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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ PRESIDENTE DA 051ª ZONA 

ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

  

A COLIGAÇÃO JUNTOS CONSTRUIREMOS UMA NOVA HISTÓRIA 

(partidos MDB e PL São Bentinho-PB), por meio de seu representante Sr. 

HILDELBRANDO ALMEIDA DE SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 

036.364.164-56, residente e domiciliado a rua Manoel Domingos Santos, s/nº, Centro, São 

Bentinho-PB, vem respeitavelmente perante Vossa Excelência por meio de seu procurador e 

advogado Dr. Rhaniel B. Wanderley e Lima, OAB/PB 20538, com procuração em anexo e 

endereço profissional no rodapé, com fundamento nos art. 36 e seguintes e o art. 96, da Lei nº 

9.504/97, apresentar: 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL POR ABUSO 

DE PODER POLÍTICO 

 

em face de GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO, atual prefeita do 

Município de São Bentinho-PB, pelo partido CIDADANIA, encontrada à Rua Severino Pedro 

de Almeida, 04, centro, na cidade de São Bentinho – CEP 58857-000 e MÔNICA DOS 

SANTOS FERREIRA, candidata a prefeita do Município de São Bentinho-PB pelo partido 

CIDADANIA inscrita sob CPF nº 108.274.914-17, encontrada à Rua CRISPINIANO 

FELINTO DOS SANTOS, s/n, Dep Levi Olímpio, na cidade de São Bentinho – CEP 58857-

000, nesta, pelos fundamentos jurídicos que se alinham logo a seguir: 

 

I – DOS FATOS  

A investigada GIOVANA é atual prefeita do Município de São Bentinho-PB e apoia a 

investigada MÔNICA candidata de sua indicação, a prefeita do citado Município. Ocorre que 

o apoio prestado pela promovida ultrapassou por inúmeras vezes os limites legais impostos 

pela legislação eleitoral, tendo ambas as partes usufruído de forma irregular da posição de 

prefeita do Município. 

 

Durante toda a campanha política deste ano de 2020, a atual prefeita usou da máquina 

pública para alavancar a candidatura de sua protegida, com o objetivo de beneficiar ambas as 

investigadas. 
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É imperioso ressaltar que tais condutas praticadas pela atual prefeita já são reincidentes 

de outras eleições municipais, não sendo a primeira vez que a gestora utiliza a máquina 

pública para se beneficiar. 

 

Dentre inúmeras condutas praticadas pela prefeita, cabe mencionar a mini-carreata e 

reprodução de jingles de campanha eleitoral, realizada durante a pré-campanha eleitoral de 

2020. 

No dia 02 de setembro, quando, para divulgação de INAUGURAÇÃO DE UM Centro 

de Referência da Assistência Social – CRAS E DE ENTREGA DE 07 VEÍCULOS, pelo 

órgão executivo municipal, foi realizado desfile dos mesmos por toda cidade, 

acompanhada de veículos particulares, configurando uma carreata e ao final, em frente a 

sede do CRAS, os carros foram filmados com jingles de campanha com “A MULHER 

VEM AI”. 

 

Os foram filmados em frente a órgão público, tocando jingles da campanha política da 

prefeita e que também é utilizada pela candidata a prefeita apoiada pela atual. 

 

Todo evento realizado em véspera de eleição foi divulgado e transmitidos pelas redes 

sociais do Município, marcando e vinculando a atual prefeita nas postagens. 

https://www.facebook.com/100008629901014/videos/2457763091187997/ 

 

Outro ponto a ser apresentado nesta peça é a vinculação de serviços públicos municipais 

a candidata a prefeita e divulgação em redes sociais, não apenas da atual prefeita mas também 

dos candidatos a prefeito e vice prefeito do município. 

 

Tais atos estão sendo praticados em privilégio da atual ocupação de cargo público do 

executivo por parte das investigadas. 

