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EXMO. SR. DR. JUIZ ELEITORAL DA 57ª ZONA ELEITORAL DE ARCOVERDE PERNAMBUCO.

A COLIGAÇÃO MUDA ARCOVERDE, formada pelos partidos PTB, PODE,
REPUBLICANOS, PL, PSDB, DEM, PSD e PT, neste ato representada, por seu
representante legal o Sr. JULIO FREIRE CAVALCANTI, brasileiro, casado, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 599.611.634-00, residente e domiciliado na Rua Carlos Rios, nº. 89,
Bairro Centro, na cidade de Arcoverde – Pernambuco, vem, respeitosamente, perante Vossa
Excelência, por seus advogados ao final assinados (Doc. 01), tendo por fundamento o art. 22
e seguintes da Lei Complementa nº 64, de 18 de maio de 1990, bem como do art. 73, Inciso
IV, alínea “b”, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, além do § 1º, do art. 37, da
Constituição Federal, e demais disposições legais atinentes à matéria, apresentar:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL POR ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO
Que promove em face de:
 JOSE WELLINGTON CORDEIRO MACIEL brasileiro, casado, portador da cédula
de identidade nº. 1.561.980 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob nº. 153.586.824-49,
residente e domiciliado na Rua Mário Melo, nº 49, Bairro Centro, na cidade de
Arcoverde – Pernambuco, CEP: 56.503-270, conhecido como WELLINGTON DA
LW, candidato a Prefeito pela COLIGAÇÃO UNIÃO POR ARCOVERDE;
 ISRAEL LIMA BRAGA RUBIS brasileiro, portador da cédula de identidade nº.
2.827.474 SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob nº. 051.317.084-78, residente e
domiciliado na Rua Agamenon 3, nº. 952, Loteamento Santa Inêz, Bairro Boa
Esperança, na cidade de Arcoverde – Pernambuco, CEP: 56.508-210, candidato a VicePrefeito pela COLIGAÇÃO UNIÃO POR ARCOVERDE;


MARIA MADALENA SANTOS DE BRITTO, brasileira, casada, Prefeita do
Município de Arcoverde, com endereço funcional na Avenida Capitão Arlindo Pacheco
de Albuquerque, n.º 88, Centro, na cidade de Arcoverde – Pernambuco, pelos motivos
factuais e jurídicos a seguir expostos:
1
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DO CABIMENTO, LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE DA INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.

O cabimento desta ação investigatória vem expressamente previsto nos artigos 22, caput, da
Lei Complementar n.º 64/90, que dispõe:

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 de 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 – g. n.
O dispositivo legal indica as pessoas físicas e jurídicas que têm legitimidade para requerer a
instauração de investigação judicial eleitoral, dentre as quais se encontra a Coligação, sendo certo que o
órgão competente para o julgamento da presente ação, em se tratando de eleições municipais, vem
estampado no art. 24 da citada lei complementar, in verbis:
“Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e
processar a representação prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções
atribuídas ao Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos incisos I a XV do art. 22
desta lei complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral em
função da Zona Eleitoral as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional
Eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas nesta lei complementar.”
Quanto à tempestividade, consoante reiterados julgados do C. Tribunal Superior Eleitoral, a
investigação judicial eleitoral pode ser proposta até a data da diplomação dos candidatos eleitos,
conforme ementa de julgado abaixo transcrita:

