes, na realidade que a gente gostaria de entregar 
pra população, mas pra isso eu preciso que vocês renovem o 
nosso contrato, que vocês acreditem novamente no nosso 
trabalho e a gente possa tá dando continuidade.” 

Com tais condutas, o eleitorado foi influenciado indevidamente, 
com abuso de poder político por parte do atual Prefeito e candi-
dato a reeleição, bem como, seu candidato a Vice-Prefeito, pois 
não apenas informou da realização de obras, mas pediu explici-
tamente o voto da população para “Dr Sidiclei e Guima, 12!”, 
recaindo assim como ações abusivas. 

A finalidade pública é o bem jurídico buscado pelo ato; e o Admi-
nistrador Público, bem como, todas as pessoas previstas no artigo 
2.º da Lei 8.429/92, têm o dever jurídico de alcançá-la, sob pena de 
configurar-se o abuso de poder. 

“Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer 
agente público, servidor ou não, contra a administração di-
reta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da Uni-
ão, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Territó-
rio, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entida-
de para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou con-
corra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da re-
ceita anual, serão punidos na forma desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei 
os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de enti-
dade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou cre-
ditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cin-
quenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-
se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito so-
bre a contribuição dos cofres públicos. 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, 
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todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no ar-
tigo anterior”. 

Por outro ângulo, cumpre-nos registrar que os fatos apontados 
como abusivos configuram hipóteses legais de improbidade ad-
ministrativa, nos termos do art. 11 caput e inciso I, da Lei n.º 
8.429/92. 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qual-
quer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e no-
tadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência”; (Gri-
fo e negrito nosso) 

Primeiro, porque os comportamentos combatidos feriram, a talhe 
de foice o princípio da impessoalidade (art. 37 da CF), violando os 
deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições. 

A Constituição Federal, no art. 37 caput estabelece, ipsis litteris: 

“A administração pública, direta, indireta ou fundacional, 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” 

Os princípios constitucionais dirigem-se ao Executivo, Legislativo 
e Judiciário, condicionando-os e pautando a interpretação e apli-
cação de todas as normas jurídicas vigentes. 

Destaque-se, outrossim, o intitulado Princípio da Impessoali-
dade, o qual no dizer de Hely Lopes Meirelles – “...nada mais é 
que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao adminis-
trador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim 
legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa 
ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal”. 

“Esse princípio também deve ser entendido para excluir a 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos so-
bre suas realizações administrativas (CF, art. 37, § 1º)”. (ob. 
cit., p. 85, Negrito e grifo nosso) 

O princípio da impessoalidade ou finalidade foi ferido de morte 
quando os requeridos usaram de obras realizadas no perído 
do mandato para pedir ao eleitor que “renovasse o contra-
to”, que tem muitos projetos e que gostaria de inaugurar essas 
obras depois da eleição. 
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Os requeridos, na pessoa do postulanete a reeleição no cargo de 
Prefeito Dr. Sidiclei inicia sua fala dizendo que trabalha, trabalha 
e...depois “durante o dia a gente trabalha, assina papéis, e 
trabalha...e depois a gente pede voto, por que nós somos 
candidatos a reeleição e temos muitos projetos.” 

Nessas falas o Prefeito Dr Sidiclei afirma que trabalha, assi-
na papéis e trabalha...e pede voto pois tem muitos projetos. 
Na qualidade de Prefeito da cidade, usa das obras realizadas 
e dos projetos em andamentos (e futuros) para incentivar a 
população a direcionar o voto. 

A obra que deveria ser vista como realização de algo bom e 
comum para a população, ali foi usada como motivação pa-
ra direcionar voto do eleitor. A finalidade das realizações no 
mandato do chefe do executivo municipal não pode ser pes-
soal. 

Há nestes casos, menção expressa a eleições futuras, com pedido 
do voto da população e promoção pessoal do Prefeito Dr Sidiclei, 
eis que é candidato e reeleição. 

Tais ações recaem sobre a conduta de abuso de poder político e 
fere o princípio da impessoalidade/finalidade. 

Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo 
Fazzio Júnior(3) abordam com proficiência o princípio da impes-
soalidade, asseverando, ad litteram: “Administrar é um exercício 
institucional e não pessoal. A conduta administrativa deve ser 
objetiva, imune ao intersubjetivismo e aos liames de índole pes-
soal, dos quais são exemplos o nepotismo, o favorecimento, o cli-
entelismo e a utilização da máquina administrativa como promo-
ção pessoal”. 

Pautada pela lei, a conduta administrativa deve ser geral e abs-
trata, jamais focalizada em pessoas ou grupos. Sua finalidade é a 
realização do bem comum, síntese tradutora dos objetivos fun-
damentais do Estado Brasileiro. 

Não tem ele a disponibilidade sobre os interesses públicos confia-
dos à sua guarda. Quem concorre ou se beneficia de atos que 
não observam a finalidade legal e o princípio ora estudado, 
está incorrendo em improbidade administrativa, segundo 
art. 11 caput, da Lei 8.429/92. 

Eis a redação do texto legal: 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, le-
galidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou di-
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verso daquele previsto, na regra de competência”; 

A toda evidência, fazer propaganda pessoal e política de candida-
to com dinheiro público, constitui fim proibido em lei; e mais, na 
Lei das Leis (art. 37 caput da Consituição Federal e seus §§). 

Comentando o inciso supra transcrito, Marino Pazzaglini Filho, 
Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Júnior asseveram, 
ipsis verbis: 

“É o desvio de finalidade, seja porque atua com fito pessoal (por 
exemplo, vingança, protecionismo, etc.), seja porque tem em mira 
a finalidade administrativa diversa da determinada em lei.” 

Age com óbvio desvio abuso de poder, por exemplo, o agente pú-
blico que orienta a entidade que administra para fim estranho a 
seu objeto estatutário ou de modo a favorecer interesses particu-
lares em detrimento dos interesses sociais  

Para que se configure o disposto no inciso, basta que o ato im-
pugnado vise a fim ilícito ou extrapole a esfera de competên-
cia do agente público - inovamos com negrito. 

Como se não bastassem tantas violações legais, foi infringida ain-
da, a Lei da Eleições. Senão vejamos. 

2.3 – Violação do disposto no art. 73, incisos I e IV, da Lei n.º 
9.504/97 

Além da transgressão à Lei Complementar n.º 64/90, consoante 
demonstrado acima, a conduta dos candidatos a prefeito e vice-
prefeito nas eleições municipais de 2020, que são os Requeridos no 
pleito, juntamente com seus respectivos partidos, inclui também, 
dentre aquelas vedadas aos agentes públicos em campanhas elei-
torais. 