 

Desta forma, percebe-se que houve utilização de postagens e filmagens oficiais para 

PROMOÇÃO PESSOAL, tanto da investigada Giovana quanto para investigada Mônica, o 

que configura abuso de poder políticos. 

 

Sendo assim, o representado descumpriu com o disposto no artigo 36 da Lei nº 

9.504/97, o que deu ensejo a presente representação/denuncia. 

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

É cediço que, no exercício de suas funções institucionais, as autoridades públicas devem 

zelar pelos princípios da Administração Pública, estatuídos no art. 37 da Constituição Federal.  
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Dentre eles está o Princípio da Impessoalidade, cânone administrativo que busca 

garantir que os atos públicos sejam praticados sempre visando a atender o interesse público, e 

não para satisfazer vontades pessoais do agente estatal.  

Nesse contexto, basta uma rápida análise do citado vídeo institucional e das 

postagens das redes sociais oficiais para se notar uma manifesta preponderância da imagem 

pessoal da prefeita e sua candidata, em detrimento da ênfase que deveria ser dada às políticas 

públicas ora divulgadas. 

A referida divulgação de bens e serviços adquiridos ou prestado pelo Município que 

foram divulgados, trazem as investigadas como responsáveis pelos benefícios a cidade, 

indicando que a eleição do grupo político, tais benefícios iriam continuar. 

A campanha política eleitoral das investigadas é com base nos atos do poder executivo, 

conflitando de forma clara o princípio administrativo da impessoalidade, correlacionando os 

feitos da administração pública a sua candidatura. 

As mídias em anexo mostram as investigadas correlacionando os feitos da 

administração estatal à sua figura. Só com base nisso é possível concluir pela existência de 

fortes indícios de violação ao disposto no art. 37, §1° da Carta Magna, o que pode configurar 

ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, da Lei n.º 8.429/92:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:  

§ 1º 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. 

Desse modo, contata-se que GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO e MÔNICA 

DOS SANTOS FERREIRA se valeram de material institucional, custeado com verba pública, 

para fins de promoção pessoal. 

Ainda, a finalidade eleitoral é evidente: às vésperas do primeiro turno, durante a pré-

campanha e também durante a campanha eleitoral, a divulgação de obras e bens adquiridos e 

prestados pela prefeitura, ISSO, COM A LOGOMARCA DA CANDIDATA A PREFEITA e 

com a  frase “o trabalho vai continuar”.  
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Aqui basta lembrar que a imagem de GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO 

restou umbilicalmente ligada à de MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA, tanto que as 

postagens e divulgações são com a logomarca da campanha eleitoral da candidata. 

Em verdade, não é forçado dizer que, durante a campanha de MÔNICA, a imagem de 

GIOVANA ficou muito mais evidenciada do que até mesmo da candidata a prefeita. Desse 

modo, o capital político adquirido pela prefeita repercutia diretamente em favor da 

candidatura MÔNICA. 

39. Configuradas as condutas vedadas descritas no art. 73, incisos I, III e IV da Lei 

9504/97 (relembrando que a descrita no inciso V do mesmo artigo será alvo de 

representação autônoma, visto exigir rito diverso), aplica-se as sanções descritas nos 

parágrafos que seguem : 

“§ 4º – O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata 

da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor 

de cinco a cem mil UFIR. 

§ 5º – Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos I, II, III, IV e VI do 

caput, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o candidato beneficiado, 

agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. 

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

condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.” 

 

II. 1 - DA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DO PODER POLÍTICO 

O abuso do poder político caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua 

condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da 

disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros, 

conforme consolidado em reiterada jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral. 

Os fatos e elementos probatórios apresentados nesta peça demonstram claramente os 

elementos configuradores do abuso de poder político, no caso, a utilização da máquina 

pública por agentes públicos, em evidente desvio de finalidade, para a obtenção de vantagem 

eleitoral em benefício próprio e em favor de terceiro.  