“DIREITOS ELEITORAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO
DE CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO. ART. 3º, LC n.º 64/90. INELEGIBILIDADE.
ABUSO DE PODER. VIA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAR-SE AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ATÉ A DATA DA DIPLOMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DA
CORTE. PROVIDOS OS RECURSOS.
- Não é próprio apurar-se a ocorrência de abuso em impugnação de registro de
candidatura, uma vez que a Lei Complementar n.º 64/90 prevê, em seu art. 22, a ação
de investigação judicial para esse fim, a qual, não estando sujeita a prazo decadencial,
pode ser ajuizada até a data da diplomação do candidato – g.n. (Recurso Ordinário n.º
593 - Acórdão 593, Rio Branco – AC, Relator Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado
2
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em sessão, data 03/09/2002, Revista de Jurisprudência do TSE, volume 13, tomo 4,
página 91).
Assim, restam demonstrados os primeiros requisitos de cabimento da ação em comento.
DA COMPETÊNCIA
Sobre a medida da jurisdição a ser fixada no presente caso, convém destacar a competência
deste juízo eleitoral singular de 1ª instância para processar e julgar a questão trazida a exame, eis que se
trata de interesse eleitoral local relacionado à estabilidade do processo eleitoral local.
“CÓDIGO ELEITORAL
Art. 35. Compete aos juízes:
[...]
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a
competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;
[...]
V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito,
reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir;
[...]
XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições;
[...]”
***
“LEI COMPLEMENTAR N,º 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:
[...]
Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e processar
a representação prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao
Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta lei
complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral em função da Zona
Eleitoral as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as
normas do procedimento previstas nesta lei complementar.”
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Assim, cabe a esse juízo a análise e a determinação do processamento da ação.
LEGITIMIDADE PASSIVA
Em regra, deve figurar no polo passivo da Ação de Investigação Judicial tanto o agente
público responsável pela prática do ato irregular assim como o candidato beneficiado pelo ato. Expondo
o tema, Adriano Soares da Costa, com fundamento, outrossim, na jurisprudência, leciona, in verbis:
“Questão de interesse surge quanto a legitimidade passiva ad causam, ou seja sobre quem
pode ser acionado através da AIJE.
Durante muito tempo se compreendeu que os efeitos da AIJE apenas alcançariam aquelas
pessoas efetivamente culpadas pela prática do ato vergastado, não podendo alcançar os que
tivessem concorrido para o abuso de poder econômico, ou uso ilegal de transporte, nada
obstante fossem beneficiados por esses fatos ilícitos. Mas desde o advento do Ac. 12.030
(rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 16.09.1991), houve uma nova linha jurisprudencial
adotada pelo TSE, segundo a qual:
“A perda de mandato que pode decorrer da ação de impugnação, não é uma pena cuja
imposição devesse resultar da apuração de crime eleitoral de responsabilidade do
mandatário, mas, sim, conseqüência do comprometimento da legitimidade da eleição, por
vício de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Por isso, nem o art. 14, § 10 (da
Constituição), nem o princípio do due process of law, ainda que se lhe empreste o conceito
substantivo que ganhou na América do Norte, subordinam a perda do mandato à
responsabilidade pessoal do candidato eleito nas práticas viciosas que, comprometendo o
pleito (...)”
(...)
Por essa razão, fica evidenciado que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser
proposta contra:
- os candidatos beneficiados pelo abuso do poder econômico e político...
- qualquer pessoa, candidato ou não-candidato, que beneficie ilicitamente algum
candidato.”(g.n.) (In Instituições de Direito Eleitoral, Editora Del Rey, 3.ª edição, Belo
Horizonte, 2.000, págs. 312 e 313.)
A representada MADALENA BRITTO, na condição de prefeita municipal à época dos fatos, foi
a responsável por grande parte da prática das condutas irregulares.
Os representados WELLINGTON MACIEL, candidato a prefeito, e ISRAEL RUBIS,
candidato a vice-prefeito, são os beneficiários das condutas irregulares praticadas.
Cite-se que o primeiro esteve presente em vários dos eventos que serão declinados na presente
ação.
Todos os representados possuíam e efetivamente possuem conhecimento das práticas irregulares
que foram e são aptas a desequilibrar o processo eleitoral.
Desta forma, os representados são inquestionavelmente partes legítimas para figurar no
polo passivo da presente ação, conforme se verá alhures.
4
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SUMÁRIO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE
PODER ECONÔMICO - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO – BENEFÍCIO
DIRETO AOS SEUS CANDIDATOS APOIADOS - DESPESA COM PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL ACIMA DA MÉDIA DE GASTOS – MANIFESTA AFRONTA AO
ARTIGO 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. CASSAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA E/OU DO
DIPLOMA. INELEGIBILIDADE DOS ENVOLVIDOS PELO PRAZO OCTOGONAL.
De saída, assevera a Coligação Autora que os documentos que fazem referência a
realização de pagamentos, foram colhidos diretamente do sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco.
Com efeito, entre os anos de 2013 a 2020, o Município de Arcoverde despendeu o
valor exorbitante de R$ 3.666.403,16 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil,
quatrocentos e três reais e dezesseis centavos), para fins de realização de serviços de
publicidade e propaganda.
A verba pública foi paga em favor da empresa MAKPLAN – Marketing
Planejamento Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.130.007/0001-96.
De acordo com os dados do “Tome Conta”, os pagamentos realizados a aludida
empresa tiveram a seguinte evolução (Doc. 02):
EXERCÍCIO:

VALOR PAGO:

2013

R$

2014

R$ 585.954,07

2015

R$ 763.900,50

2016

R$ 352.540,90

2017

R$ 553.344,67

2018

R$ 476.911,20

2019

R$ 384.541,48

2020

R$ 542.407,77

6.802,57

Confira-se:
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Com efeito, dispõe o artigo 73, VII, da Lei nº 9.504/97:

“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:
(...)
VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior,
despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que
excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do
último ano imediatamente anterior à eleição;”
Realizando o somatório de gastos dos exercício de 2017, 2018 e 2019, chega-se ao
montante de R$ 1.414.797,35 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e
noventa e sete reais e trinta e cinco centavos).
Procedendo-se com a divisão do respectivo montante por três, encontra-se o valor
de R$ 471.599,11 (quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e
onze centavos).
Assim, tendo sido efetivamente pago até agosto de 2020, a quantia de R$
542.407,77 (quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sete reais e setenta e sete
centavos), houve um incremento de R$ 70.808,66 (setenta mil, oitocentos e oito reais e
sessenta e seis centavos), ou seja, aproximadamente 15% (quinze por cento) acima da
9
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média, em pleno ano eleitoral.
Como é cediço, em 03 de Julho de 2020, a Representada Madalena Britto,
realizou o anúncio do nome de Wellington da LW como o seu sucessor, conforme se observa
das reportagens que seguem anexas (Doc. 03).
Conforme se observa do teor do Empenho n.º 000677, (Doc. 04), apenas entre os
dias 07 de julho a 28 de agosto de 2020, ou seja, após o anúncio, foi realizado o pagamento da
quantia de R$ 126.119,77 (cento e vinte e seis mil, cento e dezenove reais e setenta e sete
centavos).
Confira-se:
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Ou seja, não há como dissociar o liame entre os Investigados.
Outra comprovação que houve o incremento na propaganda institucional, é que a
Investigada Madalena Britto, foi alvo de representação eleitoral em razão da realização de
propaganda institucional após o dia 15 de agosto de 2020, no processo n.º 060010048.2020.6.17.0057 (Doc. 05), tendo sido determinado por esse juízo a retirada das postagens
em sentença já coberta pelo manto do trânsito em julgado.
A utilização da máquina pública de forma indevida é clarividente no caso em tela.
Conforme se verificou do texto do artigo 73, VII da Lei 9.504/97, o bem jurídico
tutelado é a igualdade de oportunidades entre os candidatos na disputa eleitoral, a isonomia no
14
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certame, além da moralidade administrativa.
Em outros termos e fazendo-se uma interpretação teleológica, o que pretende a
norma em comento é evitar que agentes públicos candidatos ao pleito eleitoral se aproveitem
de sua condição de operadores da máquina administrativa e se valham desta para aumentar
sua exposição ao eleitorado, justamente no ano do pleito, prejudicando a igualdade de
condições que deve prevalecer na concorrência aos mandatos públicos.
Na busca de manter a igualdade de condições entre os candidatos é que a norma
em comento veda aos agentes públicos, no primeiro semestre do ano eleitoral, realizar
despesas com publicidade dos órgãos estatais superiores às do ano imediatamente anterior ou
à média dos gastos dos três últimos anos.
Sobre a forma de apuração da média, esclarece o eminente José Jairo Gomes:
“Há dois fatores a serem simultaneamente considerados: a) a média dos gastos nos três
últimos anos que antecedem o ano do pleito, ou b) os gastos do último ano imediatamente
anterior ao da eleição. A disjuntiva “ou” indica que não se pode ultrapassar nem o montante
do primeiro valor médio, nem os gastos do ano anterior ao do pleito, devendo sempre ser
observado entre um e outro o valor que for menor.” (GOMES, ob. cit., p. 548).
Portanto, para a aferição da ocorrência ou não do ilícito eleitoral, deve-se considerar
sempre o menor valor encontrado entre os gastos do ano anterior ao pleito e a média dos anos
anteriores do mandato.
Em casos como o presente, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, vem
aplicando o devido sancionamento em razão do estrapolamento das despesas com publicidade
no ano eleitoral, a propósito:
“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER
POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VII, DA LEI 9.504/97. GASTO
EXCESSIVO COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
1. Ausente ofensa ao art. 28, § 4º, do Código Eleitoral quando evidenciada a
impossibilidade absoluta de convocação de membro da classe dos juristas, ante
a inércia do presidente da República.
2. É vedada a inovação de tese recursal em sede de embargos de declaração,
ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedente: AgR-RCED 801538, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13.5.2016.
3. A pretensão de ver apreciada matéria em sede de embargos de declaração
opostos em segundo grau de jurisdição quando ela não foi ventilada em
nenhum momento processual anterior, nem mesmo em sede de defesa ou no
recurso eleitoral, revela quebra do dever processual de cooperação e da boa-fé
15
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(arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil).
4. Não obstante a possibilidade de verificação da litispendência nas ações
eleitorais de cassação (REspe 3-48, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado
em 12.11.2015), deve-se evitar o encerramento anômalo da ação subsequente
quando não estiver evidenciada a perfeita identidade entre a relação jurídicabase discutida em ambas as ações.
5. Conforme recente orientação desta Corte, verificada a conexão ou a
continência, ou mesmo quando houver dúvidas acerca da litispendência, o
julgamento conjunto das ações é suficiente para resguardar os bens jurídicos
tutelados por esses institutos - a segurança jurídica e a coerência da função
jurisdicional -, técnica processual que foi adotada tanto na origem quanto no
âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.
6. O Tribunal de origem assentou a premissa fática, indiscutível em sede
extraordinária, de que a chefe do Poder Executivo era a responsável pela
definição dos limites globais de despesa com publicidade institucional, de modo
que não cabe considerar os secretários municipais como autores da conduta
vedada.
7. Na hipótese da conduta vedada de que trata o art. 73, VII, da Lei 9.504/97, a
condição de responsável do chefe do Poder Executivo é automática, inerente ao
próprio exercício do cargo, porquanto a ele cabe a definição, no plano
estratégico, do volume de gastos com publicidade institucional no primeiro
semestre do ano da eleição.
8. A aplicabilidade imediata, ao primeiro semestre de 2016, do disposto no art.
73, VII, da Lei 9.504/97, com a redação conferida pela Lei 13.165, de 29 de
setembro de 2015, não ofende o preceito constitucional da irretroatividade das
leis (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República), porquanto os parâmetros
para a aferição do limite de gastos a ser observado já eram conhecidos desde o
ano anterior às eleições.
9. No caso, todos os atos que importaram para a caracterização da conduta
vedada ocorreram no primeiro semestre do ano de 2016, momento muito
posterior à entrada em vigor do novel quadro legislativo, de modo que não há
falar em mácula ao ato jurídico perfeito ou mesmo em direito adquirido a
regime jurídico pretérito.
10. A alegação recursal de que o comportamento da administração pública
municipal, no tocante à não aplicação de recursos em publicidade institucional
no primeiro semestre de 2013, teria sido influenciado pelo regime jurídico mais
flexível então vigente está em frontal contradição com a tese suscitada na
defesa, repisada em sede de recurso eleitoral e rejeitada pela Corte de origem,
de que o parecer técnico exarado pelo Parquet teria desconsiderado despesas
com publicidade institucional no aludido período, as quais alcançariam o
montante de R$ 103.867,84. Não obstante o aparente descumprimento dos
deveres processuais estampados nos arts. 5º e 77, I, do Código de Processo
Civil, deve ser presumida a boa-fé, notadamente quando em julgamento de
16
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recurso de natureza extraordinária, quando inviável a pesquisa probatória.
11. O Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, assentou a
caracterização da conduta vedada de que trata o art. 73, VII, da Lei 9.504/97,
visto que a recorrente, então candidata à reeleição, efetuou gastos com
publicidade institucional no primeiro semestre de 2016, em montante maior do
que a média dos primeiros semestres dos anos anteriores à eleição,
configurando excesso da ordem de R$ 119.573,79.
12. Gravidade da conduta e proporcionalidade da sanção de cassação dos
diplomas extraídas das seguintes circunstâncias: a) valor em si, que
correspondeu a 10,89% de excesso em relação ao parâmetro legal, 11,18% do
limite de gastos de campanha para prefeito no Município de Santa Luzia/MG,
um terço do valor efetivamente arrecadado pela campanha da recorrente e
mais de 100% da receita captada pela campanha do segundo colocado; b)
desvirtuamento de publicidades ditas de utilidade pública, como fim de
promoção pessoal da recorrente; c) efetiva mácula ao processo eleitoral e à
igualdade de chances; e d) pequena diferença de votos entre o primeiro e
segundo colocados.
13. A análise da proporcionalidade em matéria de conduta vedada não se
prende necessariamente a critérios aritméticos ou a limite percentual mínimo a partir do qual todos os ilícitos seriam admissíveis -, devendo o magistrado
observar, em cada caso concreto e na dimensão de cada campanha, a gravidade
da ofensa ao bem jurídico tutelado, a saber, a igualdade de chances.
Recurso especial a que se nega provimento.” (Recurso Especial Eleitoral nº
70948, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 16/10/2018).

“ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. GASTOS
EXCESSIVOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PRIMEIRO
SEMESTRE DO ANO DA ELEIÇÃO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO/AUTORIDADE.
DESVIRTUAMENTO
DA
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
NO
PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DA ELEIÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa da coligação em razão
do indeferimento do registro de seu candidato, uma vez que as coligações,
embora tenham existência efêmera, possuem personalidade própria, cuja
regularidade independe da do candidato.
2. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda conduta
vedada e nem todo abuso do poder político acarretam a automática cassação de
registro ou de diploma, competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de
proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta.
17
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3. O Tribunal Regional Eleitoral concluiu pela cassação do diploma,
declaração de inelegibilidade e aplicação de multa com fundamento em conduta
vedada (extrapolação dos gastos com publicidade institucional) e abuso do
poder político
(desvirtuamento da publicidade institucional).
4. Conduta vedada e gastos com publicidade institucional: os gastos com
publicidade institucional não podem ultrapassar a média dos três anos
anteriores ou a do ano imediatamente anterior à eleição - art. 73, inciso VII, da
Lei nº
9.504/1997. A compreensão sistemática das condutas vedadas, que busca
justamente tutelar a igualdade de chances na perspectiva da disputa entre
candidatos, leva à conclusão de que, no primeiro semestre do ano da eleição, é
autorizada a veiculação de
publicidade institucional, respeitados os limites de gastos dos últimos três anos
ou do último ano, enquanto, nos três meses antes da eleição, é proibida a
publicidade institucional, salvo exceções (art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº
9.504/1997).
Consequentemente, os gastos com publicidade institucional, no ano de eleição,
serão concentrados no primeiro semestre, pois no segundo semestre, além das
limitações, algumas publicidades dependem de autorização da Justiça Eleitoral.
O critério a ser
utilizado não pode ser apenas as médias anuais, semestrais ou mensais, nem
mesmo a legislação assim fixou, mas o critério de proporcionalidade. O acórdão
regional demonstra que os gastos no primeiro semestre de 2012 (R$1.340.891,95
- um milhão,
trezentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e cinco
centavos) representaram aproximadamente: 68% dos gastos realizados em
2011 (R$1.958.977,91 - um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil,
novecentos e setenta e sete reais e
noventa e um centavos), 24% a mais do que os realizados em 2010
(R$1.079.546,97 - um milhão, setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis
reais e noventa e sete centavos) e 94% dos gastos do ano de 2009
(R$1.415.633,93 - um milhão, quatrocentos e
quinze mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), o que
dispensa
maiores
cálculos
matemáticos
acerca
da
evidente
desproporcionalidade das despesas com publicidade institucional no primeiro
semestre de 2012, a revelar quebra da
igualdade de chances. Some-se a isso o fundamento ressaltado pelo acórdão
regional de que "os números demonstram que os gastos em excesso foram
bastante expressivos, superiores a 80% (oitenta por cento) do valor autorizado
por lei, o que torna a conduta
ainda mais grave" (fl. 356).
5. Abuso de poder político no desvirtuamento da publicidade institucional: o
18
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princípio da publicidade, que exige o direito e o acesso à informação correta
dos atos estatais, entrelaça-se com o princípio da impessoalidade, corolário
do princípio republicano. A propaganda institucional constitui legítima
manifestação do princípio da publicidade dos atos da administração pública
federal, desde que observadas a necessária vinculação a temas de interesse
público - como decorrência
lógica do princípio da impessoalidade - e as balizas definidas no art. 37, § 1º, da
Constituição Federal de 1988, segundo o qual, "a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos". Enquanto a propaganda partidária é um canal de aproximação
entre partidos e eleitores,
disponível a todas as agremiações registradas no Tribunal Superior Eleitoral, a
publicidade institucional de municípios é uma ferramenta acessível ao Poder
Executivo local e sua utilização com contornos eleitorais deve ser analisada com
rigor pela
Justiça Eleitoral, sob pena de violação da ideia de igualdade de chances entre os
contendores - candidatos -, entendida assim como a necessária concorrência
livre e equilibrada entre os partícipes da vida política, sem a qual fica
comprometida a própria
essência do processo democrático. Acórdão regional que demonstra
concretamente grave desvirtuamento da publicidade institucional. É inviável o
reenquadramento jurídico dos fatos.
6. Desprovimento do recurso.” (Recurso Especial Eleitoral nº 33645, Acórdão,
Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do
TSE, Volume 26, Tomo 1, Data 24/03/2015, Página 418).
Essa orientação foi reafirmada pela atual composição do Tribunal Superior
Eleitoral conforme se confere do seguinte acórdão da lavra do Eminente Ministro EDSON
FACHIN:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA N° 30/TSE.