Estabelece o art. 73, incisos I e IV, da Lei das Eleições, ipsis verbis: 

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade 
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido ou coligação, 
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direita ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidá-
ria; 

... 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candida-
to, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de 
bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados 
pelo Poder Público”. Destacamos. 
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Indubitavelmente, ante os comportamentos descritos alhures, 
durante as lives realizadas pelo atual prefeito e candidato a ree-
leição Dr Sidiclei, em companhia de suas filhas e/ou na compa-
nhia de seu companheiro de chapa e candidato a viceprefei-
to, Guima, faz referência a obras públicas em fase de execu-
ção, de licitação, de estudo e retomada de obra paralisada, e 
de MANEIRA DISCARADA PEDE VOTO PARA DR SIDICILEI E 
GUIMA 12!, sendo que todas as obras foram realizadas com 
dinheiro público, e tenta utilizar em benefício dos dois can-
didatos representantes dos partidos representados, afetando 
destarte, a igualdade de oportunidades entre os candidatos, 
prejudicando sobremaneira aqueles concorrentes que não 
são de seu grupo político. 

De igual forma, os Réus, através das pessoas do Dr Sidiclei e Gui-
ma que concorrem as eleições municipais de 2020 pelos partido 
políticos aqui representados (de acordo com as imagens constan-
tes em apenso) cometeram o uso promocional de obras e serviços 
de caráter social custeados pelo Poder Público, em favor de can-
didatos e partido político, tendo em vista que a construção de 
uma Creche Municipal, Escola Municipal e obras de melhorias de 
infra-estrutua, patrocinada pelo Poder Executivo, e relatada em 
live ocorrida e trasmitida pelo Facebook, constitui um serviço de 
caráter social - já que é, indiscutivelmente um direito social, nos 
precisos termos do art. 6.º da Lex Mater. 

Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova 
admitidos no ordenamento jurídico pátrio, mormente através do 
depoimento pessoal dos representados, de documentos - juntados 
nesta oportunidade e aqueles que ainda serão anexados aos autos 
- e sobretudo os vídeos anexados a esta inicial. 

3 – DOS PEDIDOS 

Ex positis, requer: 

1. O recebimento da presente representação - ação de investi-
gação judicial eleitoral - e a citação dos representados para ofere-
cerem defesa no prazo de cinco dias, nos termos do art. 22, inciso 
I, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 64/90; 

2. Seja intimado o representante do Ministério Público, a fim 
de que tenha ciência da pesente Representação, e emita parecer a 
respeito; 

3. Seja requisitada a Prefeitura Municipal de Pancas/ES, 
através do Prefeito em exercício, cópia dos atos realizados até 
aqui com intuito de proceder a abertura processo a fim de licitar 
quaisquer daquelas obras que são referidas em suas lives do Fa-
cebook, durante seu ma que prestaram serviços ao Município, 
com fulcro no Art. 22, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 64/90; 
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4. Seja declarada a inelegibilidade dos candidatos dos repre-
sentados, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as pró-
ximas eleições do dia 15 de novembro de 2020, bem como, para as 
eleições a se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição 
em que se verificou o abuso de poder político e de autoridade, 
com espeque no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 
64/90; 

4. Sejam cassados os registros dos dois candidatos dos repre-
sentados às eleições no município de Pancas/ES, os quais foram 
beneficiados diretamente pelo desvio e abuso do poder político e 
de autoridade, proibindo-se, consequentemente a diplomação 
dos mesmos, caso eleitos no dia 15/11/2020, com supedâneo no 
art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90 e § 5.º, do art. 
73, da Lei n.º 9.504/97; 

5. Na hipótese do Poder Judiciário entregar a prestação jurisdici-
onal definitiva apenas após a diplomação dos representados (se 
forem eleitos), requeremos o envio das peças ao Ministério Públi-
co Eleitoral para propositura de Recurso contra Diplomação ou 
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, em atenção ao man-
damento contido no art. 22, inciso parágrafo único, da Lei Com-
plementar n.º 64/90;” 

(Sic.) 

 

Os Representados ofereceram contestação, pugnando 
pela improcedência da representação. Transcrevo suas alegações de 

fato e de direito: 

 
“TÍTULO II 

DA VERDADE DOS FATOS 

As alegações do Representante são inverídicas, portanto, não me-
recem ser acolhidas, conforme veremos: 

1- DA AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM 
ABUSO DE PODER POLÍTICO OU ABUSO/ DESVIO DE AUTO-
RIDADE. 

Insta frisar que não há qualquer ilicitude no fato do atual Prefei-
to, ora Representado, divulgar suas realizações como prefeito, e o 
que pretende realizar se eleito for novamente, a final, a campa-
nha eleitoral, é o momento adequado para que a população co-
nheça melhor os candidatos, e sobre tudo seus projetos futuros 
para o municípios, e especialmente suas realizações em prol da 
sociedade. 

Impedir que uma pessoa livremente manifeste o seu pensamento 
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é um impedir o exercício pleno da cidadania, e querer cercear a 
propaganda política regular, é ato ilício e além de ser antidemo-
crático. 

As postagens em rede social privada do candidato (não perten-
cente, nem custeada pelo poder público) no período de campanha 
eleitoral, com informações ou até mesmo com imagens de obras 
públicas não se confundem com sua efetiva cerimônia de inaugu-
ração (conduta proibida); divulgar, durante o pleito, pelo candi-
dato, informações ou imagens dando conta da realização de polí-
ticas sociais as quais foram e estão sendo implementadas ao lon-
go gestão nas páginas oficiais da campanha ou do candidato, não 
configura propaganda institucional, não se considera abuso de 
poder político e nem muito menos abuso de poder econômico e 
portanto não é uma conduta vedada, por se tratar de ato típico 
daquele que concorre à reeleição. 

Observando detidamente os vídeos juntados pelo representante, e 
especialmente as falas por ele destacadas, podemos observar, que 
o representando Sidiclei, e demais participantes, em todo momen-
to falam das realizações enquanto prefeito, bem como os projetos 
que pretende desenvolver se reeleito for, ou seja, o que ainda pre-
tende realizar pelo município, se o seu trabalho realizado até ago-
ra for aprovado pela população nas urnas. 

A propaganda eleitoral, muito além de ser um direito do candida-
to, é um direito do povo, ou seja, é uma atividade de interesse pú-
blico, pois a população precisa conhecer os candidatos, a que irá 
delegar poderes para cuidar dos interesses gerais. 