Especificamente quanto às INÚMERAS publicações e trabalho de mídia, importante 

ressaltar que o art. 73 da Lei nº 9.504/97 proíbe aos agentes públicos, servidores ou não, 

condutas “tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos 

eleitorais”, dentre as quais, “fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido 
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político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou 

subvencionados pelo Poder Público” (inciso IV).  

Basta uma rápida verificação em todas as publicações das redes sociais (facebook 

“mostra sb” e instagram) do Município de São Bentinho-PB a vinculação da rede social 

privada e pessoal da prefeita GIOVANA. Ainda, nas redes sociais da prefeita e da candidata, 

como também do candidato a vice prefeito, a divulgação de prestação de serviços do poder 

público para benefício próprio. 

Rememoro que a vedação imposta pelo art. 73, IV, onde buscasse justamente proibir 

a promoção pessoal em favor de candidato a cargo eletivo, por meio de serviços de 

caráter social, custeados pelo poder público. 

ELEIÇÕES 2014. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E 

REPRESENTAÇÕES. JULGAMENTO EM CONJUNTO (ART. 96-B DA LEI 

DAS ELEIÇÕES). INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO. ADMISSÃO 

COMO ASSISTENTE SIMPLES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE 

PÚBLICO. REJEIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 

ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. INEXIGÊNCIA. NULIDADE POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. 

CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. 

DEMISSÃO DE SERVIDORES EM PERÍODO VEDADO. ELEIÇÕES 

ESTADUAIS E FEDERAIS. INFRAÇÃO NÃO OCORRIDA NA 

CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ABUSO DE 

PODER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA BENEFICIAR CANDIDATURAS. 

AMEAÇAS E DEMISSÕES DE SERVIDORES. CONVOCAÇÃO PARA ATOS 

DE CAMPANHA. INFLUÊNCIA DO PODER POLÍTICO, DE AUTORIDADE E 

ECONÔMICO. GRAVIDADE CONFIGURADA. PROMESSAS DE EMPREGOS 

EM TROCA DE VOTOS. PREJUÍZOS NA ISONOMIA DO PLEITO E NA 

LIBERDADE DO VOTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. (AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL n 221131, ACÓRDÃO n 5469 de 

31/08/2016, Relator(a) STELLA SIMONE RAMOS, Publicação: DJE - Diário da 

Justiça Eletrônico - TRE/AP, Tomo 168, Data 02/09/2016, Página 8/10 ) 

 

II. 2 - DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO 

Como é sabido, no julgamento do Recurso Especial nº 843-56, o Tribunal Superior 

Eleitoral revisitou a jurisprudência sobre o tema litisconsórcio passivo necessário em sede de 

AIJE, passando a entender pela obrigatoriedade de sua formação a partir das eleições de 2016, 

em face do princípio da segurança jurídica e da regra do art. 16 da Constituição da República. 
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 Naquela ocasião, decidiu-se que não haveria justificativa plausível para a distinção de 

tratamento entre as ações, qual seja, exigir-se nas representações por conduta vedada que o 

agente público seja citado e, noutro passo, não se ter essa mesma obrigatoriedade nas ações de 

investigação judicial eleitoral, resultando numa verdadeira reviravolta jurisprudencial.  

Em resumo, decidiu a Corte Superior que, a partir das eleições de 2016, da mesma 

forma que nas representações por conduta vedada, passaria a ser exigida a formação de 

litisconsórcio passivo necessário entre o agente público autor da conduta ilícita e o 

candidato beneficiário. 

 

II. 3 - DO PRÉVIO CONHECIMENTO 

Importante relembrar que desde ANTES das convenções partidárias, a atual prefeita 

explicitamente declarou seu apoio à candidatura de Mônica.  

O próprio material de campanha da candidata Mônica possui em sua totalidade, a 

imagem da atual prefeita, não tendo sido diferente na convenção partidária e nem nas redes 

sociais.  

Em consulta ao perfil da campanha no Facebook e Instagram constata-se que Giovana 

participou de TODOS os atos da referida campanha, sempre em posição de destaque no 

centro, entre os candidatos a prefeito e vice.  