NECESSIDADE DE COTEJO ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA DO
ACÓRDÃO PARADIGMA E A DECISÃO QUE SE BUSCA REFORMAR.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. MANUTENÇÃO DOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
19
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1. A Corte mineira concluiu que restou configurada a conduta vedada prevista
no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, existindo provas robustas da prática de
abuso do poder político. Para rever esse entendimento, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula nº 24/TSE.
2. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, no sentido de que, para configuração do abuso de poder necessário a
caracterização da gravidade da conduta. Precedentes.
3. O requisito da divergência jurisprudencial somente se aperfeiçoa quando
demonstrada a existência de similitude fática e realizado o cotejo analítico entre
os julgados contrapostos, por força da Súmula nº 28 do TSE, condição que não
foi preenchida no caso em concreto.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 65408,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 07/11/2019).
O Plenário da Corte Máxima Eleitoral referendou a decisão do Ministro EDSON
FACHIN, que possui o seguinte teor:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA Nº
28/TSE. ACÓRDÃO REGIONAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.
Trata-se de agravo interposto por João Vicente Ferreira Neto em face de
decisão que inadmitiu o recurso especial manejado contra o acórdão proferido
pelo Tribunal Regional de Minas Gerais (TRE/MG) que, por maioria, deu
parcial provimento ao recurso eleitoral, nos termos da seguinte ementa (fls.
277-281):
"RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2016. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. INELEGIBILIDADE. MULTA. 1 PRELIMINARES:
1.1 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO.
SUSCITADA
PELOS
RECORRENTES.
REJEITADA.
O candidato a Vice-Prefeito é legitimado para figurar no polo passivo da ação,
uma vez que, em tese, pode suportar as sanções decorrentes de uma eventual
procedência da ação, nos termos dos §§4º, 5º e 8º do art. 73 da Lei nº
9.504/1997, bem como o inciso XIV do art. 22 da LC nº 64/90. Ademais, e
pacífico na jurisprudência desta Especializada que há litisconsórcio passivo
necessário entre os candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito, em ações como a que
20
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ora de aprecia. Precedente do c. TSE.
Assim, sempre que o autor ajuizar ação de investigação judicial eleitoral em
face de um candidato ao cargo de Prefeito, é obrigatório o Vice-Prefeito figurar
na lide, para defender a chapa majoritária, nos termos do art. 30 da Lei nº
9.504/1997. Todavia, ao apreciar os fatos, o Juiz poderá não cassar o
registro/diploma e aplicar apenas inelegibilidade ou multa, dependendo do
ilícito eleitoral em tese praticado. Pode o Juiz apreciar a conduta dos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, isoladamente, para verificar a
responsabilidade
de
cada
um.
Portanto, o Vice-Prefeito deve ser mantido na lide, razão pela qual rejeito a
preliminar.
1.2 - TRÂNSITO EM JULGADO EM RELAÇÃO AO RECORRIDO PAULO
GIOVANI SILVEIRA DE MELO. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
REJEITADA.
Omissão do nome de um dos recorridos na peça recursal.
A questão é a seguinte: a Coligação PV/PSDB/DEM/PSC/PMN/SD e Paulo
Giovani Silveira de Melo ajuizaram a presente AIJE em face de João Vicente
Ferreira Neto e Élson Mauro Escribone. O MM. Juiz Eleitoral condenou os
requeridos à inelegibilidade e ao pagamento de multa. Portanto, houve
sucumbência dos requeridos, que interpuseram recurso contra a sentença.
Não vejo como reconhecer o trânsito em julgado em face de Paulo Giovani
Silveira de Melo, que foi o autor da ação e não sucumbiu. O fato de os
recorrentes
terem
interposto
recurso
contra
a
Coligação
PV/PSDB/DEM/PSC/PMN/SD e não mencionado o nome do outro investigante
não implica dizer que a sentença transitou em julgado para o outro autor,
Paulo Gioavani Silveira de Melo, pois o recurso e sempre interposto contra a
sentença,
e
não
contra
os
investigantes.
No caso, os recorrentes recorreram contra a totalidade da sentença e, por isso,
o pedido da ora recorrida é desprovido de legalidade. Com essas razões, rejeito
a
preliminar.
2- MÉRITO.
2.1 - CONDUTA VEDADA PELO ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/1997.
a) Nos primeiros semestres dos anos de 2013, 2014 e 2015, a Prefeitura
Municipal de Serra do Salitre/MG realizou gasto com publicidade institucional,
cuja média apurada foi de R$11.823,00. Em relação ao 1º semestre do ano de
2016, verificou-se um gasto efetivo no montante de R$15.700,00. Excesso de
R$3.877,00 (32,79%). Ofensa ao art. 73, VII, da Lei nº 9.504/1997. Ausência de
prova de gasto com publicação de atos oficiais, para o fim de redução da base
de cálculo. Natureza objetiva das condutas vedadas pelo art. 73 da Lei nº
9.504/1997. Redução da multa aplicada ao recorrente candidato a reeleição
para o cargo de Prefeito, para R$10.000,00, em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do
caso
concreto.
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b) Multa do Vice-Prefeito afastada. Ausência da responsabilidade ou do
benefício do candidato à reeleição para o cargo de Vice-Prefeito na realização
da propaganda institucional acima do limite legal, pois, no que se refere ao