Não existe qualquer vedação na legislação eleitoral, que proíba 
prefeito municipal ou ex-prefeito a informar a população (eleito-
res) as suas realizações de seu mandato (obras, serviços e ações, 
bem como não há da mesma forma falar daquilo que pretende re-
alizar se eleito for (inclusive todo candidato de que apresentar 
um plano de governo e ter o compromisso de executá-lo) 

No presente caso, cumpre ressaltar o seguinte: 

1- Todas as lives indicadas pelo representante, foram feitas pelo 
representando Sidiclei fora do horário de trabalho, ou seja, no pe-
ríodo de folga do prefeito, e em sua residência particular. Não 
existe nos autos alegação e nem prova ao contrário ônus da prova 
do representante. 

2- O representando Sidiclei não utilizou nenhum serviço público 
ou servidor público para produzir e transmitir tais lives (ele pro-
duziu e transmitiu e seu perfil privado do facebbok),  

3- O representando Sidiclei não utilizou nenhum não foi utilizou 
nenhum bem ou recurso público, para produzir e transmitir as li-

Num. 18595046 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES - 19/10/2020 20:58:47
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920584713400000017224007
Número do documento: 20101920584713400000017224007



(Processo n.º 0600417-61.2020.6.08.0036 – Sentença – página 15) 

ves, pois foram feitas na residência dele, com equipamentos dele 
internet paga por ele. 

4- O custo para a geração e transmissão das lives são mínimo, e 
todos custeados pelo próprio representando Sidiclei. 

5- A propaganda foi feita em ambiente autorizado (internet), nos 
limites autorizados e no período autorizado 

Então pergunta-se onde está o abuso do poder político ou econô-
mico? 

O abuso de poder político pode ser conceituado como o uso inde-
vido de cargo ou função pública com a finalidade de obter votos 
para determinado candidato. Trata-se, portanto, de uma das 
principais causas que maculam a vontade do eleitor, e se caracte-
riza quando o agente público usa os recursos públicos em benefí-
cio de candidatura 

De acordo com a Lei 9504/97, em seus artigos 73 a 77, são proibi-
das aos agentes públicos, servidores ou não, certas condutas ten-
dentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. 

Em sua peça inicial o representante fundamenta a alegação de 
abuso de poder político no art. 73, incisos I e IV da Lei nº 9.504 de 
1997, que assim dispõem: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportuni-
dades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de conven-
ção partidária; 

II –(...); 

III –(...); 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, 
partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Po-
der Público; 

Não existe nos autos nenhuma prova, de que os representados, 
cederam ou usaram, em benefício de candidato, partido político 
ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administra-
ção pública, pois sua propaganda eleitoral não está sendo custea-
da com recurso público, portanto a conduta dos representados 
não se enquadram no II, do art.73. 

Recurso Eleitoral RE 22444 CACULÉ BA (TRE-BA) 
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Jurisprudência•09/07/2018•Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 

Ementa: Ação de investigação judicial eleitoral. 

Improcedência. Realização de obra pública. Propaganda insti-
tucional. Não caracterização. Artigo 73 , I e IV da Lei 9.504 
/97. Não violação. Divulgação de obra em página do Facebo-
ok. Possibilidade. Abuso de poder econômico e político. Não 
ocorrência. Desprovimento. Preliminar de ausência de pressu-
posto de admissibilidade recursal. Inacolhe-se a preliminar tendo 
em vista que a peça recursal apontou satisfatoriamente os fun-
damentos que justificariam, a seu ver, a reforma da decisão. Mé-
rito. Inexistente nos autos acervo probatório que permita a re-
forma do decisum, uma vez que a realização de obras públicas 
em período eleitoral não é vedada, tampouco que o candida-
to a divulgue em sua página do Facebook, o que não carac-
teriza abuso de poder político ou econômico, deve ser mantida 
a decisão que julgou improcedente AIJE. 

TRE-BA 09/07/2018 - Pág. 9 - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 

Diários Oficiais•09/07/2018 • Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. IMPROCEDÊN-
CIA. REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA....INEXISTENTE NOS AU-
TOS ACERVO PROBATÓRIO QUE PERMITA A REFORMA DO DECI-
SUM, UMA VEZ QUE A REALIZAÇÃO DE...OBRAS PÚBLICAS EM 
PERÍODO ELEITORAL NÃO É VEDADA, TAMPOUCO QUE O CAN-
DIDATO A DIVULGUE EM SUA PÁGINA... 

Além disso o TSE, tem entendido, que para caracterizar publici-
dade institucional, a publicidade dos atos da administração seja 
paga com recursos públicos, vejamos: 

“[...] Publicidade institucional. Não caracterização. Ausência. 
Dispêndio. Recursos públicos. Agravo desprovido. 1. Alegação de 
que as fotos utilizadas no material publicitário pago pela coliga-
ção seriam do acervo do poder executivo municipal. Inovação re-
cursal não admitida nos termos da jurisprudência desta corte. 2. 
Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a viola-
ção dos arts. 73, inciso VI, alínea b, e 74 da Lei nº 9.504/1997 pres-
supõe que a publicidade seja paga com recursos públicos e auto-
rizada por agente público. Precedentes do TSE e da doutrina de 
Direito Eleitoral. Requisitos ausentes no caso concreto. 3. A con-
duta descrita poderia enquadrar, em tese, como eventual abuso 
do poder econômico, possível violação do art. 30-a da lei nº 
9.504/1997, ou como propaganda eleitoral irregular, a depender 
do preenchimento de requisitos específicos para cada tipo eleito-
ral [...]”. 

(Ac. de 5.3.2015 no AgR-AI nº 46015, rel. Min. Gilmar Mendes.) 
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Conforme se vê dos autos, a divulgação das realizações do prefei-
to, foram feitas em seu perfil no facebook, sem qualquer gasto 
público. 

Não existe nos autos nenhuma prova, de que os representados fi-
zeram ou permitiram uso promocional em favor de candidato, 
partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens 
e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo 
Poder Público, não houve nenhuma distribuição de bens ou pres-
tação de serviço social, e sim simplesmente a divulgação no face-
book do representado Sidclei, de suas realizações administrativas. 

Fazer uso promocional de bens e serviços públicos, é usar dos 
bens e serviços públicos para realizar atos de propaganda eleito-
ral, e não usar meio de comunicação privado, para anunciar as 
realizações da gestão. 