Em verdade, não é forçado dizer que, durante a campanha de MÔNICA, a imagem de 

GIOVANA ficou muito mais evidenciada do que até mesmo da candidata a prefeita. Desse 

modo, o capital político adquirido pela prefeita repercutia diretamente em favor da 

candidatura MÔNICA. 

Isso revela a ligação indissolúvel da imagem de ambos nessas eleições. Ademais, a 

candidata Mônica faz repostagens das postagens de Giovana, assim como o candidato a vice 

prefeito. 

 

II. 4 - GRAVIDADE DA CONDUTA. RELEVÂNCIA JURÍDICA. 

NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EM CONJUNTO DOS MÚLTIPLOS ATOS 

ABUSIVOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.  
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Como é cediço, para a procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral não há 

necessidade da demonstração de que a conduta abusiva tenha potencialidade para influenciar 

o resultado do pleito. Não se exige que o autor das condutas abusivas tenha logrado êxito, mas 

sim que se revista dessa finalidade.  

O nexo de causalidade NÃO é exigível para a configuração do abuso do poder político 

ou econômico. A quantificação ou correlação entre o abuso praticado e o proveito do ilícito, 

aferido com base no resultado das urnas, só é tida por relevante por quem não atenta para a 

essência da soberania popular. 

Nesse sentido, é o que dispõe a Lei Complementar n.º 64/90, com as alterações 

promovidas pela Lei Complementar n.º 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), no sentido de que 

basta apenas a gravidade das circunstâncias para a configuração do ato abusivo, senão 

vejamos:  

“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: [...]  

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de 

o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o 

caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)”  

A introdução do inciso XVI ao art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90, promovida pela 

Lei da Ficha Limpa, veio justamente para superar a utilização do critério no mais das vezes 

aritmético, aperfeiçoando-se o texto da lei para que fosse levada em consideração na análise 

das condutas abusivas a gravidada/relevância jurídica das circunstâncias fáticas. 

E, no caso dos autos, não se pode dizer que as condutas abusivas praticadas não sejam 

graves. São gravíssimas, pois a máquina pública foi estruturada para trabalhar em prol 

de uma candidatura apoiada pela gestora de plantão, desigualando a disputa entre 

candidatos. 

Importante destacar que os múltiplos atos abusivos não devem ser analisados de forma 

individualizada por este juízo, sob pena de reduzir significativamente a possibilidade de levar 

a uma eventual cassação do registro ou diploma dos investigados, mas sim em seu conjunto, 

conforme orientação do Colendo TSE sobre o tema. 
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III – DOS PEDIDOS 

 Logo, é de se requerer de Vossa Excelência se digne a apuração do que foi reportado 

nessa representação para que se promova a correção destas condutas que ao se caracterizarem 

ferem o ordenamento jurídico brasileiro e leva ao chão as normas democráticas. 

Assim sendo, requer o representante que: 

 

a) Requer, a notificação das investigadas; 

 

b) Faça-se vistas ao Ministério Público para o Douto Promotor elaborar seu parecer;  

 

c) Por fim, requer que seja julgado procedente o pedido autoral, reconhecendo a 

gravidade do abuso de poder político e a aplicação de multa, bem como de cassação de 

mandato eletivo de GIOVANA e cassação do registro de candidatura de MÔNICA por abuso 

de poder econômico, reconhecimento de causa de inelegibilidade; 

 

d) Juntada das mídias em anexo. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Pombal – PB, 28 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Dr. Rhaniel B. Wanderley e Lima            Bela. Jéssica A. Fernandes de Sousa 

                      OAB/PB 20.538                                             Bacharela em Direito 

 

 

Thales de Araujo Almeida 

Estagiário de Direito  

 

  

Jefferson Gabriel Vieira Dantas       Marcicléia Sabrina Pereira Sobral 

                      Estagiário de Direito                                    Estagiária de Direito 
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