candidato a Vice-Prefeito, não se vislumbra, nos autos, elementos que apontem
para a sua responsabilidade pela prática da propaganda institucional. A sanção
que este, em tese, poderia suportar decorre, exclusivamente, da sua condição de
beneficiário, nos termos do § 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997. Tal benefício,
contudo, não se verifica nos autos, tendo em vista que a conduta vedada em
questão, pela sua própria natureza, diz respeito a ato próprio do gestor
municipal, no exercício da sua função, sem qualquer efeito sobre a futura
chapa que concorreu ao pleito.
Assim, é indevida a multa que lhe foi aplicada pela sentença combatida, ainda
que a título de beneficiário. Como dito, embora tenha mantido o Vice-Prefeito
na lide, e, não sendo caso de cassação de registro/diploma, porque nesse caso,
ambos - Prefeito e Vice - são cassados, entendo que se deve indicar a
responsabilidade de cada um para aplicar a multa, que é pessoal, tal qual a
inelegibilidade.
2.2 - ABUSO DE PODER POLÍTICO.
Utilização de recursos públicos, no montante de R$15.700,00, em afronta ao
limite estabelecido pelo art. 73, VII, da Lei nº 9.504/1997, com a finalidade de
promoção pessoal do recorrente, então Prefeito Municipal, por meio de massiva
publicidade institucional. A elaboração e a distribuição dos 35 mil
informativos, divididos em 7 edições, dos quais ressaltam conteúdos de
publicidade de obras a serviços públicos essenciais, na gestão 2013/2016,
representam abuso de poder político, já que houve utilização da máquina
pública em benefício próprio, ou seja, com o desvirtuamento das finalidades
legítimas da publicidade institucional. Precedente do c. TSE.
São graves as circunstâncias que caracterizam como ato abusivo: realização de
despesa com publicidade institucional acima do limite legal; circulação massiva
de informativo oficial; conteúdo promocional. Desnecessária a demonstração
da potencialidade de o ato afetar o resultado do processo eleitoral, nos termos
do inciso XVI do art. 22 da LC no 64/90.
Não há provas de que Elson Mauro Escribone tenha concorrido para a prática
do abuso de poder ou que com ele tenha anuído. Afastada a inelegibilidade
para as eleições que ocorrerem no prazo de 8 anos, dado o seu caráter
personalíssimo. Precedente do c. TSE. 3 - DISPOSITIVO:
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL, PARA:
A) REDUZIR AO PATAMAR DE R$ 10.000,00 A MULTA APLICADA A
JOÃO VICENTE FERREIRA NETO, POR OFENSA AO ART. 73, VII, DA
LEI N 9.504/1997, MANTENDO-SE A SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE
DECORRENTE
DO
ART.
22,
XIV,
DA
LC
N
64/90;
B) EXCLUIR A MULTA E A INELEGIBILIDADE APLICADAS A ELSON
MAURO ESCRIBONE."
22
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Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios (fls. 309-315), os
quais foram rejeitados (fls. 318-324).
Sobreveio a interposição de recurso especial (fls. 326-343), no qual o recorrente
apontou ofensa aos arts. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 e 22, XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.
Alegou que, ¿no caso dos autos, além da ausência de prova robusta do ilícito,
também não se constatou qualquer conduta que pudesse alterar a normalidade
do pleito" (fl. 335), de forma que não poderia haver condenação por abuso de
poder político.
Sustentou que não houve prática de conduta vedada, devendo ser afastada a
multa aplicada, pois ¿as publicações se restringiram a divulgação de atos
oficiais que de acordo com a jurisprudência dominante não caracteriza
publicidade institucional" (fl. 338).
Aduziu, ainda, a ocorrência de dissídio jurisprudencial para permitir a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que ¿não
há, nos autos, elementos que denotem gravidade da conduta de modo a
possibilitar a aplicação da inelegibilidade e multa no valor em que foi
arbitrada"
(fl.
341).
Ao final, requereu o provimento do recurso para ¿afastar a sanção de
inelegibilidade por abuso de poder político, bem como afastar a imposição da
multa por suposta prática de conduta vedada" , e, subsidiariamente, pugnou
pela ¿redução da multa ao seu mínimo legal, em razão da ausência de
gravidade"
(fl.
343).
A Presidência do TRE/MG inadmitiu o especial em razão da incidência da
Súmula nº 30 do TSE (fls. 358/361).
Sobreveio a interposição de agravo de instrumento (fls. 362-374), no qual o
agravante reitera as razões do especial e aduz que a jurisprudência atual exige
a interferência no pleito para configuração do abuso de poder político.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo para que se dê
seguimento e provimento ao recurso especial.
Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de fl. 376.
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento ou,
subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo (fls. 379-381v).
É o relatório. Decido.
O agravo não merece prosperar, ante a inviabilidade do recurso especial.
Em suas razões, o agravante sustenta que não há, nos autos, prova robusta do
ilícito, pois as publicações se restringiram a divulgação de atos oficiais" (fl.
338), não caracterizando conduta vedada ou abuso de poder.
A Corte Regional, contudo, manteve a condenação por conduta vedada e por
abuso de poder, por entender que as despesas com publicidade institucional no
primeiro semestre do ano eleitoral excederam a média semestral dos gastos
liquidados nos três últimos anos que antecederam o pleito, não havendo provas
23