Todas as regras previstas no artigo 73 da Lei nº 9.504 de 1997, co-
mo são proibitivas, devem ser interpretadas de forma restritiva e 
nunca extensiva, ou seja, a conduta do agente devendo a condu-
ta corresponder exatamente ao tipo previamente definido 
na norma. Esse é o entendimento do TSE, vejamos: 

O TSE reformou acórdão regional, expondo o seguinte entendi-
mento: 

(...) 1. In casu, a orientação perfilhada no acórdão regional foi a 
de que o comparecimento de vereadores candidatos à reeleição, 
durante o período crítico, à inauguração de obra realizada por 
universidade privada, construída em terreno doado pelo municí-
pio e patrocinada, em parte, com recursos públicos repassados 
por meio de convênio estadual, nos três meses que antecederam a 
data do pleito, caracteriza a conduta vedada descrita no art. 77 
da Lei n° 9.504/97. 2. Tal entendimento, contudo, contraria re-
mansosa jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de 
que as normas que encerram condutas vedadas devem ser 
interpretadas restritivamente. 3. O artigo 77 da Lei das Elei-
ções veda o comparecimento de candidatos à inauguração de 
obra pública stricto sensu, assim considerada aquela que integra 
o domínio público. Incidência dos princípios da tipicidade e 
da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exa-
tamente ao tipo previamente definido na norma. 4. Recurso 
especial ao qual se dá provimento. (TSE, RECURSO ESPECIAL Elei-
toral nº 182-12.2016.6.21.0105, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carva-
lho Neto, 03/10/2017) 

“Eleições 2016. Prefeito. Registro de candidatura. Recurso especi-
al. Art. 1º, i, l, da LC nº 64/90. Enriquecimento ilícito. Ausência. 
Inelegibilidade não configurada. Recurso especial provido. 1.para 
a incidência da alínea l do art. 1º do inciso I da LC nº 64/90, é ne-
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cessária a condenação por ato doloso de improbidade administra-
tiva que implique, concomitantemente, lesão ao erário e enrique-
cimento ilícito, em proveito próprio ou de terceiro, ainda que tal 
reconhecimento não conste no dispositivo da decisão judicial [...] 
3. A elegibilidade é direito fundamental de natureza política, por 
isso somente poderá sofrer limitação por determinação constitu-
cional ou por lei complementar. Na linha da atual jurispru-
dência do tribunal superior eleitoral, as causas de inelegibi-
lidade devem ser interpretadas restritivamente, sendo ve-
dada a interpretação extensiva in malam partem [...]" 

(Ac de 18.10.2016 no REspe nº 4932, rel. Min. Luciana lóssio, no 
mesmo sentido o Ac de 22.10.2014 no RO nº 140804, rel. Min. Maria 
Thereza, Ac de 11.9.2014 no RO n° 38023, rel. Min. João Otávio de 
Noronha.) 

Excelência no caso em tela tais alegações não merecem prosperar, 
pois: NÃO EXISTE CONDUTA VEDADA PELO ART. art. 73, IV, da 
Lei nº 9.504/97, forçosamente aduz um possível “uso promocio-
nal“, o que não restou configurado uma vez que; NÃO HOUVE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS, CUSTEADA OU 
SUBVENCIONADA PELO PODER PÚBLICO, logo não há correlação 
lógica entre as alegações feitas e a suposta conduta, NAO HOUVE 
“O uso promocional em favor de candidato“. 

Nesse sentido segue entendimento manso e pacífico no TSE: 

“Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, IV, 
da Lei nº 9.504/97, é necessário que, no momento da distribuição 
gratuita de bens e serviços de caráter social custeada ou subven-
cionada pelo Poder Público, ocorra o uso promocional em favor de 
candidato, partido político ou coligação.” (Recurso Especial Elei-
toral nº 53067, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 
02/05/2016)”. 

Normas jurídicas não podem ser interpretadas única e exclusi-
vamente a partir de método gramatical ou literal. Há de se consi-
derar os valores ético-jurídicos que as fundamentam, assim como 
sua finalidade e o disposto no sistema da constituição e de leis in-
fraconstitucionais, sob pena de se comprometer seu real signifi-
cado e alcance. 

Note, fica claro que a interpretação das normas que encerram 
condutas vedadas deve se dar de forma restritiva, ou seja, assu-
mindo significado próprio, uma vez expressado. 

“[...] Publicidade institucional. Não caracterização. Ausência. 
Dispêndio. Recursos públicos. Agravo desprovido. 1. Alegação de 
que as fotos utilizadas no material publicitário pago pela coliga-
ção seriam do acervo do poder executivo municipal. Inovação re-
cursal não admitida nos termos da jurisprudência desta corte. 2. 
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Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a viola-
ção dos arts. 73, inciso VI, alínea b, e 74 da Lei nº 9.504/1997 pres-
supõe que a publicidade seja paga com recursos públicos e auto-
rizada por agente público. Precedentes do TSE e da doutrina de 
Direito Eleitoral. Requisitos ausentes no caso concreto. 3. A con-
duta descrita poderia enquadrar, em tese, como eventual abuso 
do poder econômico, possível violação do art. 30-a da lei nº 
9.504/1997, ou como propaganda eleitoral irregular, a depender 
do preenchimento de requisitos específicos para cada tipo eleito-
ral [...]”. (Ac. de 5.3.2015 no AgR-AI nº 46015, rel. Min. Gilmar 
Mendes.) 

Além disso, como o próprio Representante menciona, transcre-
vendo um trecho da “LIVE 05 DE OUTUBRO ENCAMINHAMENTO 
DO PROJETO DA CRECHE MUNICIPAL PARA APRECIAÇÃO DO 
VEREADORES!!!”, na qual o atual Prefeito, ora Representado fala 
da Creche, o mesmo diz: “semana passada nós anunciamos que 
foi deferida a primeira creche municipal e hoje chegou o termo de 
compromisso do FNDE. Então nós assinamos hoje o termo de 
compromisso com Governo Federal pra poder construir a nossa 
creche. O dinheiro já ta empenhado desde dezembro, mas tinha 
uns trâmites legais, foi deferida semana passada, e aí hoje chegou 
o termo de compromisso”. 

Podemos perceber claramente que a referida obra não se trata de 
um projeto recente com fins eleitoreiros, e sim, um projeto em 
andamento, cujo dinheiro já havia sido empenhado desde o ano 
de 2019, porém, só no dia 05/10/2020 é que o Termo de Compro-
misso, junto com o Ministério da Educação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação foi assinado, como se demonstra 
em anexo, por meio da cópia do Termo de Compromisso 
n202003697-1, referente ao processo nº 23400.002393/2019-05. 

Segue também, cópia extraída do portal da transparência, na 
qual fica claramente demonstrada a informação dada pelo atual 
Prefeito, não se trata de um projeto novo para angariar votos, 
como o Requerente tenta demonstrar, mas sim de um projeto em 
andamento, que embora empenhado desde dezembro de2019, so-
mente agora, no curso da campanha eleitoral teve seu Termo de 
Compromisso disponibilizado pelo Ministério da Educação, o que 
fica nítido ao observarmos o referido termo, pois sua data é 02 de 
outubro de 2020, e a assinatura do prefeito por meio eletrônico, 
em 05 de outubro de 2020. 

Ou seja, não há que se falar em violação aos deveres de honesti-
dade, imparcialidade e lealdade as instituições, nem tão pouco a 
qualquer violação dos princípios que regem a administração pú-
blica, inclusive no que tange a impessoalidade, pois como já men-
cionado, não há correlação logica entre as alegações feitas e a su-
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posta conduta, uma vez que: NÃO HOUVE O USO PROMOCIO-
NAL EM FAVOR DE CANDIDATO, FULCRO: (Recurso Especial 
Eleitoral nº 53067, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 
02/05/2016). Assim, também resta claro que não houve abuso de 
poder, mas o trabalho não para e nem pode parar, porque esta-
mos em período eleitoral, e mais que isso, a realização desse pro-
jeto é o cumprimento de uma demanda judicial, a qual o Ilustre 
Magistrado proferiu decisão. 

Nos autos da Ação Civil Pública n°0000135-66.2018.8.08.0039, Mi-
nistério Público x Município de Pancas, em curso nesta comarca, 
o Ilustre Magistrado a época, acolheu a manifestação do Ministé-
rio Público, no sentido de determinar que o Município, para aten-
der as demandas sociais, a construção de uma creche pública, em 
condições de dignidade e segurança, e assim está o prefeito cum-
prindo com seu dever. 

Note, que essa ação é de 2018, ou seja, muito antes da campanha 
eleitoral, muito antes da assinatura do termo de compromisso, 
antes mesmo do dinheiro já estar emprenhado, essa Creche já era 
um projeto. 

Excelências não restam dúvidas quanto às inverdades imputadas 
pelo Requerente, o próprio Poder Judiciário determinou a realiza-
ção dessa obra em 2018, mas em razão do tamanho e valor, a bus-
ca de recursos foi incessante, sendo que somente agora o Termo 
de Compromisso foi assinado, o que demonstra que o trabalho 
sempre foi realizado sem qualquer intenção eleitoreira, e sim em 
prol do bem estar das pessoas. 

2- DA INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ABUSO DE PODER 
ECONÔMICO 

Não são verdadeiros os fatos narrados pelo Representante na pre-
sente Representação Eleitoral, uma vez que o Prefeito, ora Repre-
sentado não está usando dinheiro público, nem tão pouca a má-
quina pública para fazer campanha, mas sim sua rede social pes-
soal, e não a página oficial da prefeitura ou seus recursos finan-
ceiros, como já mencionado. 

No âmbito eleitoral, os atos abusivos de poder econômico são 
exemplificados pelos desvios dos meios de comunicação social, 
fornecimento irregular de bens e serviços, distribuição vedada de 
brindes, percepção de recursos de fontes vedadas e descumpri-
mento de regras de arrecadação e prestação de contas. 

O abuso do poder econômico, em matéria eleitoral, está relacio-
nado ao uso excessivo, antes ou durante a campanha, de recursos 
materiais ou humanos que representem valor econômico, bus-
cando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando, as-
sim, a normalidade e a legitimidade das eleições, é abusar do uso 
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de recursos financeiros. 

No presente caso o valor gasto com a propaganda eleitoral é ínfi-
mo como dito, pois a live foi produzida e transmitida pelo repre-
sentado Sidiclei. A rede social usada é pessoal do representado, 
como o próprio Representante alega e demonstra. 

NÃO ESTAMOS FALANDO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍ-
PIO OU DE GASTO DE DINHEIRO PÚBLICO, a postagem de fo-
tos e informações de realizações é feita pelo representado em sua 
rede social desde o início do seu mandato, a fim de expor o traba-
lho realizado, uma vez que o custo é mito baixo. 

Importante ressaltar, que a divulgação do trabalho em rede social 
Facebook pessoal e demais mídias do representado, é também 
uma forma de prestar contas à sociedade do trabalho realizado. 
Prestação de contas essa que é cobrada pela sociedade, sendo essa 
uma prática cada vez mais comum entre os gestores públicos, se-
ja a nível Municipal, Estadual e Federal. Inclusive, a transparên-
cia é um dos requisitos na atuação do gestor público, requisito es-
se que, como demonstrado, é cumprido pelo representado. 

Não há que se falar em abuso de poder econômico, não é o dinhei-
ro público que está sendo usado para fazer publicidade, de modo 
que não há impedimento para a divulgação dos trabalhos reali-
zados enquanto Prefeito, nem tão pouco, dos que pretende reali-
zar se reeleito for, bem como manifestação e posicionamento pes-
soal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. 

Para caracterizar o abuso do poder econômico, são necessários: a) 
o uso do indevido poder econômico e b) o benefício do candidato 
ou de partido político; um, de natureza objetiva, e, outro, de cu-
nho subjetivo. Nem um dos dois elementos estão presentes nas 
condutas dos representados. 

Enfim Excelência, não existe nenhuma prova de que tivesse exis-
tido abuso do poder econômico previsto no título das “garantias 
eleitorais”, bem como não existe nenhum fato que possa gerar a 
inelegibilidade dos Representados, sendo eles plenamente elegí-
veis, conforme demonstrado acima.” 

(Sic.) 

 
Em sua promoção, manifestou-se o Ministério Público 

Eleitoral nos seguintes termos: 

 
“Trata-se de representação pela prática de conduta vedada ajui-
zada pelo PARTIDO REPUBLICANO DE PANCAS em face do Parti-
do Trabalhista Democrático e do Partido Cidadania, e em face 
também das pessoas de SIDICLEI GILES DE ANDRADE e AGMAIR 
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ARAÚJO NASCIMENTO. 