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de gastos com publicidade de atos oficiais. Confira-se (fls. 291/297):
"Conforme documentos juntados as fls. 28-36, apurou-se que, nos primeiros
semestre dos anos de 2013, 2014 e 2015, a Prefeitura Municipal de Serra do
Salitre/MG realizou os seguintes gastos com publicidade institucional, com
média de gastos de R$11.823,00, conforme tabela que segue:
[...]
Em relação ao 1º semestre do ano de 2016, após a instrução processual, apurouse, em conformidade com os documentos de fls. 38-61 e fls. 125-156, um gasto
efetivo
no
montante
de
R$15.700.00,
assim
distribuído:
[...]
Da análise dos gastos, verifica-se um excesso de R$3.877,00, o que corresponde,
como bem salientado pela PRE, à fl. 268, v. do seu parecer, a 32,79% de gasto
superior à média dos primeiros semestres dos três anos anteriores.
Os recorrentes sustentam, lado outro, que parte dos gastos realizados no 1º
semestre do ano de 2016 decorreu da publicação de atos oficiais, a exemplo de
leis, decretos, portarias e editais. Desse modo, excluindo-se tais gastos, a média
de gastos teria sido obedecida. Contudo, compulsando os autos, verifico não
haver prova de gastos com publicidade de atos oficiais. Os documentos
juntados aos autos, ao contrário, apontam apenas para a contratação exclusiva
de empresas para a realização de serviço de publicidade institucional.
[...]
No caso dos autos, a alegação é de que, ao extrapolar o limite de gastos com
propaganda institucional, fazendo circular, no ano eleitoral, trinta e cinco mil
cópias do Informativo Oficial da Prefeitura de Serra do Salitre, divididas em
sete edições, cujas cópias foram juntadas as fls. 19-26, os recorrentes teriam
praticado abuso pode poder político.
A sentença consignou, a fl. 200, que `( ...) a produção e veiculação de 35 (trinta
e cinco) mil exemplares do aludido informativo, no primeiro semestre de 2016,
em um município com cerca de 11.000 (onze mil) habitantes e com afronta ao
limite de gastos com publicidade institucional fixado no art. 73, VII, configura
não
apenas
conduta
vedada,
mas
também
abusiva.
Da análise das provas dos autos, tenho que se encontra demonstrada, nos autos,
a prática do abuso de poder político, conforme passo a expor.
Incontroversa a utilização de recursos públicos, no montante de R$15.700,00,
inclusive em afronta ao limite estabelecido pela legislação vigente, como já
fartamente repisado ao longe deste voto, com a finalidade de promoção pessoal
do recorrente, então Prefeito Municipal, por meio de massiva publicidade
institucional. A elaboração e a distribuição dos informativos de fls. 19-26, dos
quais ressaltam conteúdos de publicidade de obras a serviços públicos
essenciais na gestão 2013/2016, no presente caso, representam abuso de poder
político, já que houve a utilização da máquina pública em benefício próprio, ou
seja, com o desvirtuamento das finalidades legítimas da publicidade
24
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institucional."
Da moldura fática delineada no acórdão regional, observa-se que, para afastar
a conclusão nele assentada, quanto à ocorrência de conduta vedada e de abuso
de poder político, seria necessária nova incursão nas provas acostadas aos
autos, providência inviável em sede especial, por inteligência da Súmula nº 24
do TSE: não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto
fático-probatório"
.
Relativamente à existência de dissídio jurisprudencial, em relação à aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observa-se que a
aludida divergência não foi devidamente demonstrada.
Com efeito, a função de uniformização da aplicação da legislação federal, em
matéria eleitoral, reservada a esta Corte Superior, exige que haja
demonstração de similitude fática entre os julgados paradigmas e o acórdão
objeto
de
recurso
especial.
Somente se pode ventilar uniformização da aplicação da lei federal quando se
estiver diante de situações concretas similares, sob pena de se igualar
juridicamente situações que são concretamente diferentes.
É requisito de demonstração da divergência jurisprudencial autorizadora do
manejo de recurso especial eleitoral o cotejo analítico entre a situação fática dos
acórdãos paradigmas e aquele que pretende ver reformado, como, inclusive,
elucida a Súmula nº 28 deste Tribunal:
“A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto
com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará
demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de
similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido."
No caso, o agravante cita a existência de dissídio jurisprudencial, contudo, não
realiza o cotejo analítico e não apresenta a comparação das situações fáticas
que autorizaria o reconhecimento da pretendida divergência entre os
Tribunais.
Ademais, o entendimento da Corte de origem está alinhado à jurisprudência
deste Tribunal Superior, no sentido de que não é necessária a demonstração da
potencialidade de o ato afetar o resultado das eleições para configuração do
abuso de poder. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012.
PREFEITO E VICE-PREFEITO (SEGUNDOS COLOCADOS). AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER DE
AUTORIDADE. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE DEMONSTRADA.
DESPROVIMENTO.
[...]
4. Em se tratando de abuso de poder, examina-se a gravidade da conduta, e não
sua potencialidade para interferir no resultado da eleição, a teor do art. 22,
XVI,
da
LC nº 64/90
e
da jurisprudência
desta
Corte.
25