Alegou, em síntese, que” Nos dias 05, 06 e 07 de outubro do pre-
sente ano, o atual prefeito, senhor SIDICLEI GILES DE ANDRADE, 
candidato a reeleição pelo PDT e pela Coligação PARA PANCAS 
SEGUIR CRESCENTEO, promoveu lives através da rede social fa-
cebook, tendo apresentado suas propostas, suas obras realizadas 
ao longo de seu atual mandato, bem como, elencou obras que es-
tão em fase de realização, e ainda, obras que a administração 
municipal está em fase de início ou licitação, o que configura cla-
ramente a utilização da máquina pública para promoção pessoa e 
de sua própria candidatura, conforme arquivos de vídeo conten-
do todas em sua totalidade, uma vez que fora objeto de download 
junto ao perfil de facebook pessoa do Prefeito”. 

Notificados, os representados apresentaram contestação. 

É o breve relatório. 

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que, embora os repre-
sentantes tenham nominado a petição inicial como “representa-
ção”, trata-se em verdade de inicial de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL PELA PRÁTICA DE ABSUSO DE PODER POLÍTICO E/OU 
ECONÔMICO, devendo, portanto, ser seguido o procedimento pre-
vsito no art. 22 da LC nº 64/90, que é considerado rito sumário no 
âmbito eleitoral. 

A petição inicial está devidamente acompanhada com documen-
tos. Foram atendidos os requisitos do art. 318 do NCPC, tendo co-
mo causa de pedir fatos certos, determinados, que se compatibili-
zam com os que estão contemplados no art. 22 da LC nº 64/90. 

A ação está devidamente instruída com suporte probatório mí-
nimo. 

A AIJE é cabível, uma vez que veicula como causa de pedir a prá-
tica de uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico e/ou 
político, bem como a utilização indevida de veículos ou meios de 
comunicação social. 

No que tange ao mérito da AIJE, o Ministério Público Eleitoral in-
forma a Vossa Excelência que todos os fatos alegados na repre-
sentação (devidamente comprovados através da anexação de ví-
deos pelos representantes) são VERDADEIROS. 

O representado estava devidamente notificado quanto à vedação 
de publicidade institucional a partir do dia 15 de agosto de 2020, 
através de Notificação Recomendatória expedida pelo Ministério 
Público Eleitoral no dia 08 de julho do corrente ano. 

Na Recomendação, cuja cópia segue anexa, consta expressamente 
que o art. 73, VI, alínea “b”, da Lei n. 9.504/97, proíbe a au-
torização e a veiculação – pelas esferas administrativas cu-
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jos cargos estejam em disputa: § 3º –  de publicidade institu-
cional nos três meses que antecedem a eleição, ou seja, a 
partir de 15 de agosto de 2020, qualquer que seja o seu con-
teúdo, ressalvadas situações de grave e urgente necessidade, 
mediante prévia autorização da Justiça Eleitoral, com exce-
ção da propaganda de produtos e serviços que tenham concor-
rência no mercado, autorizar publicidade institucional dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades 
da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleito-
ral. 

Também restou consignado da Recomendação que a EC n. 
107/2020, no art. 1º, § 3º, inciso VIII, autoriza também, desta vez 
sem necessidade de autorização prévia da Justiça Eleitoral, a pu-
blicação de conteúdos relacionados ao enfrentamento da pande-
mia da COVID-19, mesmo nos 3 meses anteriores à eleição, ao 
mesmo tempo que adverte o gestor público quanto à possibilidade 
de caracterização de conduta abusiva: “VIII - no segundo semes-
tre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de 
atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas res-
pectivas entidades da administração indireta destinados ao en-
frentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da popu-
lação quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela 
pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de even-
tual conduta abusiva nos termos do art. 22 da Lei Complemen-
tar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

Foi salientado também na recomendação que o art. 74, também 
da Lei n. 9.504/97, descreve como abuso de poder político a vei-
culação de publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos que vá além da informa-
ção, educação e orientação social e contenha nomes, símbo-
los ou imagens que caracterizem promoção pessoal (art. 37, § 
1º, da CF). 

Foi igualmente alertado o representado Sidiclei Giles de que a 
publicidade institucional é toda e qualquer divulgação de 
atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos, 
produzida, confeccionada, mantida e/ou veiculada com re-
cursos – financeiros ou humanos – públicos nos mais diver-
sos meios de comunicação: rádio, TV, jornais, revistas, in-
formativos, panfletos, placas, faixas, cartazes, sites, blogs, 
redes sociais, dentre outros. 

Portanto, com base na legislação acima referida, também 
descrita na inicial, verifica-se que o site, o perfil, a página e 
a conta mantidos pela administração na Internet, em redes 
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sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas, como 
meio de divulgação dos atos, programas, serviços e campa-
nhas dos órgãos públicos, são veículos de publicidade insti-
tucional, que também devem observar os limites do art. 37, 
§ 1º, da CF, e do art. 73, Incisos VI, “b” e VII, c/c o art. 1º, § 
3º, VII e VIII, da EC n. 107/202. 

Tais vedações aplicam-se aos poderes Executivo e Legislativo 
municipais e a todos os órgãos da administração, inclusive às en-
tidades da administração indireta. 

Por fim, informamos que também foi ressaltado na recomendação 
que a publicidade institucional desvirtuada, que contemple 
a promoção pessoal, caracteriza também improbidade ad-
ministrativa (art. 73, § 7º, da Lei n. 9.504/97), por ofensa, 
principalmente, ao princípio da impessoalidade, prevendo a 
lei a cassação do registro ou diploma do candidato benefici-
ado pela publicidade institucional desvirtuada (art. 73, § 5º, 
e art. 74, ambos da Lei n. 9.504/97), além de inelegibilidade 
dos agentes das condutas vedadas ou abusivas (art. 1º, I, “d” 
e “j”, da LC n. 64/90), o que impõe transtornos ao processo 
eleitoral e frustrações ao eleitorado, pois da cassação advém 
a necessidade de novas eleições. 

Por conta de tudo isso, foi recomendado ao representado Sidiclei 
Giles que não permitisse a qualquer tempo (art. 74, da Lei 
das Eleições, c/c art. 37, § 1º, da CF) a veiculação de publici-
dade institucional que, pelo conteúdo da informação ou pela 
inserção de nomes, símbolos ou imagens, possa promover 
pessoas ao eleitorado, e que: 

1) Que, a partir de 15 de agosto de 2020 (art. 73, VI, “b”, da 
Lei das Eleições, c/c a EC n. 105/2020), não autorizasse e 
nem permitisse a veiculação de qualquer publicidade insti-
tucional, qualquer que seja o seu conteúdo, salvo 

(i) as que sejam relacionadas ao enfrentamento à pandemia 
da COVID-19 e 

(ii) nos demais casos de grave e urgente necessidade, neste 
caso devendo ser pleiteada previamente a autorização da 
Justiça Eleitoral; 

2) Que, até 14 de agosto de 2020, cuide da retirada da publi-
cidade institucional veiculada por meio de placas, faixas, 
cartazes, outdoors, sites na Internet, perfis de redes sociais, 
páginas ou contas em redes sociais e aplicações de mensa-
gens instantâneas, dentre outros, admitida a permanência 
apenas de:  

(i) “placas de obras públicas, desde que não contenham ex-
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pressões que possam identificar autoridades, servidores ou 
administrações cujos dirigentes estejam em campanha elei-
toral” (Ac. TSE de 14.4.2009, no RESPE n. 26.448) e que se li-
mitem a identificar o bem ou serviço público, e 

(ii) de qualquer publicidade relacionada ao enfrentamento 
da COVID-19, desde que nos limites da informação, educação 
e orientação social, sem promoção pessoal; 

3) Que a partir do recebimento da presente recomendação 
não permita mais o incremento da publicidade institucio-
nal, cuidando para que a administração não gaste neste pe-
ríodo mais do que, em média, gastou com a publicidade nos 
2 (dois) primeiros quadrimestres dos anos de 2017, 2018 e 
2019, salvo o gasto previamente autorizado pela Justiça Elei-
toral. 

Não obstante, o representado Sidclei Giles descumpriu completa-
mente os termos da Notificação Recomendatória nº 11/2020, con-
tinuando a veicular publicidade institucional, principalmente 
através de seus perfis na rede social facebook, através da realiza-
ção de “lives”, a pretexto de fiscalizar obras de sua gestão, quan-
do na verdade todos sabem tratar-se de forma de se autopromo-
ver, desiquilibrando assim o pleito. 

O próprio Ministério Público Eleitoral, diante do descumprimento 
da Notificação Recomendatória nº 11/2020, ofereceu representa-
ção em face do Sr. Sidiclei Giles, com pedido para que fossem ime-
diatamente retiradas da rede social facebook as publicidades ins-
titucionais veiculadas a partir do dia 15 de agosto de 2020. 

Infelizmente Vossa Excelência entendeu que não havia irregula-
ridade, considerando que a publicidade feita em rede social não 
havia sido paga, o que ouso divergir. 

Ao cuidar desse assinto, entendeu o TSE: 

a) para configurar-se “a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 
n. 9.504/97, basta a veiculação de propaganda institucional nos 
três meses anteriores ao pleito, independentemente de a autori-
zação ter sido concedida ou não nesse período.” (TSE - RESPE 
25096 - 9.98.2005); 

b) a “regra decorrente da alínea b do inciso VI do artigo 73 da Lei 
n. 9.504/97 é a proibição de publicidade institucional nos três me-
ses que antecedem o pleito. A exceção corre a conta da propagan-
da de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e 
da urgente necessidade pública, esta assim reconhecida pela Jus-
tiça Eleitoral, devendo a cláusula ser interpretada de forma estri-
ta.” (TSE - AG 5641 - 28.4.2005). 

Ainda que se entenda que não houve a veiculação de publicidade 
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institucional, em razão de não ter sido paga, o representante 
comprovou a que a veiculação de publicidade referente a obras, 
programas e serviços da gestão do candidato a reeleição Sidiclei 
Giles importa em ato que consiste em abuso de poder político 

O bem jurídico cuja proteção está sendo pleiteada à Justiça Elei-
toral é a normalidade e a legitimidade das eleições, na forma 
mencionada no art. 14, § 9º, da Constituição Federal. Por conse-
guinte, foi possível constatar que os atos abusivos praticados pela 
representado Sidiclei Giles rompeu o bem jurídico tutelado, ou se-
ja, teve potencialidade de influência na lisura do pleito (ou, na 
dicção legal do art. 22, XVI, da LC nº 64/90, a prova de “gravidade 
das circunstâncias” do ato abusivo). 

O representante relacionou em sua inicial diversas “lives” reali-
zadas pelo representado, nas quais ele se apresenta como candi-
dato, a par de mencionar obras de sua gestão, reconhecendo que 
está em campanha e que pede votos. 

Fato de igual natureza foi descrito pelo Ministério Público Eleito-
ral em sua representação, conforme acima citada, senão vejamos: 

“Na presente data, 20 de agosto de 2020, o representado fez uma 
transmissão ao vivo através do facebook e deu o título de: “Fisca-
lizando ao (sic) obra da galeria de Pancas”. O vídeo foi postado no 
seu perfil “Dr. Sidiclei” e permanece na rede social facebook, pos-
suindo 2 minutos e 20 segundos de duração. 

O mesmo vídeo foi repostado pelo representado em seu segundo 
perfil, denominado “Sidiclei Giles de Andrade”, também em 20 de 
agosto de 2020. 

Verifica-se, pois, que o representado está utilizando página do fa-
cebook, para promoção pessoal, com o intuito de desequilibrar o 
pleito eleitoral que se aproxima, com vistas a exaltar suas quali-
dades de bom administrador, divulgando as realizações de suas 
obras, assinaturas de serviços, inaugurações, entre outros tipos 
de publicidade institucional vedada. 

A presente representação está devidamente acompanhada da 
impressão de fotografias de páginas da rede social facebook, onde 
se constata, facilmente, a propaganda do pré-candidato e atual 
Prefeito Municipal, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, prática ve-
dada pela legislação eleitoral. 

A seguir transcrevo o discurso feito pelo representado no vídeo 
postado no facebook na data de 20 de agosto de 2020: 

‘Olá pessoal, bom dia! Aqui é o Dr. Sidiclei. Nós estamos aqui na 
obra da galeria aqui em Pancas, já está sendo finalizada, acom-
panhando agora e fiscalizando o andamento dessa obra né, uma 
obra importante aqui para Pancas, muito boa aqui, muito bom o 
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trabalho, agora estão descendo mais alguns bloquinhos holande-
ses aqui para o calçamento aqui da rua. Tô aqui em frente à resi-
dência do amigo ‘Carlin’. Tava aqui com ele agora fazendo a visi-
ta, tomando um café. Ei Carlinho! 

- Estamos junto aí ok! (interlocutor). 