Assinado eletronicamente por: RIVALDO LEAL DE MELO - 14/10/2020 13:57:53
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413575365900000015095721
Número do documento: 20101413575365900000015095721

Num. 16047611 - Pág. 25

5. O afastamento da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, por
ausência de efetiva distribuição de bens, não impede que os fatos sejam
apurados sob ótica de abuso de poder. Precedente.
6. Agravo regimental não provido."
(AgR-Respe nº 37740, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 18.12.2015; grifo
nosso);
"ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
PRELIMINAR. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES ELEITORAIS. AIJE E
AIME. IDENTIDADE FÁTICA. PROEMINÊNCIA DA AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PREFERRED POSITION DA
AIME NO PROCESSO ELEITORAL. ÚNICA AÇÃO ELEITORAL COM
ASSENTO CONSTITUCIONAL. REUNIÃO DAS AÇÕES NA AIME.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 24 DESTE TRIBUNAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. NÃO
COMPROVAÇÃO. DEBILIDADE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS INTERPOSTOS NA AIME Nº 2-98 E
NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 420-70 AOS
QUAIS SE DÁ PROVIMENTO, PARA AFASTAR AS SANÇÕES IMPOSTAS
AOS
RECORRENTES
NA
INSTÂNCIA
A
QUO.
[...]
14. O abuso de poder (i.e., econômico, político, de autoridade e de mídia)
reclama, para a sua configuração, uma análise pelo critério qualitativo,
materializado em evidências e indícios concretos de que se procedera ao
aviltamento da vontade livre, autônoma e independente do cidadão-eleitor de
escolher seus representantes.
15. O critério quantitativo (i.e., potencialidade para influenciar diretamente no
resultado das urnas), conquanto possa ser condição suficiente, não perfaz
condição necessária para a caracterização do abuso de poder econômico.
16. O fato de as condutas supostamente abusivas ostentarem potencial para
influir no resultado do pleito é relevante, mas não essencial. Há um elemento
substantivo de análise que não pode ser negligenciado: o grau de
comprometimento aos bens jurídicos tutelados pela norma eleitoral causado
por essas ilicitudes, circunstância revelada, in concrecto, pela magnitude e pela
gravidade
dos
atos
praticados.[...]
18. Recursos especiais eleitorais interpostos na AIME nº 2-98 e na AIJE nº 42070 aos quais se dá provimento, para afastar as sanções impostas aos
Recorrentes na instância a quo."(Respe nº 298, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
2.5.2017;
grifo
nosso).
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Assim, aplica-se o Enunciado da Súmula nº 30 deste Tribunal: “não se conhece
de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral".
Pelo exposto, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo.”
Assim, resta demonstrado que o comportamento dos Investigados merece o
devido sancionamento.
Ocorre abuso de poder político na espécie, eis que houve o uso de recursos
públicos de forma indevida, manifestamente contrária a lei, de modo que o sancionamento é
devido conforme se verá a seguir.

DAS SANÇÕES

No que tange às sanções a serem aplicadas, assim dispõe o inciso XIV, do art. 22 da Lei
Complementar 64/90:
Art. 22: (... omissis...)
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
andidato 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;

Art. 1º São inelegíveis:
[...]
j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita
de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou
por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que
impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a
contar da eleição;
h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional,
que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político,
27
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que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados,
bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;

Diante disso, merece aplicação em desfavor dos representados a sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se
verificaram os abusos acima narrados, bem como a pena de cassação de seu registro de
candidatura ou, em caso de eleição, do diploma, e por consequência do mandato, caso eleitos.
DO PEDIDO:
Ante todo o exposto, A COLIGAÇÃO MUDA ARCOVERDE requer:

1. A INSTAURAÇÃO de ação de investigação judicial eleitoral, citando-se
os investigados: JOSÉ WELLINGTON CORDEIRO MACIEL, ISRAEL
LIMA BRAGA RUBIS e MARIA MADALENA SANTOS DE BRITTO,
nos endereços declinados no preâmbulo desta, para, querendo,
apresentarem defesa no prazo de cinco dias, nos termos do art. 22, I, "a",
da Lei Complementar n.º 64/90, prosseguindo-se no rito estabelecido neste
artigo;
2. Em seguida, que seja determinada a abertura de vistas ao Ministério
Público Eleitoral, para fins de apresentação do seu sempre lúcido parecer;
3. No mérito, a PROCEDÊNCIA da presente ação sejam penalizados: JOSÉ
WELLINGTON CORDEIRO MACIEL, ISRAEL LIMA BRAGA RUBIS
e MARIA MADALENA SANTOS DE BRITTO, com sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes
à eleição em que se verificaram os abusos acima narrados, bem como a
pena de cassação de seu registro de candidatura ou, em caso de julgamento
após o pleito e em caso de eleição destes, do diploma, e por consequência
do mandato, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º
64/90, face a afronta pelos mesmos da disposição expressa contida no
artigo 73, VII, da Lei 9.504/97, na linha da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral;
4. A aplicação de Multas pelos atos ilícitos eleitorais declinados nesta ação, a
serem fixados por este zeloso Juízo.
Protesta e requer, ainda, provar o quanto acima alegado, por todos os meios e
formas em direito admitidos, requerendo a juntada posterior de provas e documentos.
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Termos em que, por Direito e Justiça, pede Deferimento!

Arcoverde/PE, 14 de Outubro de 2020.
Rivaldo Leal de Mélo – OAB/PE 17.309
Edimir de Barros Filho – OAB/PE 22.498
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