Nós estamos fiscalizando aqui a obra né. Todo cidadão tem que 
fiscalizar o andamento das obras, dos serviços públicos para que 
agente dê transparência e possa aí garantir a qualidade das 
obras, dos serviços públicos. É importante o cidadão participar. E 
essa obra aqui é uma obra muito importante. Do lado de cá vocês 
vê aqui que já tá tudo preparadin pra fazer o calçamento olha só. 
E aqui o que agente vê é o caminhão da empresa que está execu-
tando a obra e descarregando aqui mais blocos pra finalizar essa 
obra. Tô muito assim ansioso como todo cidadão pra que saia 
uma obra de qualidade. É importante que essa fiscalização, e nós 
vamos continuar como cidadão fiscalizando os serviços públicos e 
garantindo que as obras saiam de acordo com o projeto e padrão 
de qualidade que toda população merece. Passar bem rápido aqui 
né somente para dar um bom dia e mostrar pra vocês aqui o an-
damento dessa bela obra aqui em Pancas, obra da galeria de Pan-
cas, onde era assim um valão de esgoto, tá saindo aí um excelente 
trabalho, uma rua pavimentada. 

Forte abraço! Fiquem com deus!’. 

Na transcrição acima verifica-se a exaltação das qualidades do 
pré-candidato, além de referências a inauguração pública, reali-
zação de obras, no claro intuito de antecipar a propaganda eleito-
ral, que só se inicia a partir de 27 de setembro do ano em curso”. 

Por todo o exposto, verifica-se, sem maiores delongas, que está 
perfeitamente caracterizada a infração à legislação de regência 
pelo representado Sidiclei Giles, quer ao utilizar-se de mecanis-
mos de propaganda extemporânea, quer ao utilizar-se de publici-
dade institucional em rede social, em afronta a todos os dispositi-
vos acima referidos. 

Considerando que a procedência da AIJE importa em duplo sanci-
onamento: a inelegibilidade do representado pelo prazo de 8 anos 
subseqüentes à eleição em que se verificou o abuso, e cassação do 
registro ou diploma do candidato beneficiado, e considerando 
que, de acordo com o professor Rodrigo López Zílio, nem toda o 
procedência de uma AIJE leva necessariamente ao duplo sancio-
namento do representado: cassação de registro ou diploma e ine-
legibilidade. 

Com efeito, são diversos os elementos de caracterização da cassa-
ção do registro ou do diploma e da decretação da inelegibilidade. 
Somente se cogita da sanção de inelegibilidade quando houver 
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prova da responsabilidade subjetiva do sujeito passivo, através 
de uma conduta comissiva ou omissiva, ao passo que basta a me-
ra condição de beneficiário do ato de abuso para a sanção do re-
gistro ou do diploma. 

De todo exposto, verifica-se que a lei exige, necessariamente, a 
prática de uma conduta ilícita - seja por ação ou omissão - por 
parte dos representados, sendo que a sanção de inelegibilidade 
atingirá, de igual forma, o autor do ilícito e todos os demais partí-
cipes que contribuíram para a prática do ilícito. Portanto, é im-
prescindível a prova do vínculo subjetivo do representado na prá-
tica da infração eleitoral para a declaração da inelegibilidade. 

Os atos em questão foram praticados pelo representado Sidiclei 
Giles, o que beneficia o candidato a vice em sua chapa, o repre-
sentado Agmair Araújo Nascimento. 

A sanção de cassação do registro ou do diploma, por sua vez, de-
corre pura e simplesmente da quebra da normalidade e legitimi-
dade da eleição, logo é desnecessário cogitar a responsabilidade 
subjetiva para aplicar a sanção, revelando-se suficiente a prova 
da condição de beneficiário do abuso. 

Não existem dúvidas de que os representados foram beneficiados 
com a prática de atos vedados pela legislação eleitoral. 

Assim sendo, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela 
PROCEDÊNCIA dos pedidos, a fim de que seja aplicada a sanção 
de inelegibilidade aos representados pelo prazo de 8 anos subse-
qüentes à eleição em que se verificou o abuso, além da cassação 
do registro ou diploma dos candidatos beneficiados.” 

(Sic.) 

 

É o RELATÓRIO. Passo a fundamentar. 

 

O Representante imputou ao Representado SIDICLEI 
GILES DE ANDRADE, em concurso com os outros Representados, 

a prática dos ilícitos eleitorais previstos no art. 73, I e IV, da Lei n.º 

9.504/1997, enquanto que o Ministério Público Eleitoral entendeu 
que os fatos imputados àquele amoldam-se artigos 73, VI, “b”, e 74 

da mesma norma legal. Tem-se, ainda, que o art. 73, § 7º, da Lei n.º 

9.504/1997, dispõe que todas as condutas enumeradas em seu caput 
são atos de improbidade administrativa. As aludidas disposições têm 

as seguintes redações:     
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“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, 
as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportu-
nidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de conven-
ção partidária; 

(...) 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, 
partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Po-
der Público; 

(...) 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

(...) 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que te-
nham concorrência no mercado, autorizar publicidade instituci-
onal dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas en-
tidades da administração indireta, salvo em caso de grave e ur-
gente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleito-
ral; 

(...) 
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos 
de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, 
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições 
daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inci-
so III. 

(...) 

Art. 74.  Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto 
no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a in-
fringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, 
ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do 
registro ou do diploma.” 

 

Por seu turno, o art. 37, § 1º, da Constituição Federal, 
dispõe como segue: 

 
“§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campa-
nhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informati-
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vo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, sím-
bolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autori-
dades ou servidores públicos.” 

 

Reputo que publicidade institucional é coisa diversa da 
propaganda eleitoral sem custo algum para o Poder Público, do que 

é exemplo aquela veiculada em rede social (Facebook), como ocorre 

in casu. 
 

Candidatos à reeleição para cargo do Poder Executivo 

não poderiam falar do que fizeram ou do que pretendem fazer, 

como administradores da coisa pública? 
 

A resposta para tanto está em se considerar lícita toda a 

propaganda sem a colocação, em placas ou algum espaço físico, do 
nome, símbolo ou imagem de administrador público candidato 

à reeleição. O que extrapolar isso é ilícito eleitoral. 

 
Como não houve extrapolação nesse sentido, os fatos 

descritos na inicial não têm as consequências legais pretendidas pelo 

Representante. 

 
Em virtude do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

a representação, na forma do art. 487, I, do CPC. 

 
Sem custas. 

 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 

Não havendo mais pendências, arquive-se. 

  

Pancas/ES, 19 de outubro de 2020. 
 

 

 
 

 

ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES 
JUIZ ELEITORAL 
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